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Indaiatuba registrou uma 
redução em 18 dos 20 índi-
ces criminais, segundo dados 
da Secretária de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP). 
Os números correspondem aos 
meses de janeiro a julho do ano 
passado, em comparativo com 
o mesmo período de 2013.

Indaiatuba será uma das 
cidades participantes da 3ª 
edição da Hora do Mamaço, 
evento realizado durante a Se-
mana Mundial de Aleitamento 
Materno, iniciativa coordenada 
pela Aliança Mundial para 
Ação em Aleitamento. A sem-
ana acontece até quinta-feira, 
dia 7, em 175 países.

Após empate de 4 a 4 
contra o Guarulhos Futsal/A. 
Mult Força, a equipe da As-
sociação Desportiva Indaia-
tubana (ADI) volta a jogar 
em Indaiatuba, em mais uma 
rodada da Liga Paulista de 
Futsal. O confronto será hoje, 
dia 1º, às 20h30, no ginásio do 
Clube 9 de Julho. 

Uma operação da Polí-
cia Civil em conjunto da 
Guarda Civil resultou na 
prisão do comerciante An-
derson Mamedio, de 33 
anos, residente no Jardim 
Morada do Sol, na manhã 
de segunda-feira, dia 28. 
Com ele foi encontrado um 
revólver calibre 38.

A Feira Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de Indaiatu-
ba (Faici) realiza neste domingo, 
dia 3, o tradicional Passeio a 
Cavalo, abrindo assim, oficial-
mente a Faici 2014. O evento 
terá inicio a partir das 9 horas, 
onde charreteiros e cavaleiros 
sairão da Cerâmica Indaiatuba 
com destino ao recinto da festa.

O vendedor Valter Berto de 
Campos, de 55 anos, foi preso 
na tarde desta quarta-feira, dia 
31 de junho, após furtar uma 
loja de roupas e uma farmácia no 
Centro. Curiosamente, de acordo 
com a Guarda Civil, Campos 
estava na cidade justamente para 
participar de uma audiência por 
ter praticado um furto. 

A dona de casa Neide 
Boulhosa de Almeida, de 
48 anos, segue internada em 
estado grave, na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc). Neide 
foi baleada no pescoço pelo 
marido, o eletricista Paulo Jair 
Pinto de Almeida, de 49 anos.

O Dia dos Pais será comem-
orado no próximo domingo, dia 
10, e deve ser o primeiro mo-
mento bom, após um primeiro 
semestre ruim para o comércio. 
Com um crescimento estimado 
entre 5% a 10%, a data deve 
alavancar as vendas, segundo 
o presidente da Aciai.

Após mais de um mês de 
recesso, as atividades na Câmara 
durante as Sessões Ordinárias 
serão retomadas na próxima se-
gunda-feira, dia 4. A 19ª Sessão 
acontece a partir das 18 horas, no 
Plenário. Enquanto isso, na últi-
ma quarta-feira, dia 30, a Câmara 
realizou uma Sessão Solene.

Inaugurado em abril de 
2009, o Centro de Reabil-
itação Animal e Zoonoses 
(CCZ) de Indaiatuba vem 
contribuindo para a queda no 
número de animais abando-
nados, além de evitar a pro-
criação desenfreada, com o 
serviço gratuito de castração. 
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Os Paralamas do Sucesso se apresentam 
em noite de gala do Frutos de Indaiá

DIVULGAÇÃO 

A banda Paralamas do Sucesso está confirmada como a atração principal da noite de premiação do 9ª Troféu Frutos de Indaiá, 
evento organizado pelo Grupo Mais Expressão. A novidade foi anunciada durante a semana. O evento que premia as melhores 
empresas de 2013 acontece no dia 25 de outubro, no salão social do Clube 9 de Julho.

A equipe do Mastigasamba conquistou o tí-
tulo do Campeonato Amador da Segunda Divi-
são, campeonato organizado pela Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana (Lidi). Na grande 
final, realizada domingo, dia 28, no estádio do 
Primavera, o time garantiu a taça após vencer 
o América por 1 a 0. O único gol foi marcado 
por Paulinho.

ROGÉRIO BARBOSA
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Oportunidade na política  O que você leva 
em consideração 
na escolha do seu 
candidato?

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

Radares dia 02 a 08/08

Editorial EnqueteArtigos

A partir da próxima segunda-feira, dia 4, re-
tornam as Sessões Ordinárias na Câmara Mu-
nicipal de Indaiatuba, a partir das 18 horas, no 
Plenário. A volta das Sessões é mais um con-
vite para que a sociedade passe a acompanhar 
de perto o que vem fazendo os 12 vereadores 
do Município, todos escolhidos pelo povo. 

É claro que o trabalho do vereador não 
se resume apenas as Sessões Ordinárias às 
segundas-feiras. Acredita-se que a maioria dos 
vereadores trabalha diariamente atendendo as 
necessidades do povo, em busca de melhorias 
para o Município. 

Mas alguma vez você, eleitor, já se pergun-
tou como o vereador eleito por você se com-
porta durantes as Sessões? Quais indicações 
e projetos foram apresentadas por ele? Quais 
assuntos estão sendo debatidos por ele nas 
últimas Sessões?

São essas e muitas outras dúvidas que po-
dem ser respondidas durante as Sessões, para 
isso a sociedade deve ter uma vida política 
mais ativa e participação nas melhorias pro-
posta para a cidade.

Enfim, participar das Sessões Ordinárias 
é apenas uma das oportunidades para saber 
mais sobre o trabalho dos vereadores. Mas ir 
às Sessões é um ato de cidadania, o qual deve 
ser compromisso de todos.  

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

Carlos Eduardo Corrêa, 
32 anos, operador de torno.

“A escolha está difícil. 
Procuro pesquisar sobre o 
candidato que já conheço, ou 
voto naquele que eu conheço 
pessoalmente, pois sei que 
se eu precisar posso contar 
com ele”.

Carlos Paraiso, 22 anos, 
vendedor.

“Avalio a proposta do can-
didato. Procuro pesquisar o que 
ele fez pela cidade e pelo País. 
Se será um bom político para o 
Brasil. E também procuro pes-
quisar se o candidato não está 
envolvido em alguma fraude”.

Jair Luís da Silva, 51 anos, 
representante de vendas.

“Eu avalio muito pelo cará-
ter da pessoa. Pesquiso o que 
ele fez e não fez durante sua 
gestão e também se é ficha lim-
pa. Mas, também já votei em 
candidato que se elegeu pela 
primeira vez, pois pelo menos 
é ficha limpa na política”.

Regina Aparecida de 
Oliveira Medina, 55 anos, 
vendedora autônoma.

“Para ser sincera este ano 
quero votar nulo, pois não vejo 
em nenhum dos candidatos a 
esperança de melhora no país. 
Os candidatos só prometem e 
depois que ganham o cargo 
não fazem nada para melhorar 
o país. Os candidatos de hoje 
não fizeram nada e nem vão 
fazer nada pela população”.

Moises Roque, 62 anos, 
líder de segurança. 

“Levo em consideração 
as melhorias que o candidato 
fez pela cidade ou pelo País. 
Também vejo se o candidato 
se preocupa com os pobres, 
como oferecer moradias e uma 
condição de vida melhor”.

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 Ignorância e da Insensatez, e 
Filosofia do Fracasso e da Violência"! Autor desconhecido - José Trevisan - psicólogo

Consumidor não é obrigado a aderir seguros ou garantia 
estendida na compra de produtos

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

Dizia Deus no livro de Oséias na Bíbila “porque meu povo se perde por falta de conheci-
mento”, tal frase se aplica perfeitamente nos dias atuais.

A falta de conhecimento assola o consumidor brasileiro, geralmente “enganado” sujeitando-se 
as diversas abusividades praticadas pelos fornecedores de produtos e serviços, lembrando que 
é direito fundamental do consumidor o acesso à informação clara e adequada sobre serviços e 
produtos (art. 6º III, CDC).

Belo exemplo é o que ocorre na compra de produtos que vem com defeito, onde o sujeito 
se dirige até a loja e esta o manda para o fabricante ou autorizada para o conserto do produto. 

Esta prática é totalmente vedada pelo código do consumidor, tendo em vista que o fornece-
dor de produtos é responsável solidariamente com o fabricante (art. 18, CDC), sendo o produto 
defeituoso o fornecedor deve no prazo de trinta dias sanar o vício, ou não sanando, substituí-lo, 
restituir o dinheiro ao consumidor ou abater do preço do produto o correspondente ao defeito.

 Outro exemplo é o envio de produtos ou serviços sem a solicitação do consumidor, como o 
cartão de crédito que é o mais comum, sendo tal prática vedada pelo CDC (art. 39, III).

Mais comum ainda, informação principal deste artigo, é o consumidor que é obrigado a compra 
seguros ou garantia estendida na compra de produtos, principalmente eletros em lojas de varejo.

Mais conhecida como VENDA CASADA, condicionar a venda de um produto ou serviço 
ao fornecimento de outro é proibido considerado crime consoante a lei 8.137/90, cuja pena é 
de 2 a 5 anos ou multa.

Portanto, o consumidor que deseja adquirir um produto poderá de antemão avisar o vendedor 
que não há interesse na compra de seguro, garantia estendida ou qualquer serviço ou produto, 
além do seu interesse, pois o que mais ocorre é o vendedor não avisar e “embutir” tais serviços 
e produtos no valor final do produto interessado.

Caso o consumidor se sinta lesado por ter sido “vitima” desta prática 
ilegal, poderá procurar reparação no judiciário do valor pago a mais.

ALCACHOFRA
Alcachofra é uma das ervas com vários benefícios para o corpo. A planta contém vários 

antioxidantes poderosos e também é rica no seu conteúdo em fibra. Há poderosos benefícios 
para a saúde .

A alcachofra é uma planta de sabor agradável ,muito saborosa e rica em nutrientes. Contém 
vitamina A, B1, B2 e C e sais como fósforo, potássio, cálcio, sódio, silício, ferro, cloro, enxofre 
e mangnésio.

Ela é indicada na alimentação de diabéticos por diminuir a quantidade de açúcar na urina. 
Muito indicado também para enfermidades do fígado, pois, atua no órgão favorecendo a secre-
ção da bílis.

As folhas da alcachofra são indicadas nos males provenientes dos estados arterioscleróticos. 
É considerado um ótimo oxidante, reconstituinte e mineralizante.

A alcachofra é usada também contra diarréia, aos convalescentes, em casos de anemia, 
raquitismo, cálculos renais e da bexiga, inflamações e obesidade, sendo indicada em dietas 
também para emagrecer.

Inclui-la no cardápio é uma boa pedida, seja junto à salada, ao prato quente e até mesmo em 
forma de chá. Ela possui um baixo valor calórico, sendo uma unidade composta por cerca de 60 
kcal. Há quem diga que perdeu diversos quilos em pouco tempo com o consumo da alcachofra. 
“A presença de vitaminas do complexo B garante benefícios ao processo de emagrecimento, 
por auxiliarem a maior produção de energia corporal. . Mas vale lembrar que é preciso praticar 
atividades físicas para os quilinhos irem embora, além de adotar uma alimentação balanceada.

A  alcachofra não é tão barata além de ser sazonal, sendo mais bem consumida nos meses 
de agosto a novembro. Gestantes e lactantes tem restrições quanto ao consumo da alcachofra. 
Isso porque a cinaropicrina e a cinarase, compostos da flor, causam a coagulação do leite e, 
consequentemente, diminuem a sua produção.

Pode-se ingerir a alcachofra tanto em forma de alimento como pelos fito-
terápicos, em cápsulas.  prometem, além dos benefícios já citados, regularizar 
as funções digestivas. 

Voces viram quantos benefícios ela trás, Mas sei que os brasileiros con-
somem muito pouco, fica a dica experimentem , vocês vão gostar.
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Dia dos Pais deve aquecer 
o comércio de Indaiatuba
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MAX PLANCK 

MELHORIA 

Curso de Engenharia 
de Automação integra 

mundial de robótica

Max Esportes abre vagas 
para comunidade

PCM é lançado no Vale do Sol

Comércio terá horário especial 

DIVULGAÇÃO
JME

O Dia dos Pais será co-
memorado no próximo 
domingo, dia 10, e 

deve ter vendas aquecidas, após 
um primeiro semestre ruim para 
o comércio.

Com um crescimento es-
timado entre 5% a 10%, a 
data deve alavancar as vendas, 
segundo o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Indaiatuba (Aciai).

Segundo o presidente da 
associação, Jair Alfredo Sigrist, 
o movimento deve ser melhor 
no Dia dos Pais. “A tendência 
é que agora, principalmente 
com o fim da Copa do Mundo, 
as vendas comecem novamente 
a aquecer o comércio local”, 
analisa.

A data movimenta os se-
tores de vestuário, calçados, 
eletrônicos, bebidas e perfu-
maria. E tem presente para 
todos os gostos e bolsos. “Pre-
tendo dar para meu pai uma 
camiseta polo, pois ele gosta 
muito”, revelou a auxiliar de 
eventos, Cristiane Nicodemo 
Domingos, de 35 anos. “Já 
para meu marido eu e meu 
filho iremos dar uma calça 
social”, conta.

Em Indaiatuba, os filhos não 
devem desembolsar mais que 
R$ 80 para comprar um pre-
sente para seu pai. “Eu sempre 
escolho e compro o presente 
junto com minha mãe. Este ano 
pretendo presentear com uma 
camiseta”, planeja a estudante 
Tailany Araújo de Souza, 16 
anos.

A estudante Deise Piatro, 
14 anos, não pretende dar um 
presente material para seu pai. 
“Meu presente será minha 
companhia, meu amor e meu 
carinho”, revela.

melhores. “A procura pelo pre-
sente para o pai já começou e as 
vendas esquentaram. Temos a 
expectativa de ter um aumento 
de 10% das vendas nesta data”, 
disse.

Um dos setores que devem 
ter maior aumento nas vendas 
é dos eletrônicos. De acordo 
com a proprietária do Primer 
Digital, a empresária Taís San-
tos, o mercado está em alta. 
“As vendas de eletrônicos são 
maiores no dia dos pais, pois 
os homens são mais ligados 
à tecnologia. Esperamos um 
aumento de 15% nas vendas e 
os produtos mais procurados e 
vendidos são os smartphone e 
tablete”, revela.

Shopping
O Shopping Jaraguá espera 

ter um crescimento de 5% em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado.

Já a expectativa do centro 
de compras do Polo Shopping 
é de um crescimento de 7% em 
vendas na primeira quinzena de 
agosto comparado ao mesmo 
período do ano passado. De 
sofisticados perfumes, a rou-
pas e sapatos, o Shopping tem 
sugestão de presente para todos 
os bolsos. Os produtos mais 
procurados são os “high tech”, 
como smartphones e tablets.

Os lojistas também estão 
animados com a data e dizem 
que esperam vender mais do 
que as datas comemorativas 
anteriores. A gerente do Mer-
cadinho dos Sapatos, Roseli 
da Silva, está animada para um 
possível lucro. “Esperamos um 
aumento de 20% nas vendas no 
Dia dos Pais. Iremos fazer pro-
moção com tíquete médio de 
R$ 100, pois é o valor máximo 
que as pessoas gastam com o 
presente aqui na loja”, revela. 
“A procura e o movimento 
devem aumentar na semana da 
data comemorativa.”

Já no setor de vestuário, a 

gerente da Camisaria Colombo, 
Cleusemir Carvalho, ressalta 
que as expectativas são as 

As vendas do Dia dos Pais promete ser a melhor data para o comércio

Professores Paulo Gonçalves e Claudecir Gomes de Lima durante a 
competição

De acordo com o presi-
dente da Aciai, o comércio 
deve funcionar com horário 
estendido devido ao Dia dos 
Pais. Na sexta-feira, dia 8, 
as lojas devem funcionar 
das 8h30 às 20 horas e no 
sábado, dia 9, deve funcionar 
das 8h30 às 18 horas. Mas, 
atenção. Nem todas as lojas 
funcionarão em horários di-

ferenciados. O funcionamen-
to fica a critério do lojista.

Já no Polo Shopping no 
domingo, dia 10, a área de 
alimentação estará aberta das 
11h às 22 horas e as lojas das 
14h às 20 horas.

O Shopping Jaraguá in-
forma que o funcionamento 
das lojas será em horário 
normal.

Alunos e professores do 
curso de Engenharia de Con-
trole e Automação da Faculda-
de Max Planck participaram no 
mês de julho do Winter Chal-
lenge, um dos maiores eventos 
de robótica da América Latina, 
no campus de São Caetano 
do Sul do Instituto Mauá de 
Tecnologia. 

Em sua 10ª edição, a Max 
Planck participou em duas 
categorias. No sumô de robôs 
radiocontrolados participaram 
18 equipes, onde os alunos da 
Max terminaram em 14ª lugar. 
Na categoria Hockey, parti-
ciparão dez equipes e a Max 
ocupou o 7º lugar.

Na categoria Sumô, os 
alunos do primeiro semestre 
do curso é que foram os res-
ponsáveis por desenvolver o 
projeto do robô, vinculados às 
disciplinas Algoritmos e Fun-
damentos de Engenharia. Já 
no caso da categoria Hockey, 
foi projetado pelos alunos 
do 5º semestre e envolveram 

disciplinas, como Elementos 
de máquinas, Processos de 
fabricação, Desenho assistido 
por computador, Programação 
e Eletrônica. 

De acordo com os pro-
fessores que coordenaram e 
participaram do projeto, Paulo 
Gonçalves e Claudecir Gomes 
de Lima, além de competir, a 
participação em eventos como 
este é de grande importância 
para a formação dos alunos. 
"Além de vivenciar as dificul-
dades do projeto na prática, 
esta é uma excelente oportu-
nidade para se trabalhar em 
equipe", salienta o professor 
Paulo Gonçalves.

O Winter Challenge integra 
o calendário de competições de 
robótica da RoboCore, empresa 
organizadora de competições e 
desenvolvedora de soluções 
em robótica, e contou, nesta 
edição, além das faculdades 
brasileiras, com a participação 
de equipes mexicanas e de uma 
equipe norte-americana. 

O Max Esportes está com 
vagas abertas para a comunida-
de em diferentes modalidades. 
O projeto é desenvolvido pelo 
curso de Educação Física da Fa-
culdade Max Planck em parceria 
com o Colégio, sob a orientação 
do coordenador do curso, o 
professor Pedro Luiz Bulgarelli.

Podem participar adolescen-
tes entre 11 e 14 anos e a partici-
pação é gratuita. Os interessados 
devem procurar o professor da 
modalidade de interesse e pre-
encher a ficha de inscrição. Ao 
todo são oferecidas 172 vagas 

em várias modalidades como 
handebol (masculino e femini-
no), basquete masculino, futsal 
masculino, futsal feminino, 
voleibol masculino e feminino.

As aulas acontecem na qua-
dra poliesportiva do campus da 
instituição em dias e horários 
alternados e terão inicio a partir 
da próxima semana.

O campus da Faculdade 
Max Planck está localizada à 
Avenida 9 de Dezembro, 460, 
Jardim Pedroso, Indaiatuba. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3885 9900.

No último dia 26, foi rea-
lizado o lançamento do Plano 
Comunitário de Melhorias 
(PCM) para implantação de 
redes de abastecimento de água 
no loteamento Vale do Sol.

No encontro estava presen-
te o prefeito Reinaldo Nogueira 
e o superintendente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae), engenheiro agrônomo 

Nilson Gaspar, onde esclare-
ceram dúvidas e detalharam os 
custos da obra, para os cerca de 
250 proprietários de imóveis 
do loteamento, bem como os 
investimentos realizados pela 
Prefeitura e pelo Saae que 
somam R$ 11,4 milhões, e 
possibilitaram a implantação 
do PCM.

O valor da benfeitoria é 

de 190,01 Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo (Ufesps) 
por lote, com opção para par-
celamento em até 36 vezes, e 
plano especial para aposenta-
dos. No local foram assinadas 
73 adesões ao Plano, e outros 
preferiram ir ao Escritório 
Central do Saae. 

Será realizado também 
novo plantão no salão da Co-

munidade Sagrado Coração de 
Jesus, no próximo sábado, dia 
2, das 9h às 11 horas.

O documento para Adesão 
ao PCM está disponível no site 
do Saae, através do link http://
www.saae.sp.gov.br/arquivos/
termo_adesao.pdf, e poderá 
ser entregue preenchido no 
Escritório do Saae e também no 
plantão dia 02/08/2014.
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Paralamas do Sucesso se 
apresentam na noite de gala do Frutos

DIVULGAÇÃO
FOTOS: JME

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Premiados destacam pesquisa por 
trás do Troféu Frutos de Indaiá

Desde a sua primeira 
edição, em maio de 
2006, o troféu Frutos 

de Indaiá, organizado pelo 
Grupo Mais Expressão, re-
aliza uma completa pesquisa 
para eleger as melhores mar-
cas de cada segmento. Para 
chegar aos premiados deste 
ano, foram ouvidas aproxi-
madamente 5 mil pessoas, 
entre os meses de novembro 
e dezembro de 2013 e janeiro  
deste ano. 

A pesquisa se dividiu em 
duas frentes: nas edições do 
Jornal Mais Expressão o lei-
tor respondia a um questionário 
com 80 segmentos de atuação. 
Já nas ruas, o entrevistado res-
pondeu formulários referentes 
a 20 segmentos de mercado.   

Após a apuração do resul-
tado da pesquisa e a definição 
das marcas eleitas, foi oferecida 
uma campanha publicitária 
que dá direito a publicação da 
marca 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 empresas participantes 
vêm tendo o logotipo de suas 
empresas 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 segmento”, 
ressalta o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa.

Os proprietários da Lógica 
Assessoria Contábil, Márcia 

Luiz Borsári e Sérgio Fer-
nando Borsári, ressaltaram a 
importância da pesquisa. “É 
algo que traz credibilidade ao 
Prêmio e aos eleitos, pois é a 
garantia de que fomos mere-
cedores desta conquista”, diz. 
“A felicidade por conquistar 
o Frutos é imensa, nós como 
proprietários ficamos satisfei-
tos, os funcionários se animam 
ainda mais e os nossos clientes 
também.”

A importância da pesquisa 
também foi ressaltada pelo 
gerente da Angelo Vertti, Caio 
Blumer. “O fato de ter uma 

pesquisa baseada na opinião do 
público reforça a credibilidade 
do prêmio. É uma satisfação 
receber o Frutos, nos sentimos 
honrados e agradecidos a todos 
que votaram na Angelo Vertti”, 
salienta. 

Frutos
A empresa que contrata a 

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

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para os 

empresários e convidados, com 
serviço à francesa. Completa a 
noite a apresentação da banda 
Paralamas do Sucesso. 

Esse ano a grande novidade 
é o local da festa. Com um 
investimento de R$ 4.750 mi-
lhões, 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 ain-
da com palco de 120 m², sendo 
totalmente climatizado, assim 
como seus camarins.

Caio Blumer, da loja Angelo Vertti, acredita ser de suma importância a pesquisa Márcia Luiz Borsári e Sérgio Fernando Borsári, do Lógica Assesoria Contábil Rozimeire Trevisan Arquiteta

A banda tem mais de três décadas de história e muitos sucessos que serão apresentados no Frutos 

A banda Paralamas do 
Sucesso está confir-
mada como a atração 

principal da noite de premia-
ção do 9ª Troféu Frutos de 
Indaiá, evento organizado 
pelo Grupo Mais Expressão. 
A novidade foi anunciada du-
rante a semana. O evento que 
premia as melhores empresas 
de 2013 acontece no dia 25 
de outubro, no salão social do 
Clube 9 de Julho.

De acordo com o presiden-
te do Grupo Mais Expres-
são, Admilson Redecopa, a 
escolha da banda foi resultado 
de uma seleção feita com os 
clientes. “Eles (empresários) 
puderam votar entre várias 
opções, levamos em conta 
suas preferências e claro, as 
exigências de cada produção”, 
explica. “Optamos por fechar 
com eles por conseguirmos 
executar um show animado 
e com excelente padrão de 
qualidade”. 

O Paralamas do Sucesso, 
também conhecido somente 
por Paralamas, é uma banda 
de rock formada no Rio de 
Janeiro, no final dos anos 70. 
O grupo é composto por  Her-
bert Vianna, na guitarra e nos 
vocais,  Bi Ribeiro, no baixo e 
João Barone, na bateria. 

No início da carreira a 

banda misturava rock com re-
ggae, mas posteriormente pas-
saram a agregar instrumentos 
de sopro e ritmos latinos.

Em 4 de Fevereiro de 
2001, um ultraleve pilotado 
por Herbert Vianna teve um 
acidente em Mangaratiba. O 
vocalista foi resgatado e ficou 
um longo tempo internado, 
mas as sequelas foram duras. 
Herbert perdeu o movimento 
das pernas e passou a utilizar 
uma cadeira de rodas. 

No entanto o grave aciden-
te não acabou com os Parala-
mas do Sucesso. Assim que 
Herbert mostrou que podia 
tocar, Bi e João resolveram 
voltar aos ensaios e gravar 
um disco cujas canções já 
estavam preparadas antes do 
acidente. Longo Caminho 
foi lançado em 2002 e uma 
apresentação no programa 
Fantástico, da TV Globo, ser-
viu como a reestreia da banda 
após o acidente. 

Sucessos
Depois do bom lançamen-

to de “Cinema Mudo”, da 
série de hits e sucessos que 
vieram a reboque de “O Passo 
do Lui” e da apresentação 
histórica no Rock In Rio, veio 
“Selvagem?”. Aliás, o Para-
lamas é considerado o grupo 
responsável pela incursão das 
bandas brasileiras no maior 
festival de música do País, o 
Rock In Rio.   

O álbum “Selvagem?” foi 

primeira realização concreta 
de um álbum brasileiro pop 
em que as referências rock 
americano eram fundidas 
com sonoridades locais e 
latinas – sobretudo as ja-
maicanas. Ali os Paralamas 
colocavam os primeiros ti-
jolos daquilo que seria me-
lhor compreendido e bem 
sucedido apenas na década 
seguinte. Nessa busca, eles 
ainda encontraram uma for-
ma de ser mais populares, de 

fazer o rock nacional ir além 
da classe média e, ao mesmo 
tempo, de torná-lo música de 
exportação. 

Turnês pela América La-
tina e pelos Estados Unidos 
fizeram dos Paralamas a 
primeira banda brasileira 
reconhecida internacional-
mente. O grupo foi parar no 
tradicionalíssimo Festival de 
Montreux. Dessa apresenta-
ção, tiraram o disco “D”.

“Longo Caminho”, o pri-
meiro álbum pós-acidente, 
mostrou onde a banda estava 
antes da pausa forçada. Uma 
turnê intensa em emoções 
cortou o país para comemo-
rar o reencontro com a vida. 
Cercados de amigos, no palco 
e na plateia, a banda lançou o 
CD e o DVD “Uns dias”. Sem 
parar, emendaram no álbum 
“Hoje”, que comprovou que 
a capacidade criativa dos três 
permanecia intacta. 

Em seguida veio a cele-
bração de 25 anos de carreira, 
em um projeto conjunto com 
os Titãs. foi um atestado de 
sanidade de toda aquela gera-
ção que, no início da década 
de 80, fez o novo acontecer 
e, a partir dali, escreveu a 
própria história… E toda essa 
trajetória poderá ser conferi-
da em um show espetacular, 
preparado especialmente para 
encerrar a 9ª Edição do Tro-
féu Frutos de Indaiá. 

Mais Expressão
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Novo trecho do Parque 
começa a ser urbanizado 

Sessões da Câmara retornam 
na próxima segunda-feira
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Após mais de um mês 
de recesso, as ativida-
des na Câmara duran-

te as Sessões Ordinárias serão 
retomadas na próxima segun-
da-feira, dia 4. A 19ª Sessão 
acontece a partir das 18 horas, 
no Plenário. Enquanto isso, na 
última quarta-feira, dia 30, a 
Câmara realizou uma Sessão 
Solene para entrega dos títu-
los ‘Cidadão Indaiatubano’ e 
‘Esportista do Ano de 2013’.

No primeiro semestre 
deste ano foram 18 Sessões 
Ordinárias. Entre o dia 1º de 
janeiro a 30 de junho, foram 
100 Projetos de Lei apre-
sentados, oito a menos que 
no mesmo período no ano 
passado. A Câmara aprovou 
ainda 544 Indicações, 17 
requerimentos, 136 moções, 
quatro Projetos de Resolu-
ção, seis Projetos de Decreto 
Legislativo e três Projetos de 
Lei Complementar. 

No balanço do primeiro 
semestre deste ano, o vere-
ador e presidente da Câmara 
Luiz Alberto Pereira, o Ce-
bolinha (PMDB), foi o par-
lamentar que mais apresentou 
Projetos na Casa. Em 2014 
foram 12 PLs contra quatro 
do primeiro semestre do ano 
passado. 

Na segunda colocação 
estão os vereador do Bloco da 
Oposição, Bruno Ganem (PV) 
e Carlos Alberto Rezende 
Lopes, o Linho (PT). Ambos 
apresentaram nove PLS. No 
primeiro semestre de 2013, 

Linho havia apresentado seis 
projetos e Ganem cinco. 

O Executivo foi responsá-
vel também pela apresentação 
de 37 Projetos de Lei. 

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

Entre os 17 Requerimen-
tos, destaque para o vereador 
Linho que fez seis pedidos; 
seguido por Bruno Ganem 
com cinco. Cebolinha (com 
seis requerimentos) e Derci 

(com dois) também proto-
colaram pedidos. Os demais 
vereadores não apresentaram 
Requerimentos. 

O vereador Maurício Baro-
ni foi “campeão” de Moções, 
com 59 feitas no Plenário. Em 
segundo lugar vem o vereador 
Massao, com 26 pedidos. 

Ainda nesse primeiro se-
mestre, também foram pro-
tocolados seis balancetes e 
sete vetos, totalizando 823 
processos.   

Solene
Durante a Sessão Solene, 

realizada na noite da última 
quarta-feira, seis pessoas 
foram homenageadas: Gio-
vana Costa Martins recebeu 

o prêmio ‘Esportista do Ano’ 
das mãos do vereador Mau-
rício Baroni. Fumio Kato foi 
homenageado por Massao 
Kanesaki. Carmen Ajala 
recebeu o título das mãos 
do vereador Túlio. Massue 
Tashiro, a Diva, recebeu as 
honras das mãos de Hélio 
Ribeiro (PSB). Rosa Maria 
Buzinaro, a Rosinha, é agora 
‘Cidadã Indaiatubana’ atra-
vés do projeto do vereador 
Maurício Baroni; e Marcelo 
Valentim Pires recebeu seu 
título das mãos do vereador 
Túlio.

Todos os homenageados 
receberam os títulos por una-
nimidade, ou seja, os projetos 
concedendo as honrarias foram 

aprovados na Câmara de In-
daiatuba, com votos favoráveis 
de todos os vereadores da Casa.

Parentes e amigos dos 
homenageados também rece-
beram o carinho da Câmara, 
através de um presente oferta-
do a Marcos Martins, marido 
de Giovanna; Kazue Kato, 

esposa de Fumio Kato; Lílian 
Ladeira, amiga de Carmen 
Ajala; AkiraSato, sobrinho 
de Massue Tashiro; Maria 
Aparecida da Silva Buzinaro, 
mãe da locutora Rosinha e 
Ricardo Valentim Pires, irmão 
do homenageado Marcelo 
Valentim Pires.

A corredora Giovana Costa Martins foi uma das homenageadas na Sessão Solene na Câmara 

JME

Um novo trecho do Par-
que Ecológico começou a ser 
urbanizado nesta semana. A 
Secretaria de Urbanismo e do 
Meio Ambiente construirá uma 
praça na Marginal Esquerda do 
Parque, sentido bairro-centro, 
no trecho entre as ruas Ângelo 
Ratti (Rua 60) e José Bega (63). 
Os trabalhos de terraplenagem 
já começaram. A previsão é de 
que a urbanização esteja con-
cluída em três meses.

O secretário de Urbanismo, 
José Carlos Selone, informou 
que a nova praça terá dois 
campos de futebol de areia, uma 
Academia ao Ar Livre e um 
playground, além de calçadas, 
pista de caminhada, ciclovia e 
paisagismo. 

Em maio a Secretaria já 
havia concluído a urbanização 
do trecho entre as ruas Antônio 
Angelino Rossi (Rua 80) e Cus-
tódio Cândido Carneiro (Rua 
58), na Marginal Direita do 
Parque, sentido centro-bairro. 
O trecho que já era atendido 

pelas luminárias do modelo de 
quatro pontos, também ganhou 
calçadas, pista de caminhada e 
ciclovia, gramado e paisagismo.

Na mesma ocasião foi ini-
ciada a urbanização do trecho 
do Parque Ecológico entre o 
final do Jardim Morada do Sol 
e o Jardim Paulista, ao lado do 
Floresta Parque. A equipe da 
Secretaria já concluiu a terraple-
nagem e fez plantios em alguns 
pontos da área. Nesse trecho 
será instalada uma Academia ao 
Ar Livre, campos de futebol de 
areia e playground, entre outros 
instrumentos de lazer. 

Conforme explicou Se-
lone, com essas obras em 
andamento, faltam menos de 
mil metros para concluir a 
urbanização de todo o Par-
que Ecológico. “Devemos 
concluir essa urbanização 
logo que terminarmos a obra 
de pavimentação do último 
trecho da marginal Esquerda 
do Parque, cujos trabalhos já 
estão em andamento”, finaliza.
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Indaiatuba registrou uma 
redução em 18 dos 20 índi-
ces criminais, segundo da-

dos da Secretária de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP). 
Os números correspondem aos 
meses de janeiro a julho deste 
ano, em comparativo com o 
mesmo período de 2013. O 
crime de furto registrou queda 
mais significativa, 28,49%, 
baixando de 1.190 casos para 
851. Em contrapartida, os índi-
ces de tentativa de homicídio e 
roubo de veículos contabiliza-
ram um aumento de 35,71 % e 
6,55% respectivamente. 

Segundo o levantamento 
realizado pela SSP, o crime 
de homicídio doloso registrou 
queda de aproximadamente 
66%, com seis casos em 2014 
e 10 ocorrências no ano passa-
do. Já em casos de homicídio 
culposo por acidente de trân-
sito, Indaiatuba registrou uma 
queda de 55%, baixando de 20 
casos, para nove. 

Nos casos de lesão corporal 
dolosa, o Município também re-
gistrou queda, passando de 430 
casos em 2013 para 322 este 
ano, uma redução de 25,11%. 
Nos crimes de lesão corporal 
culposa por acidente de trânsito 
a redução foi um pouco menor, 
5,10%, baixando de 392 para 
372 casos. Outra ocorrência 
que também registrou queda 
nos índices foi lesão corporal 
culposa, indo de 77 para 73 
casos, uma redução de 5,19%.

Outra boa notícia aparece 
nos números pertinentes ao cri-
me de latrocínio (roubo seguido 
de morte). De janeiro a julho 
deste ano, Indaiatuba não regis-
trou nenhuma ocorrência, e em 
2013 foram apenas quatro casos. 
Os números também baixaram 
no crime de estupro. No ano 

passado foram 23 ocorrências, já 
em 2014 foram 17 casos, tendo 
assim uma baixa de aproxima-
damente 26%. 

Já nas ocorrências de trá-
fico de drogas a queda foi de 
29,03%, baixando de 155 para 
110 casos. Nos roubos comuns 
a redução foi de 25,80%, pas-
sando de 438 para 325 casos. 
Os crimes de roubo de carga 
apresentaram redução de 25%, 
já o índice de furto de veículos 
ficou estagnado em 162 casos, 
sem queda ou aumento no com-
parativo com o ano passado. 

Por fim o balanço traz os 
índices de homicídio doloso, 
que registrou uma queda de 50% 
nos casos, com 12 ocorrências 
em 2013 e seis em 2014. Já 
nas ocorrências de homicídio 
doloso por acidente de trânsito, 
a redução foi de 100%.

De acordo com o coman-
dante da Polícia Militar, capitão 
Jesus André, a redução nos índi-
ces se deve, principalmente, ao 
planejamento em conjunto com 
a Guarda e a Polícia Civil. “A 
Polícia Militar realiza contato 
diariamente com as outras forças 

de segurança, desse modo con-
seguimos planejar e direcionar 
as ações, conseguindo assim 
maiores resultados”, explica. 
“O apoio do Ministério Público 
também tem sido primordial 
para o nosso bom desempre-
nho, pois conseguimos realizar 
o cumprimento dos mandatos 
com maior agilidade.” 

O comandante também des-
taca o apoio da imprensa. “Os 
veículos de comunicação da 
cidade tem nos apoiado mui-
to, principalmente quanto à 
divulgação das campanhas de 
prevenção”, ressalta. 

Segundo a Secretária de Co-
municação Social da Prefeitura, 
a queda nos índices é resultado 
do trabalho de estudos quin-
zenais realizado pelo Grupo 
de Análises Criminais (Geac), 
que propõe ainda ações de sa-
turação, patrulhamento focado 
e estreitamento de vias. 

O secretário municipal de 
Segurança Pública de Indaia-
tuba, Alexandre Guedes Pin-
to, também ressaltou as ações 
conjuntas da Polícia Militar, 
Policia Civil e Guarda Muni-

cipal. “Temos que destacar o 
trabalho em conjunto entre as 
forças policias de Indaiatuba 
que tem proporcionado a prisão 
e condenação dos envolvidos e 
com isso diminuindo a sensação 
de impunidade”, ressaltou 

Aumento
Em contrapartidas, Indaia-

tuba registrou aumento em dois 
índices criminais. Nos casos 
de tentativa de homicídio o au-
mento foi de 35,71%, saltando 
de nove casos no ano passado, 
para 14 este ano. Já o crime 
de roubo de veículos passou 
de 57 casos em 2013, para 61 
no mesmo período deste ano, 
resultando em um aumento de 
aproximadamente 7%. 

O capitão da PM ressalta 
que a maioria das tentativas de 
homicídio ocorreu dentro das 
residências, onde o alcance da 
PM encontra mais dificulda-
des. “Quando se trata da rua 
temos mais acesso, estamos 
em patrulhamento, mas dentro 
das residências muitas vezes 
só tomamos conhecimento 
depois”, explica. 

Prefeitura questiona números 
da Secretária de Segurança Pública 

A Prefeitura, por intermédio 
da Secretária de Comunicação 
Social, questionou na segunda-
-feira, dia 28, alguns números 
do balanço mensal divulgado 
pela Secretária de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP). 

De acordo com o Exe-
cutivo, o Grupo de Análises 
Criminais (Geac) encontrou 
divergências nos índices de 
furtos e roubos de veículos. Se-
gundo a SSP, de janeiro a julho 
de 2014, Indaiatuba registrou 
223 delitos, porém segundo a 
prefeitura foram 197 casos. 

Mais uma vez a Prefeitura 
afirmou que alguns delitos 
foram atribuídos à Indaiatuba, 
porém ocorreram em outras 
cidades. 

A Secretaria informou ain-
da que mesmo diante dos nú-
meros registrados, o Município 
está abaixo da média da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), que é de 301,55 de-
litos por 100 mil habitantes. 
“Estamos com 89,24 delitos 
por 100 mil habitantes, bem 
abaixo da média do Estado e 
de outras cidades da região, 

mas continuamos atentos e 
intensificando as operações 
nas áreas de maior incidência 
desses tipos de delito”, relata 
o secretário municipal de Se-
gurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto.

A assessoria de imprensa 
da Secretária de Segurança 
Pública do Estado informou 
que o levantamento é fei-
to baseado nos boletins de 
ocorrência registrados nos 
municípios. Desse modo, 
é possível que crimes que 
não tenham ocorrido em In-

daiatuba sejam atribuídos às 
estatísticas da cidade. 

No entanto, a assessoria 
ressaltou que crimes ocorridos 
em Indaiatuba também podem 
ser atribuídos ao balanço de 
outras cidades.

A assessoria informou ain-
da que, de acordo com o de-
legado de Indaiatuba, Luiz 
Fernando Dias de Oliveira, 
todas as ocorrências passarão 
por uma revisão. Caso alguma 
inconsistência seja encontrada 
nos registros, será providencia-
da a correção.

Segundo autoridades, a maioria das tentativas de homicídio ocorre dentro das residências

Ao contrário do que foi noticiado na edição do jornal Mais 
Expressão da última sexta-feira, dia 25 de julho, na matéria 
"Número de acidentes fatais é menor do que em 2013”, a 
redução dos casos foi de 24% e não 4 % como foi informado.

Visando estimu-
lar e mostrar pontos 
estratégicos para a 
escolha bem-sucedi-
da da carreira profis-
sional pelos estudan-
tes, o Colégio Ro-
din, de Indaiatuba, 
recebe na próxima 
quinta-feira, dia 7, às 
19h30, no ginásio da 
escola, o educador e 
vice-presidente da 
rede Esamc, profes-
sor Sandro Vidotto, 
em palestra gratuita 
e aberta ao público. 
As vagas para o cur-
so são limitadas. 

Vidotto apresen-
tará as miopias que distorcem 
a visão dos estudantes peran-
te as profissões, atrapalhando 
o momento da decisão. Para 
o diretor do Colégio Rodin, 
professor Marcelo Canela, 
o momento da escolha pro-
fissional é bastante decisivo 
para os jovens e precisa ser 
bem orientado. “Esta fase 
exige conhecimento da pro-
fissão, autoconhecimento 
e desconstrução de visões 
equivocadas e preconceitu-
osas sobre o tema”, pontua.

Na oportunidade, o Colé-
gio Rodin realizará, ainda, o 
lançamento do livro “Mio-
pias na escolha da carreira 
profissional”, de autoria de 
Vidotto.  No retorno às aulas, 
no última segunda-feira, dia 
28, os estudantes do Ensino 

Médio e Pré-Vestibular da 
escola foram presenteados 
com exemplares do volume 
e convidados para a palestra.

Educador e vice-presi-
dente da rede Esamc, Vidotto 
também é consultor, escritor 
e administrador de empre-
sas, com especialização em 
planejamento empresarial 
e estratégia competitiva. 
É, ainda, pós-graduado em 
Administração de Recursos 
Humanos e Mestre em Edu-
cação.

 O Colégio Rodin está 
localizado na Rua Padre An-
chieta, 484, Parque Ecológi-
co, em Indaiatuba. Interessa-
dos em participar da palestra 
e lançamento do livro devem 
realizar inscrição prévia, no 
telefone: (19) 3392-6008. 
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Inaugurado em abril de 
2009, o Centro de Rea-
bilitação Animal e Zoo-

noses (CCZ) de Indaiatuba 
vem contribuindo para a 
queda no número de animais 
abandonados, além de evitar 
a procriação desenfreada, 
com o serviço gratuito de 
castração. Só no primeiro 
semestre deste ano o Centro 
realizou 1.340 cirurgias, 
aproximadamente 13% a 
mais que no mesmo período 
de 2013. 

De acordo com o diretor 
do Departamento de Meio 
Ambiente e coordenador do 
Centro, Adriano Mayoral, 
por dia são realizadas apro-
ximadamente 15 castrações. 
“O número de cirurgias é 
alto e isso é bom, pois quan-
to mais animais castrados 
menos filhotes abandonados 
teremos”, explica. O serviço 
é realizado nos animais do 
CCZ e também é oferecido 
gratuitamente para a popu-
lação que não tem condições 
de pagar pela cirurgia. “O 
que nós queremos é cons-
cientizar a população da 
importância de castrar os 
animais, por isso oferece-
mos esse serviço gratuita-
mente. Para isso, basta vir 
até o Centro trazendo um 

comprovante de endereço, 
faremos o cadastro e agen-
daremos a cirurgia”. 

A instituição também é 
um núcleo de recolhimento 
e doação de animais. Se-
gundo Mayoral, atualmente 
são aproximadamente 60 
cachorros aptos para se-
rem adotados. “Todos esses 
animais já estão castrados, 
vacinados e microchipados, 
somente a espera de alguém 
que os adote. Temos ani-
mais de médio e grande por-
te, além de filhotes”, diz. “O 

processo de adoção começa 
com a vinda do interessado 
até o Centro, ele escolhe 
o cachorro ou o gato que 
deseja adotar, realiza um 
cadastro e fica com o animal 
por um período de 15 dias. 
Nesse tempo de adaptação 
nós fazemos uma visita, 
para saber como o animal 
está sendo cuidado”. 

No entanto,  Mayoral 
ressalta que o ato de adotar 
é um compromisso com a 
instituição e com o animal. 
Por isso, passados os 15 dias 

de adaptação o mesmo não 
pode ser devolvido. “Ter 
um animal de estimação é 
um compromisso com ele e 
com seu bem estar. A pessoa 
não pode adotar e abandonar 
depois, por que o animal não 
é um objeto que pode ser 
descartado”, ressalta. “É por 
isso que eles são microchi-
pados, para que tenhamos 
controle de onde ele está. 
Caso seja abandonado, nós 
teremos ciência”. 

Já o serviço de recolhi-
mento dá prioridade para 

as fêmeas que estejam no 
cio ou prenhas, aos filhotes 
abandonados e cachorros 
doentes. O Centro não re-
colhe animais abandonados 
que estejam sadios. 

De acordo com o secre-
tário de Urbanismo, José 
Carlos Selone, sem o CCZ 
seria quase impossível con-
trolar os animais que vivem 
nas ruas, tampouco a sua 
procriação. “Sem o Centro 
não teríamos tantos animais 
castrados e com um lar. 
Infelizmente o número de 
animais recolhidos ainda é 
maior que os adotados, pois 
falta uma conscientização da 
população e um compromis-
so com os animais”, ressalta.

O secretár io também 
enfatizou a contribuição 
negativa de alguns proteto-
res independes. “Algumas 
pessoas realmente realizam 
um trabalho de forma in-
dependente, em prol dos 
animais. No entanto, alguns 
são apenas críticos que não 
somam, ou seja, ficam nas 
redes sociais criticando o 
trabalho do Centro, mas 
não fazem nada para cola-
borar”, diz. “Essas pessoas 
só servem para confundir a 
população, que muitas vezes 
acaba acreditando nesses tu-
multos mentirosos. Ressalto 
que qualquer pessoa pode vir 
visitar o CCZ para conferir de 
perto o que realizamos aqui”. 

Estrutura 
Desde a sua inaugura-

ção, o CCZ já passou por 
duas grandes reformas. De 
acordo com Selone, o obje-
tivo das obras é ampliar o 
prédio, facilitando os aten-
dimentos e aproveitando 
ainda mais o espaço dispo-
nível. “As duas novas salas 
de cirurgias para castração 
de cães e gatos, a sala para 
pós-operatório e a sala para 
esterilização já estão em 
fase de acabamento, o canil 
também será reformado e 
o prédio em geral passará 
por uma manutenção”, ex-
plicou. 

Visando realizar ainda 
mais castrações, a prefeitu-
ra está construindo uma sala 
cirúrgica na sede da União 
Protetora dos Animais de 
Rua de Indaiatuba (Upar). 
“Com essa nova sala, os 
animais de lá que antes vi-
nham para o CCZ poderão 
ser operados lá mesmo na 
Upar. Desse modo realiza-
remos mais cirurgias e não 
sobrecarregaremos o Cen-
tro”, explica Selone. 

Atualmente existe uma 
parceria entre o Zoono-
ses, a Associação Protetora 
dos Animais de Indaiatuba 
(Aprai), a União Protetora 
dos Animais de Rua de In-
daiatuba (Upar) e o Grupo 
de Amigos em Prol dos 
Animais (Gapa).

Só no primeiro semestre deste ano o Centro de Zoonoses realizou 1.340 cirurgias

Mais Expressão
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Clube do Pastor Alemão 
realiza evento em Indaiatuba
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FESTA 
Colégio Montreal 
realiza 5º Arrial 

O Clube Brasi le i ro 
do Pastor Alemão 
(CBPA) com patro-

cínio da PremieRpet realiza 
nos próximos dias 15, 16 e 17 
de agosto o principal evento 
mundial de cães da raça pastor 
alemão, a Sieger. O evento 
é realizado anualmente em 
diversos países e neste ano 
a edição brasileira será em 
Indaiatuba. 

“Este é o torneio mais 
importante para criadores de 
pastor alemão, que é uma das 
raças mais populares no Brasil 
e está entre as mais conheci-
das de todo o universo cani-
no”, explica Giancarlo Real, 
gerente do canal especialistas 
da PremieRpet, patrocinadora 
do evento

A Sieger será realizada no 
Centro Esportivo do Traba-
lhador (CET) e será aberto a 
visitantes de todas as idades 
e o ingresso será um quilo de 
alimento não perecível, que 
será doado ao Lar de Velho 
Emmanuel e para o Centro 
de Convivência Amor sem 
Limites (Cecal). A mesma 
quantidade de doações de 
alimentos arrecadado durante 
o evento será doada em ração 
pela PremieRpet que será des-
tinado a União Protetora dos 
Animais e Rua (Upar).

O evento reunirá 200 cães 
da raça pastor alemão, vindos 
de todo o Brasil e do exterior, 
inclusive exemplares da Ale-
manha, Argentina e Equador. 
O s  c ã e s 
serão ava-
liados por 
juízes in-
ternacio-
nais e serão 
premiados 
os melhores 
exemplares 
da raça.

O visitante 
poderá ver de 
perto os cães 
em atividades 
e  t a m b é m 
u m a  d e -
monstração 
de adestra-
mento feita 
pelo canil da 
Polícia Mili-
tar. Além dis-
so, o público 
terá contato 
com cerca de 
100 criadores 
e obter mais 
informações 
sobre a raça.

De acordo 
com o gerente 
da PremieR-
pet, a raça 
p a s t o r 
a l e -

Programação
Sexta-feira, dia 15/08
19 horas – Palestra sobre o 
tema (a definir) que será mi-
nistrada pelo Sr. (a definir). 
O evento será realizada na 
churrascaria Casa Blanca que 
fica na Rua Antônio Barnabé, 
4910 – Distrito Industrial.
20h30 – Jantar de confrater-
nização que será realizada 
também na Churrascaria Casa 
Blanca.
Sábado, dia 16/08
8h30 – Abertura do evento 
e inicio do julgamento com 
a 6ª categoria fêmea. Após 
o julgamento da 5ª categoria 
macho, haverá uma apresen-
tação de cães com condutores 
mirins. Após o julgamento da 
4ª categoria macho, haverá 
a prova de proteção para 
cães selecionados (machos 
e fêmeas). Demonstração de 
adestramento pelo canil da 
PM, e logo depois julgamento 
de grupo progênie.
Domingo, dia 17/08
8h30 - Abertura oficial do 
evento com a presença da 
banda da PM do estado de São 
Paulo com o canto do Hino 
Nacional e hasteamento do 
Pavilhão Nacional, palavras do 
Presidente do CBPA e logo em 
seguida inicio do julgamento 
com a 3ª categoria fêmea.
Após o julgamento da 2ª ca-
tegoria macho, haverá julga-
mento de melhor canil.

mão é um dos cães mais 
inteligentes e versáteis que 
existe, com especial vocação 
para atuar junto à polícia em 

ações de patrulha-
mento e combate 
ao crime. “É um 
cão bastante equi-
librado e tranquilo, 
que também convi-
ve muito bem com 
crianças e idosos, 
especialmente quan-
do acostumados des-
de filhote”, explica.

A raça pastor 
alemão é um 

dos cães mais 
inteligentes 

e versáteis 
que existe

O Colégio Montreal de In-
daiatuba realizou no último 
sábado, dia 26 de junho, o 5º 
Arraial Montreal. O evento con-
tou com a presença dos alunos, 
familiares, convidados, profes-
sores e funcionários do colégio. 
A decoração inspirada nas obras 
do artista Alfredo Volpi e deixou 
o ambiente alegre e fez lembrar 
as tradicionais festas juninas do 
interior do País.

Quem prestigiou a festa 
saboreou pratos típicos juninos, 
como curau, cuscuz, canjica, 
milho verde e cachorro quente. 
Para espantar o frio não faltaram 
o quentão, o vinho quente e o 
chocolate quente. Havia também 
barracas do pastel, do churrasco 
e de bebidas. Os alunos do 9º ano 
ficaram responsáveis pela bar-
raca de doces como brigadeiro, 
cupcakes e espeto de morango e 
comandaram o correio elegante. 
Toda a renda obtida pelo 9º ano 
foi revertida para a formatura.

As crianças se divertiram 
com as brincadeiras pesca seca, 
pesca molhada, vaca malhada, 
boca do palhaço, laço no cavalo 
e frango na panela.

O Arraial do Montreal con-
tou com DJ e telão. As apresen-
tações de dança da Educação In-
fantil e do Ensino Fundamental 1 
encheram de alegria a festa, com 
coreografia dos professores An-
dreia de Moraes e Flávio Cardo-
so. “A apresentação da quadrilha 
do Ensino Fundamental 2 e do 
Ensino Médio foi contagiante. 
No final, os alunos convidaram 
a todos para participarem da qua-
drilha do Montreal. Professores, 
pais e amigos entraram na dança 
e a diversão foi total”, comenta 
a coordenadora do Ensino Fun-
damental 2, Priscila De Renzo 
Freaza. 

De acordo com a coorde-
nadora, muitos prêmios foram 
sorteados durante todo o evento. 
“Esse evento do Colégio Mon-
treal é uma excelente oportuni-
dade de confraternização entre 
os pais dos alunos, permitindo 
que se conheçam melhor e for-
taleçam laços de amizades entre 
eles, além é claro, de manter a 
tradição do Arraial do Montre-
al”, afirma Lucia Voudouris, 
diretora pedagógica do Colégio 
Montreal.

Arrial contou com participação de alunos, convidados, familiares e funcionários 
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Yázigi lança a campanha 
‘Doe um brinquedo, compartilhe sonhos’

CIDADE

FOTOS: JME

O Yázigi Indaiatuba 
está lançando pela 
primeira vez a cam-

panha “Doe um brinquedo, 
compartilhe sonhos”, onde 
o aluno ganha duas aulas ex-
perimentais a cada brinquedo 
novo doado. 

De acordo com a super-
visora de vendas, Bárbara 
Arnecke, poderão partici-
par crianças de até 12 anos. 
“Cada aluno pode estar do-
ando até quatro brinquedos o 
que dá direito até oito aulas 
experimentais”, explica. 

Além de brinquedos, as 
crianças interessadas em 
participar das aulas experi-
mentais também podem estar 
doando roupas. Todas as 
doações serão destinadas ao 
Centro Infantil Boldrini, que 
há 36 anos atua no cuidado 
de crianças e adolescentes 
com câncer e doenças hema-
tológicas. 

Segundo a gerente de 
comunicação e mercado, 
Danielle Costa Viana, po-
dem participar da campanha 
somente alunos das escolas 

parceiras do Yázigi. “Os 
alunos que tiverem interesse 
em fazer as aulas experi-
mentais, devem apresentar o 
voucher preenchido por um 
responsável e apresentar no 
Yázigi ou na própria escola”, 
explica.  Assim, como o vou-
cher a caixa coletora também 
estará disponível nas escolas 
participantes. 

Os alunos que partici-
parem da campanha, não 
terão custo algum e serão 
assegurados sem qualquer 
compromisso contratual. De-
pois de transcorridas as aulas 
experimentais, a orientação 
pedagógica agendará uma 
reunião com os pais, a fim de 
dar informações sobre o de-
senvolvimento linguístico e 

adaptação ao estágio. “Após 
esse processo, havendo inte-
resse a equipe pedagógica do 
Yázigi formalizará a inclusão 
do aluno e transcorrerá a con-
tratação de nossos serviços”, 
explica Bárbara.

Responsabilidade 
O Yázigi sempre este-

ve preocupado em atuar na 

questão da responsabilidade 
social com projetos que en-
volvam entidades da cidade 
e também dos alunos.

Projetos como “Cidadão 
do Mundo” já é realizado há 
11 anos pela instituição em 
parceria com o Rotary Club 
Indaiatuba que visa ensinar 
alunos carentes o novo idio-
ma. “O projeto se autosusten-

ta tendo nossos alunos como 
professores”, conta Danielle.

Outro projeto visa be-
neficiar o Grupo de Ajuda 
dos Amigos Deficientes de 
Indaiatuba (Gaadin) que são 
oferecidos bolsas de estudos 
onde o material didático 
é subsidiado pela própria 
franqueadora. Além disso, 
existe mais um projeto com 
o Gaadin com a participação 
dos alunos. “Brinquedos no-
vos e/ou usados são doados 
pelos alunos e vendidos. 
Todo o dinheiro arrecadado é 
destinado à entidade”, conta 
a gerente de comunicação.

Danielle destaca que a 
Yágizi sempre realiza pro-
jetos e campanhas de cunho 
social, onde destina as doa-
ções para alguma entidade 
beneficente. “O Yázigi sem-
pre esteve preocupado com 
a responsabilidade social. 
E essa nossa nova campa-
nha irá contribuir para a 
felicidade de uma criança”, 
finaliza. 

O Yázigi Indaiatuba fica 
localizado na Rua Fábio Fer-
raz Bicudo, 340, no Jardim 
Esplanada. Mais informações 
pelo telefone (19) 3875-0206.

A cada brinquedo novo doado, o aluno ganha duas 
aulas experimentaisO Yázigi Indaiatuba fica localizado na Rua Fábio Ferraz Bicudo, 340, no Jardim Esplanda

Mais Expressão
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Alunos do Objetivo despertam o prazer da leitura

Hora do Mamaço acontece amanhã no Parque 
DA REDAÇÃO

expressao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba será uma das 
cidades participantes 
da 3ª edição da Hora do 

Mamaço, evento realizado 
durante a Semana Mundial 
de Aleitamento Materno, 
iniciativa coordenada pela 
Aliança Mundial para Ação 
em Aleitamento. A semana 
acontece até quinta-feira, dia 
7, em 175 países. 

No Município, a Hora do 
Mamaço ocorre amanhã, dia 
2, a partir das 10 horas. O 
movimento será realizado no 
Parque Temático que fica na 
Avenida Engenheiro Fábio Em Indaiatuba a “Hora do Mamaço” será realizado no Parque Temático

Desenvolver o prazer da lei-
tura contando histórias é uma 
das  a t iv idades  dos  a lunos  da 
Educação Infanti l  do Colégio 
Objetivo Indaiatuba. Desde cedo, 
é no espaço mágico da biblioteca 
do Colégio, onde fantasia e reali-
dade se sobrepõem, que as crian-
ças, mesmo as bem pequenas, 
manuseiam, folheiam, buscam, 
revisam o livro e têm a curiosi-
dade aguçada para histórias que 
posteriormente serão contadas 
pelas professoras. 

De acordo com a coordenadora 
pedagógica da Educação Infantil, 
Maria Angélica Peratello, é as-
sim que se inicia o trabalho de 
estímulo à leitura para os alunos 
no Objetivo. “Histórias bem es-

colhidas, apropriadas para a faixa 
etária, vão além do encantamen-
to, elas têm a função de educar 
e instruir, pois encerram valores 
importantes como solidariedade, 
respeito e amizade”, afirma.

Segundo Angélica, o próximo 
passo é apresentar aos alunos a 
importância do domínio da leitu-
ra, da análise dos acontecimentos 
relatados e a realização de ativi-
dades de interpretação, adequa-
das a cada turma. “A leitura, na 
Educação Infantil, apresentada 
com um jogo ou brinquedo, traz 
o prazer e o hábito de ler uma 
história criteriosamente, auxilia 
a formação de opinião e o senso 
crítico do leitor”, conclui a co-
ordenadora.Desde cedo, é no espaço mágico da biblioteca do colégio que os alunos aprendem

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Roberto Bernabé, na margi-
nal do Parque Ecológico, e é 
organizado por Raquel Prado 
e Samantha Reis.

O evento acontece conse-
cutivamente há três anos con-
secutivo visa reunir mães e be-
bês em um grande movimento 
de amamentação pública para 
conscientizar a sociedade do 
Ato de Amamentar. 

A Hora do Mamaço acon-
tece simultaneamente em 25 
cidades brasileiras. O objetivo 
do evento é atrair o público 
para a reflexão e discussão 
da importância do ato de 
amamentar e seus inúmeros 
benefícios, além de dar voz 
ao desejo das mães de serem 

respeitadas e apoiadas durante 
a amamentação do seu bebê.

Nesta edição, todas as ci-
dades irão tirar fotos em estilo 
“Selfie” que serão divulgadas 
nas redes sociais. A ideia é 
que mães tirem fotos durante 
a amamentação e cada cidade 
poderá enviar até cinco fotos. 

No dia também estará dis-
ponibilizado para o público 
uma lista de assinatura do 
manifesto da “Lei de Proteção 
à Mãe que Amamenta: em 
qualquer hora em qualquer 
lugar”. A lista já alcançou a 
marca de 9500 assinaturas e 
precisa de 100 mil para que 
possa ser enviada ao Congres-
so Nacional.

Mais Expressão
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Jovens de Indaiatuba 
participarão do JMJ 2016

CIDADE

FOTOS: JME

Um grupo de vinte 
jovens está se prepa-
rando para participar 

da Jornada Mundial da Juven-
tude que será realizado daqui 
a dois anos na Polônia, na 
cidade de Cracóvia, entre os 
dias 26 de julho a 1º de agosto 
de 2016. Assim como aconte-
ce a cada três anos, JMJ 
pretende reunir milhões 
de católicos para celebrar 
e aprender sobre a fé, além 
de criar pontes de amiza-
de entre os continentes, 
povos e cultura.

De acordo com o páro-
co da igreja matriz Nossa 
Senhora da Candelária, o 
padre Marcelo Previat-
telli, o grupo já está fecha-
do. “Fizemos o convite 
para todos que participam 
da nossa paróquia e esta-
belecemos que o grupo 
devesse ser no máximo de 
vinte pessoas para melhor 
nos organizarmos e até 
mesmo por questão de logísti-
ca”, conta. “Pensamos em um 
grupo pequeno, pois estaremos 
no meio de pelo menos 2,5 
milhões de pessoas”, declara.

Para que a viagem até a 
Polônia seja possível, a pa-
róquia criou um calendário 
próprio para levantar fundos 
para ajudar os participantes fi-
nanceiramente. “Uma parte da 
viagem será financiada pelos 
próprios jovens e outra parte 
será subsidiada por eventos 
realizados pela igreja”, revela.

Os indaiatubanos ficarão 

hospedados em casas de fa-
mílias, durante uma semana 
que antecede o evento. “O 
grupo ficará em várias casas 
de família, de cidade ainda não 
definida, que irão nos propor-
cionar troca de experiência e 
de cultura. Essa convivência 
é aspecto positivo, pois per-
cebemos que há outros jovens 
vivendo a mesma fé e os mes-
mos ideais”, disse.

Durante esses dois anos 
que faltam para a realização do 
JMJ 2016, a paróquia realizará 
várias atividades que envol-
vam os jovens e a comunidade. 
“Eles já foram apresentados 
para os paroquianos no últi-
mo domingo (dia 27)”, conta. 
“Agora iremos ter a vigília 
de oração, onde marca o pri-
meiro ano do JMJ no Brasil”, 
completa.

Além disso, a paróquia 
também irá realizar a 1ª Se-
mana Missionária que é um 
intercâmbio religioso e cultu-

ral. “Serão eventos marcando 
a espiritualidade, momentos de 
oração e encontros. Estaremos 
enviando um vídeo para os 
jovens que ficaram hospedados 
aqui em Indaiatuba no ano 
passado e esperamos receber 
um vídeo deles também”, 
disse. “Esse intercâmbio é 
muito bom, pois nos permite 
manter contato com os jovens 
que participaram efetivamente 

da nossa paróquia”, conta.

JMJ
A Jornada Mundial da 

Juventude é um evento re-
ligioso instituído pelo Papa 
João Paulo II em 20 de 
dezembro de 1985, realiza-
do a cada três anos, com o 
objetivo de alcançar novas 
gerações de católicos, pro-
pagando assim os ensina-
mentos da Igreja. O país 
onde será realizado o próxi-
mo evento é escolhido pelo 
Papa e anunciado ao final 
da missa de encerramento. 

A cada Jornada o Papa 
escolhe um tema, que é 

retirado de um versículo bíblico. 
Na JMJ 2016 o tema escolhido 
pelo Papa Francisco será ‘Bem 
aventurado os misericordiosos 
porque atingiram a misericór-
dia’. 

“O pontificado do Papa 
Francisco é marcado pela mise-
ricórdia, que tem como proposta 
ajudar os pobres” revela. “Na 
páscoa deste ano, o pontífice 
pediu para entregar dinheiro 
aos mendigos de Roma. Isso 
sinaliza que o espírito age onde 
quer”, conta.

Em 2016, a JMJ será re-

alizada entre os dias 26 de 
julho a 1º de agosto, e durante 
a semana serão realizado ati-
vidades durante o dia como 
catequese em todos os idiomas 
e uma grande caminhada indo 
em direção ao local do evento. 
À noite, a JMJ é marcada pela 

celebração da chegada do Papa 
Francisco, passando pela Via 
Sacra onde são demostrados os 
14 passos de Cristo em direção 
à crucificação. De sábado para 
domingo é realizado uma vigí-
lia em adoração ao Santíssimo 
Sacramento e o encerramento 

é marcado por uma Missa ce-
lebrada pelo Pontífice. 

Brasil
A Jornada Mundial da Ju-

ventude realizada no ano pas-
sado no Brasil reuniu cerca de 
3 milhões de fiéis. O evento foi 
realizado na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Aqui em Indaiatuba, a Igreja 
Nossa Senhora da Candelária 
recebeu jovens da Polinésia 
Francesa. “Na JMJ do ano pas-
sado recebemos 22 jovens da 
Polinésia Francesa que partici-
param dos nossos encontros, das 
nossas orações e conheceram 
um pouco da nossa cultura”, 
conta o padre Marcelo.

Participaram do evento cerca 
de 150 paroquianos do municí-
pio. “Fomos em dois ônibus e 
alguns paroquianos foram por 
condução própria”, conta.

Camiseta que os jovens utilizarão durantes os eventos relacionados ao JMJ

Trinta e seis empresas já 
confirmaram presença na 5ª 
edição da Feira das Indústrias 
& Negócios de Indaiatuba e 
Região. O evento, realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, acontece de 
9 a 11 de setembro, das 15h às 
21 horas, no Pavilhão da Viber.

O objetivo do evento é mos-
trar para a população os pro-
dutos fabricados no município 
e região, além de promover 
os negócios entre elas, movi-
mentando a economia local e 
regional. 

A Feira será composta por 
150 estandes de empresas ex-
positoras mais a praça de ali-
mentação. Este ano haverá uma 
sala climatizada com palestras 
do Sebrae, a programação será 
divulgada posteriormente.

As empresas participantes 
são: Rekiman Empilhadeiras; Fi-
siomag; Machmetals; Unexfort; 
Inductotherm Group; J.Feres; 
Innomatec; Russer; Marca Brin-
des; Argus; Ceime Calibração; 
Remap Estruturas; Daran Au-
tomação; Metasil Abrasivos; 
Reducap; Cipelle Churrasquei-

ras; Embreauto; Rdb; Sethi; 
Seriprint; Big Strong; Vmarc; 
Fluxcon; Shopstar; Solven Qui-
mica; Yanmar South America; 
Concceito Mix; Finita; Dsp 
Net; Birô 2000; Maxlan; Sew 
Eurodrive; Rodomago Transpor-
tes e Armazenamento; Action 
Technology; Dmo Automação 
e Home Theater; Purific.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento está recebendo as inscri-
ções das empresas interessadas 
em expor seus produtos. Para 
efetuar a inscrição, a empresa 
deve ligar para (19) 3834-9278. 
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Consumo de água é reduzido segundo o Saae
DA REDAÇÃO
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GIULIANO MIRANDA – SCS-PMI

No mês de julho a po-
pulação de Indaiatu-
ba reduziu em 24% o 

consumo de água em compa-
ração ao mês de janeiro deste 
ano. É o que diz os dados do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae). Segundo o 
superintendente da autarquia, 
Nilson Alcides Gaspar, houve 
uma diminuição de 9% com-
parada ao mesmo período do 
ano passado. 

“Indaiatuba vem conse-
guindo manter o abastecimen-
to normalizado no Município, 
graças à colaboração da popu-
lação que vem economizando 
e às ações e investimentos no 
sistema de abastecimento que 
foram realizados pela Prefei-
tura e pelo Saae”, comenta.

O Saae vem investindo e 
ampliando a capacidade de 
reservação através de cons-
trução de novos reservatórios 
e também com campanhas 

e programas com a popula-
ção que visam à redução do 
consumo de água tanto nas 
residências como nas escolas 
municipais.

Nas escolas a meta é de 
reduzir cerca de 25% do con-
sumo de água com atividades 

de educação ambiental para 
os alunos, como apresenta-
ção de peça teatral infantil 
com foco no uso consciente 
da água, palestras aos fun-
cionários e pais dos alunos, 
além de distribuição de car-
tilhas e folhetos.

Para garantir o abastecimen-
to de água na cidade, o Saae tem 
buscado, quando necessário, a 
utilização de 21 represas parti-
culares e públicas que ao longo 
do curso dos mananciais e seus 
afluentes, aumentam o volume 
e melhoram a captação. 

Outros projetos e ativi-
dades estão sendo realiza-
dos pelo Saae para evitar o 
desperdício. “Intensificação 
do Programa de combate às 
perdas de água tratada nas re-
des de distribuição, inclusive 
com a substituição de redes 
antigas; desassoreamento e 
limpeza dos rios e córregos; 
construção de reservatórios 
e novas adutoras; melhoria 
na eficiência do sistema de 
captação, tratamento e distri-
buição de água; e programas 
de combate ao desperdício e 
campanhas educativas atra-
vés de palestras, apresentação 
de peça teatral para alunos e 
distribuição de cartilhas edu-
cativas”, disse Gaspar.

Apesar dos esforços do 
Saae para manter a cidade 
abastecida, Gaspar alerta que 
a população precisa continuar 
se conscientizando quanto 
ao desperdiço de água. “É 
importante que a população 
continue colaborando e evite 
o desperdício não lavando 

carros, calçadas e quintais 
com mangueira, tomando 
banhos mais rápidos e veri-
ficando se há vazamentos no 
imóvel, para evitar a perda 
de água tratada. Estamos 
fazendo nossa parte para que 
a cidade não sofra com racio-
namento, como vem aconte-
cendo na maioria das cidades 
da região, mas a colaboração 
da população nesse momento 
é muito importante” comple-
ta Gaspar.

Os trabalhos do desasso-
reamento em rios e lagos para 
melhorar a captação de água 
bruta já iniciaram. 

Na área está sendo cons-
truída uma Barragem que irá 
reservar 880 milhões, quando 
concluída. Na ação é previsto 
a retirada de 12 a 15 mil m³ 
de lama no primeiro lago. No 
total serão seis meses para 
limpar e desassorear todo o 
trecho que irá do primeiro 
lago ao lago próximo ao 
chafariz, compreendendo 
também o lago da Bela Vista.

Consumo de água em Indaiatuba reduziu em 24% no mês de julho

Moradores relatam mudanças para economizar
Investimentos e a cola-

boração da população são 
responsáveis pela redução 
no consumo da água. O la-
vrador Francisco de Paula 
Grella, de 58 anos, conta que 
os hábitos em sua casa estão 
evitando desperdício de 
água. “Estou economizan-
do, pois assim todo mundo 
tem. Não estou mais lavando 
minha calçada e nem meu 
carro. Também estou toman-
do banhos mais rápidos e 
deixando juntar mais roupas 
para lavar”, diz.

A estagiária Fabiana Fer-
reira de Araújo, 24 anos, 
disse que os hábitos de sua 
casa não mudaram muito, 
pois a sua família sempre 
teve consciência na econo-
mia de água para o bem do 
planeta e também do bolso. 
“Estamos deixando acumu-
lar roupas para lavar e uti-
lizando a água da máquina 
para lavar nosso quintal. 
Também estamos tomando 
banhos mais rápidos e fe-
chando a torneira na hora de 
escovar os dentes. Hábitos 

comuns que todos deveriam 
ter sempre”, conta.

Para a artesã, Irani de 
Oliveira Romani, 56 anos, 
a conscientização é o mais 
importante nesse momento. 
“Tenho consciência que se 
não economizarmos ficare-
mos sem água, então evito 
ao máximo o desperdício. 
Estou lavando roupa 2x por 
semana assim acumula mais 
roupa e utilizo a água para 
lavar meu quintal, além de 
tomar banhos mais rápidos 
apesar desse frio”, comenta. 

TRABALHO 

PAT está com vagas de emprego 
O Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) de Indaiatu-
ba está com vagas de empregos 
disponíveis, pelo programa 
Mais Emprego. Os interessados 
devem fazer o cadastro pessoal-
mente na unidade, localizada na 
Rua Jacob Lyra, 344, no Parque 
das Nações

O horário de funcionamen-
to do PAT Indaiatuba é de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16 horas. Os documentos 
necessários são RG, CPF, PIS e 

Carteira de trabalho original. O 
cadastro também pode ser feito 
pelo site do programa Mais 
Emprego, no maisemprego.
mte.gov.br.

As vagas são: açougueiro, 
ajudante de açougue, assis-
tente de vendas, atendente de 
padaria, auxiliar de escritório, 
auxiliar de limpeza, balconista, 
conferente de mercadoria, co-
zinheiro, empacotador a mão, 
instalador de canos, jardineiro, 
Operador de caixa, Porteiro, 

Promotor de vendas, Técnico 
de enfermagem e Vendedor.

PAT 
No Posto também é pos-

sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos.
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Direcionada e diferente, Academia 
40+ se destaca em Indaiatuba
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Já diz o ditado que quan-
do o assunto é cuidar da 
saúde, nunca é tarde para 

começar. Buscar novos hábi-
tos de vida, investir em uma 
alimentação mais equilibrada 
e aderir à atividade física re-
gular são atitudes que podem 
sim ser incorporadas ao dia a 
dia, independente da idade. 
No entanto, se você possui 40 
anos ou mais, essa mudança 
vai exigir uma atenção maior.

De acordo com a empre-
sária e sócia-proprietária da 
Academia 40+, Lina Ams-
talden, depois dos 40 anos 
o corpo humano apresenta 
perdas significativas de mas-
sa muscular, além de queda 
da taxa metabólica. Isso quer 
dizer que, se o corpo não é 
mais o mesmo, o exercício 
e o estilo de vida também 
precisam mudar. 

Diante disso, a empresária 
resolveu trazer para Indaiatu-
ba a unidade da franquia de 
academias 40+. “A decisão 
de inaugurar uma unidade em 
Indaiatuba se deu pela quanti-
dade de pessoas que desejam 
e precisam fazer atividade fí-
sica, mas que não encontram 
o local adequado”, explica. 
“A maioria procurava as 
academias convencionais, 

onde não possuem acompa-
nhamento de um profissional, 
tampouco fazem exercícios 
específicos para suas neces-
sidades. Como consequên-
cia, ou acabavam agravando 
lesões e problemas de saúde, 
ou desistiam das atividades 
físicas”, explica Lina. 

Na 40+ tudo foi pensado 
para seu público específico 
e as diferenças para as aca-
demias comuns, vão desde a 
estrutura até o atendimento. 
“As mudanças começam 
pela música ambiente, que 
é muito mais calma e baixa, 
diferente do estilo agitado das 

academias tradicionais. Outra 
diferença é no horário das 
aulas, diferente do comum, 
onde o aluno pode ir o dia 
que quiser, por quanto tempo 
quiser, aqui na 40+ as aulas 
são por horários”, explica. 
“Ou seja, são aulas de uma 
hora cada, onde o aluno tem 
o compromisso de vir sempre 
nos mesmos horários, respei-
tando os dias de descanso.” 

Segundo Lina, as diferen-
ças quanto aos horários se 
devem pela necessidade de 
estabelecer uma frequência 
de treinos. “Com esse horário 
mais regrado, somado ao em-

penho do aluno, os resultados 
são melhores. Pois com os 
horários livres, como nas aca-
demias tradicionais, muitos 
alunos acabam deixando os 
treinos de lado, ou não respei-
tam o descanso que o corpo 
precisa”, explica. “E quando 
ocorrem faltas, entramos em 
contato com o aluno para já 
marcarmos a reposição da 
mesma.” 

Estrutura
Outros diferenciais da 40+ 

estão nos aparelhos, todos 
pensados e adaptados, com 
assentos que não prejudicam 

a coluna. Além do acompa-
nhamento que o aluno recebe 
do professor. “Cada aluno 
tem o acompanhamento do 
professor, que monta o treino, 
determinando até mesmo o 
peso”, explica. 

Além da musculação, na 
40+ o aluno também conta 
com Pilates, aula sensação 
do momento, e exercícios 
aeróbicos. “Nosso professor 
de Pilates foi quem trouxe a 
modalidade para Indaiatuba, 
e aula é sensação em nossa 
academia, pois trabalha a 
resistência muscular de uma 
maneira diferente”, explica. 

No entanto, mesmo tendo 
como público alvo pessoas 
com 40 anos ou mais, pesso-
as de outras idades também 
podem frequentar a 40+. “Se 
você quer um tratamento 
diferenciado, com o acom-
panhamento do professor e 
aulas específicas, a 40+ é o 
local”, ressalta Lina. 

Para conhecer a Aca-
demia 40+, basta ir até a 
Avenida Conceição, margi-
nal do Parque Ecológico, nº 
2.536, na Vila Maria. Mais 
informações também podem 
ser obtidas pelo telefone 
3392-4819.

Academia 40+ os aparelhos são todos adaptados com assentos que não prejudicam a colunaAulas ocorrem no ambiente mais calmo e tranquilo, diferente das demais academias
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GM de Várzea Paulista é detido após confusão Mulher furta queijo
de supermercado 

Polícia Militar apreende drogas e dinheiro 

ARMADO INUSITADO 

TRÁFICO

Uma operação da Polícia 
Civil em conjunto da 
Guarda Civil resultou 

na prisão do comerciante An-

derson Mamedio, de 33 anos, 
residente no Jardim Morada do 
Sol, na manhã de segunda-feira, 
dia 28. Com ele foi encontrado 
um revólver calibre 38 e, em 
seu comércio, no mesmo local 
onde reside, cinco mil maços de 

cigarros sem nota fiscal. 
Segundo o Guarda Municipal 

Leandro de Souza, sua equipe 
realizava patrulhamento pela 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, quando suspeitou de uma 
caminhonete S-10, que transitava 

de modo rápido e em zigue-za-
gue. “Quando eles entraram no 
posto de gasolina nós abordamos 
o veículo. No primeiro instante, 
o condutor (Mamedio) ofereceu 
resistência a nossa abordagem, o 
que aumentou ainda mais nossas 
suspeitas”, conta. “Em revista, 
nada encontramos com o outro 
individuo que no carro estava. 
Já com o Mamedio, encontramos 
um revólver, com numeração 
raspada, e cinco munições”. Ime-
diatamente, o comerciante rece-
beu voz de prisão e foi conduzido 
para a Delegacia de Polícia, junto 
com o outro indivíduo.

Na DP, a Polícia Civil re-
cebeu a informação de que no 
comércio, de propriedade de 
Mamedio, havia uma grande 
quantidade de cigarros contra-
bandeados. Diante da denúncia, 
os policiais, junto à GM, foram 
até o estabelecimento, locali-
zado na Rua João Martini, no 
Jardim Morada do Sol. 

Acompanhados por diversas 

O comerciante Anderson Mamedio portava um revolver calibre 38

O guarda municipal de 
Várzea Paulista, Dirceu To-
maz da Rosa, de 54 anos, foi 
preso na noite de segunda-
-feira, dia 28 julho, no bairro 
Itaici, após se envolver em 
uma briga. Rosa portava um 
revólver calibre 38, que não 
pertencia à corporação, do 
qual não possuía o porte legal. 

A guarnição da Guarda Ci-
vil de Indaiatuba informou que 
estava em patrulhamento pela 
Avenida Coronel Antônio Es-
tanislau do Amaral, em Itaici, 
quando avistaram uma moto e 
um indivíduo caído no chão e 
rodeado por vários populares. 

Ao se aproximarem do 
local, os populares se dis-

persaram, restando apenas 
o vendedor Diego Guedes 
Pereira, de 21 anos, que en-
tregou aos guardas o revólver 
com cinco munições, sendo 
três intactas, uma picotada e 
outra deflagrada. O vendedor 
havia entrado em conflito com 
o guarda de Várzea Paulista e 
o teria desarmado.  

Com a chegada da guar-
nição, Rosa, que estava caído 
no solo, informou ser guarda 
municipal da cidade de Vár-
zea Paulista e morador de 
Indaiatuba. O GM contou que 
seguia de moto pela avenida 
quando viu Pereira empur-
rando um veículo com os 
faróis apagados. Rosa então 

teria alertado Pereira, que não 
gostou do aviso e teria iniciado 
uma discussão. Em dado mo-
mento, outros dois indivíduos 
apareceram e o grupo avançou 
contra o GM, derrubando o da 
moto e passaram a agredi-lo. 
Durante a briga, o grupo teria 
notado que Rosa estava arma-
do e tomaram-lhe a arma, que 
disparou acidentalmente. 

Porém a versão dos fatos 
foi desmentida pelo vendedor, 
que afirmou que empurrava 
seu veículo que estava que-
brado quando Rosa passou e 
provocou a discussão. Nesse 
momento, Pereira contou que 
o GM sacou a arma e efetuou 
disparos para baixo. O ven-

dedor então avançou sobre o 
guarda e o desarmou. Pereira 
também negou que estivesse 
acompanhado de outras pesso-
as e que tivesse agredido Rosa. 

 Diante dos fatos, Rosa foi 
encaminhado para atendimen-
to médico e posteriormente 
para a Delegacia de Policia, 
acompanhado de Pereira.

Na DP, Rosa informou 
que o revólver era de uso 
particular, porém que não 
possuía o porte lega para 
usá-lo. Assim, o GM recebeu 
voz de prisão, com possibi-
lidade de fiança de R$ 800. 
Como a quantia foi paga pelo 
acusado, o mesmo foi libera-
do e a arma recolhida.

A Polícia Militar atendeu 
na tarde da última quarta-
-feira, dia 30 de junho, mais 
uma ocorrência de tráfico de 
drogas na Rua Silvio Talli, 
no Jardim Califórnia. Dois 
indivíduos foram detidos para 
averiguação, mas acabaram 
liberados. 

De acordo com o Sargento 
Nilton, o local já é conhecido 

das autoridades por ter grande 
incidência de venda de en-
torpecentes. “Nós estávamos 
em patrulhamento pelo local 
quando eu avistei os dois 
indivíduos saindo de uma 
residência. Já é de nosso co-
nhecimento que tal imóvel foi 
comprado por um traficante 
conhecido nos meios poli-
ciais e que está sendo usado 

para o tráfico. Eles guardam 
a mercadoria na residência e 
ficam na calçada vendendo 
pequenas porções”, explica.

Segundo Nilton, no mo-
mento da abordagem um dos 
indivíduos jogou algo dentro 
da boca. Ele confessou que 
havia engolido um cigarro 
de maconha, com medo da 
abordagem dos policiais. “Em 

seus bolsos encontramos R$ 
25. Já com o segundo ho-
mem nada foi encontrado”, 
explicou. “Indagados sobre o 
que estavam fazendo ali, um 
deles contou que o imóvel 
era deles, mas que já haviam 
vendido. Informaram ainda 
que estavam ali desde a noite 
anterior para levar o restante 
dos móveis”.

A PM solicitou então o apoio 
do Canil da Guarda Municipal 
e iniciaram uma revista pela 
residência. Próximo do tanque 
de lavar roupas foi localizado 
duas porções de maconha, as-
sim como no muro da casa. Já 
escondido no encosto do sofá, foi 
localizado 67 porções de crack. 

Além das drogas, os po-
liciais também encontraram 

um caderno com anotações 
da venda dos entorpecentes, 
dinheiro e sacos utilizados 
para o embalo das drogas. 

Diante da apreensão, os 
indivíduos e os materiais 
foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia. Na 
unidade policial os fatos fo-
ram averiguados e a dupla foi 
liberada.

testemunhas, os policiais en-
contraram cerca de 500 pacotes 
de cigarros de diversas marcas, 
os quais não possuíam notas 
fiscais.  Todo o material foi 
encaminhado para a DP para 
averiguação.

O departamento de Fisca-
lização da Prefeitura também 
foi acionado e constatou que 
o local não possuía Alvará de 
Funcionamento. Diante da ir-
regularidade, foi aplicada uma 
multa e aplicou uma multa de 
75,19 Unidade Fiscal do Muni-
cípio (Ufesps).

Ameaça 
De acordo com o guarda 

municipal Leandro de Souza, 
momentos após a abordagem 
ao comerciante, foi emitido um 
alerta sobre um homem armado 
que estava ameaçando um outro 
individuo. “Segundo as informa-
ções, o tal homem estava armado 
e ia cobrar uma suposta divida 
comercial. Indagamos Mamedio 

sobre a origem da arma e por que 
ele a carregava, mas ele não disse 
nada”, relatou o GM.

No entanto, o comerciante 
Sidinei Lucio dos Santos, de 
38 anos, se apresentou na De-
legacia de Polícia pra registrar 
uma ocorrência de ameaça 
contra o acusado. A vítima in-
formou que durante a manhã de 
segunda-feira, dia 28, Mamedio 
saiu armado a sua procura, o 
ameaçando de morte por conta 
de uma dívida comercial. 

A vítima informou ainda que 
já havia registrado um boletim 
de ocorrência contra o comer-
ciante há alguns meses. 

Diante do depoimento da 
testemunha, do porte ilegal de 
arma e dos materiais encon-
trados em seu estabelecimento 
comercial, Mamedio foi autuado 
e encaminhado à Cadeia Públi-
ca de Campinas. Já o segundo 
indivíduo, que estava no carro 
na hora da abordagem, acabou 
sendo liberado.

A Guarda Municipal dete-
ve na manhã de segunda-feira, 
dia 28 julho, uma desempre-
gada, de 30 anos, acusada de 
ter furtado dez peças de queijo 
avaliadas em cerca de R$ 1,4 
mil. O caso aconteceu em su-
permercado da cidade.  

Os GMs informaram que 
estavam em patrulhamen-
to pela Avenida Presidente 
Vargas, quando se depararam 
com alguns funcionários de 
um supermercado correndo 
atrás de uma mulher. Ao 
perguntarem aos populares 
foram informados que a mu-
lher estava sendo perseguida, 

pois  havia furtado produtos 
do estabelecimento. 

Os guardas imediatamente 
iniciaram perseguição pela 
avenida e ao avistar a viatu-
ra, a suspeita jogou algo no 
chão e saiu correndo. Porém, 
logo adiante foi detida pelos 
guardas e encaminhada para 
a Delegacia de Polícia.

Indagada, a acusada con-
fessou o furto alegando que 
iria vender o produto. Diante 
dos fatos, foi elaborado o bole-
tim de ocorrência e devolvido 
o produto para a representante 
do estabelecimento. A desem-
pregada foi autuada e liberada. 
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internada em estado grave 
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A dona de casa Neide 
Boulhosa de Almei-
da, de 48 anos, segue 

internada em estado grave, na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc). 
Neide foi baleada no pescoço 
pelo marido, o eletricista Pau-
lo Jair Pinto de Almeida, de 
49 anos, na noite de sábado, 
dia 26 de junho, dentro de sua 
residência no Jardim Adriana. 

Após efetuar o disparo, o ele-
tricista se suicidou com um 
tiro na cabeça. 

Informações dão conta que 
o eletricista chegou à residên-
cia, fechou o portão e quebrou 
a chave dentro do miolo da 
fechadura. Portando um revól-
ver calibre 38, Almeida entrou 
na casa e efetuou um disparo 
contra Neide, que estava sen-
tada no sofá da sala. O tiro 
acertou o pescoço da dona de 
casa. Em seguida, o eletricista 
teria ido ao banheiro e atirado 
contra a própria cabeça.

De acordo com a Guarda 
Civil, ao chegarem na residên-
cia a vítima estava consciente. 
No banheiro, os guardas en-
contraram o corpo do eletricis-
ta com um ferimento próximo 
ao ouvido direito e a arma 
encontrava-se na pia. 

A filha do casal contou aos 
guardas que não estava em 
casa na hora do crime e que ao 
chegar à residência, encontrou 
a mãe baleada e o pai no chão 
do banheiro. 

A dona de casa informou 
aos guardas que o marido 

efetuou o disparo sem moti-
vo algum e que o eletricista 
não apresentava problemas 
depressivos. Neide foi so-
corrida pelo Corpo de Bom-
beiros e encaminhada ao 
Haoc, onde segue internada 
em estado grave. 

Brigas
Segundo um vizinho que 

preferiu não se identifi-
car, as brigas entre o casal 
eram constantes. “Ouví-
amos discussões e brigas 
frequentemente, mas nunca 
imaginamos que ele poderia 
fazer algo assim. Era um 
homem calmo, tranquilo, 
nunca causou problemas 
com ninguém. A única coisa 
que todos percebiam é que 
o casal não vivia bem, pois 
brigavam sempre”, contou.

A desempregada Fran-
cini Pessoello, de 21 anos, 
amiga da filha do casal, 
também relatou as constan-
tes desavenças. “A Patrícia 
(filha do casal) sempre me 
contava das brigas, mas 
disse que nunca imaginou 
que o pai poderia fazer uma 
coisa dessas. Dizia que ele 
era  um homem normal , 
tranquilo, mas que discutia 
frequentemente com a dona 
Neide”, disse. “A Patrícia 
até já saiu de casa por cau-
sa dessas desavenças dos 
pais”. 

Após efetuar o disparo contra a esposa, o eletricista se suicidou com um tiro na cabeça
Valter Berto de Campos já possui 
várias passagens na Polícia

O vendedor Valter Berto 
de Campos, de 55 anos, foi 
preso na tarde desta quarta-
-feira,  dia 31 de junho, 
após furtar uma loja de 
roupas e uma farmácia no 
Centro. Curiosamente, de 
acordo com a Guarda Civil, 
Campos estava na cidade 
justamente para participar 
de uma audiência por ter 
praticado um furto. 

O guarda municipal Sér-
gio Catelani contou que 

realizava patrulhamento pelo 
Centro, quando foi abordado 
pela funcionária da loja de 
roupas. “A vítima contou 
que um homem de blusa 
cinza, calça de moletom e 
mochila preta, havia acabado 
de furtar o comércio e que 
após isso teria entrado em 
uma farmácia”, explicou. 

Com as características 
do suspeito, a Guarda Civil 
foi até a farmácia indicada e 
surpreendeu Campos saindo 
do comércio. “Na hora que 
o abordamos ele estava 
com a blusa e em sua posse 
encontramos aparelhos de 
barbear”, contou Catelani. 
“Fomos até a farmácia onde 
o proprietário nem havia se 
dado conta do furto, mas 
pelas câmeras de seguran-
ça confirmamos a ação do 
suspeito.” 

Diante das provas Cam-
pos confessou o crime de 
furto e recebeu voz de pri-
são. Os guardas municipais 
também descobriram que 
o individuo natural de São 
Paulo, estava na cidade jus-
tamente para participar de 
uma audiência pelo crime de 
furto. Além disso, Campo já 
possui diversas passagens na 
polícia pelo mesmo crime.

Indagado pela reporta-
gem do jornal Mais Expres-
são, Campos negou os furtos 
e disse que os proprietários 
não lhe deram tempo para 
pagar pelos produtos. 

Mais Expressão
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Tornados entram em 
campo no final de semana

Mastiga Samba conquista 
a ‘Segundona’ do Amador
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A equipe do Mastiga-
samba conquistou o 
título do Campeonato 

Amador da Segunda Divisão, 
campeonato organizado pela 
Liga Regional Desportiva In-
daiatubana (Lidi). Na grande 
final, realizada domingo, dia 27 
de julho, no estádio do Prima-
vera, o time garantiu a taça após 
vencer o América por 1 a 0. 

Precisando da vitória, já 
que a vantagem do empate 
era do América, por ter feito 
a melhor campanha durante 
todo o certame, a equipe do 
Mastiga Samba criou inú-
meras oportunidades para 
marcar na primeira etapa, 
mas o gol só saiu mesmo no 
segundo tempo.

O gol de Paulinho, aos 
10 minutos da etapa final, 
garantiu o título do time do 
Mastiga Samba. “Sabíamos 
que seria uma partida muito 
truncada e o primeiro tempo 
foi equilibrado”, analisa o 
técnico Fernando Gonçalves 
Ataíde. “Na segunda etapa, 
como precisávamos da vitó-
ria, abrimos um pouco mais, 
fomos pra cima e marca-
mos o gol. Ainda perdemos 
inúmeras oportunidades de 
aumentar a vantagem, mas 
no finalzinho por pouco não 
sofremos o empate.”

O time foi a campo com 
Dilsinho, Diego boca, Torú, 
Luan e Eber, Hector, Carlos 
Henrique, Gazzola e Buia, 
Paulinho e Eron. No banco 
de reservas o Mastiga con-

tava ainda com Marcelo, 
Tata, Rodrigo, Marquinho, 
Robson, Zoio, Willian Gia-
notto e Willian. 

Além do título inédito, 
o Mastiga conquistou o 
campeonato com uma exce-
lente campanha. Foram 12 
jogos realizados, com nove 
vitórias, uma derrota e dois 
empates. O time teve ainda 
o ataque mais positivo, com 
34 gols marcados, assim 
com sua defesa, que sofreu 
apenas quatro gols. 

Para o Ataíde, o primor-
dial para essa conquista foi 
a união do grupo. “Começa-
mos mal o campeonato, com 
dois empates e uma derrota, 
mas o grupo teve humildade 

de conversar e acertar os er-
ros”, diz Ataíde. “Esse título 
não foi importante apenas 
para os jogadores, mas tam-
bém para toda comunidade 
do Jardim Califórnia, todo o 
pessoal que sempre ajudou.”

Essa foi a segunda final 
do Mastiga Samba, que está 
no futebol desde 2011. No 
ano passado, o time chegou 
a final do Torneio Walter Pi-
mentel, mas acabou ficando 
o vice-campeonato. Felizes 
com conquista, torcedores 
e jogadores festejaram no 
domingo e na segunda-feira.  

Campanha 
Apesar da perda do tí-

tulo, o América foi quem 

teve a melhor campanha no 
certame na primeira fase. 
Durante toda a competição, 
o time venceu dez partidas 
e perdeu outras duas. A 
equipe balançou as redes em 
31 oportunidades e sofreu 
outros dez gols. 

Além do troféu de cam-
peão e vice, a Lidi premiou 
ainda Deleon Oreira Bispo, 
do Cardel, como artilhei-
ro da competição com 15 
gols marcados. Dilsinho e 
Marcelo, ambos do Mastiga 
Samba, receberam o troféu 
de defesa menos vazada. 

A entidade premiou ain-
da a equipe do Camisa 10 
como a mais disciplinada 
do campeonato.  

As equipes do Tornados Ru-
gby Clube entram em campo no 
final de semana. Amanhã, dia 2, 
a equipe Adulta joga contra o 
Corinthians Rugby, em Barueri, 
no confronto válido pela Copa 
São Paulo. Já no domingo, dia 
3, acontece o Rugby Day Fe-
minino, no campo do Serviço 
Social da Indústria (Sesi) de 
Indaiatuba.   

No jogo de sábado contra o 
Corinthians, o capitão da equipe 
indaiatubana, Alcino Amato, 
aguarda um jogo difícil. “O 
Corinthians é uma equipe relati-
vamente mais nova que a nossa, 
acredito que algo em torno de 
2 a 3 anos de formação. Eles 
acabaram de subir da série C e 
estão apresentando resultados 
muito bons em suas partidas”, 
salienta. “Portanto, não sabe-
mos o que iremos encontrar 
em campo. Estamos treinando 
muito para tentarmos recupe-
rar a liderança da competição. 
Sabemos que não será um jogo 
fácil, longe disso. Acredito que 
será um páreo duro.”

Já no domingo, o Tornados 
Feminino, em parceria com 
o Sesi, realiza o Rugby Day 
Feminino. Cerca de seis times 
femininos, incluindo a equipe 
Hydra, que virá de São José 

do Rio Preto, participarão do 
certame. O pontapé inicial do 
certame será às 9 horas, no 
campo do Sesi.

Derrota
Já no último domingo, dia 

27, o Tornados Juvenil perdeu 
de 20 a 3 para a equipe de 
Jacareí, no duelo válido pelo 
Campeonato Paulista de Ru-
gby M19. “Achei que a equipe 
entrou mais entrosada e mais 
focada. O adversário é forte e 
tradicional, sabíamos da dificul-
dade. A volta do nosso oitavo 
Guilherme Tamura, que esteve 
um ano fora, jogando rugby e 
estudando nos Estados Unidos, 
com certeza nos ajudou muito. 
Vamos treinar muito para o 
jogo de retorno contra o São 
José, que acontece no dia 31 de 
agosto”, declara o capitão da 
equipe, Pedro Vinícius.

O Indaiatuba Rugby Clube 
conta com o apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes, Sesi In-
daiatuba, Asa Alumínio, www.
rugbytotal.com.br, AutoEscola 
e Despachante Marquinhos, 
Aquarela Tintas, Churrascaria 
Jatobá,  Congesa, Restaurante 
Moinho Bela Vista, Agência 
Expansive Web e Let's Eat 
Hamburgueria Indaiatuba.

Equipe do Mastiga Samba conquistou o título inédito da Segundona do Amador na manhã do último domingo

Final de semana será de disputas para o Tornados Rugby Clube

Em jogo disputado do começo ao fim, o Mastiga levou a melhor e venceu o confronto por 1 a 0
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De olho na classificação, 
Primavera viaja à Pirassununga 

JME

JME

IC

Copa Congesa chega 
a 3ª rodada do returno 

Ex-atletas do vôlei e do futebol participam de evento 

O Primavera está bem 
próximo de con-
quis tar  o  acesso 

rumo à terceira fase do 
Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. Depois 
de vencer em casa a Por-
tuguesa Santista, por 1 a 
0, o time volta a campo 
amanhã, dia 2. A equipe 
vai à Pirassununga onde, 
às 15 horas, duela contra o 
Pirassununguense.   

Na chegada ao clube, 
em junho, quando a com-
petição ainda estava parali-
sada por conta da Copa do 
Mundo, o técnico Jenildo 
Cavalcanti cravou que 11 
pontos seriam necessários 
para o Fantasma da Ituana 
alcançar a terceira fase do 
campeonato de forma an-
tecipada. 

Atualmente, o time está 
na primeira colocação do 
Grupo 11, com seis pon-
tos somados, três a mais 
que a Portuguesa Santista 
na segunda colocação. Se 
vencer a part ida de do-
mingo, o time de Jenildo 
praticamente coloca um 
pé na próxima fase. “Hoje 

(domingo)  enfrentamos 
uma boa equipe, contamos 
com o apoio do torcedor, 
que nos prestigiou, e no fi-
nal conquistamos mais três 
pontos. É seguir com esse 
foco”, disse o treinador no 
final da partida contra a 
Briosa.  

O Primavera sabe da 
dificuldade de enfrentar o 
Pirassununguense fora de 
casa, apesar do adversário 
está na lanterna do Grupo 

11. Mas o Tricolor tornou-
-se uma espécie de especia-
lista em jogos realizados 
fora  de  Indaiatuba.  Em 
cinco partidas disputadas 
fora de casa, o Fantasma 
da Ituana contabilizou três 
vitórias, um empate e uma 
derrota. 

O time venceu o Sumaré 
por 1 a 0, o SEV-Hortolân-
dia por 4 a 1 e o Vocem por 
2 a 1. A equipe empatou em 
0 a 0 com o Paulínia e per-

deu de 1 a 0 para o Elosport.
Uma vitória contra o 

Pirassununguense e pelo 
menos um empate contra 

o mesmo time em casa, no 
jogo do próximo dia 10, ou 
vice-versa, garante a equipe 
Tricolor na próxima fase. 
Além do confronto de ama-
nhã, o Fantasma tem outros 
três jogos pela frente, pela 
segunda fase. “Será mais 
um partida difícil, mas va-
mos tentar somar mais três 
pontos”, projeta o goleiro 
Jeferson. 

Vitória 
No último confronto, 

diante da Portuguesa San-
tista, o Fantasma garantiu 
mais três pontos após vi-
tória de 1 a 0. O Primave-
ra iniciou a partida pres-
sionando o adversário e, 
logo nos primeiros minutos 
de bola rolando, abriu o 
marcador com o estreante 
Franc. 

A partir da segunda me-
tade do primeiro tempo até 

o apito final, o Fantasma 
criou outras oportunida-
des para ampliar, mas as 
melhores chances foram 
mesmo da Portuguesa, que 
parou nas belas defesas do 
goleiro Jeferson. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o arqueiro viu 
um Primavera bem em cam-
po e sem queda de rendi-
mento. “É natural que eles 
(Portuguesa) pressionas-
sem mais do que a gente, 
principalmente na segunda 
etapa, pois estavam atrás 
no placar”, ressalta. “Mas 
não vi nosso time caindo 
de rendimento.”

Além de Pirassunun-
guense x Primavera, Portu-
guesa e Vocem também se 
enfrentam pelo Grupo 11. 
A partida também acontece 
amanhã, às 15 horas, no 
estádio Ulrico Mursa, em 
Santos. 

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO 11

Equipes    P J V E D GP GC SG
Primavera   6 2 2 0 0 3 1 2
Portuguesa Santista   3 2 1 0 1 1 1 0
Vocem   1 2 0 1 1 2 3 -1
Pirassununguense   1 2 0 1 1 1 2 -1
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

O bicampeão olímpico 
pela Seleção Brasileira de 
vôlei, o ex-atleta Maurício 
Carmargo Lima, e o ex-
-jogador de futebol, Elzo 
Alísio Coelho, marcaram 
presença no Indaiá em Ação, 

evento multiesportivo reali-
zado pelo Indaiatuba Clube 
no último domingo, dia 27 
de julho.

Durante o evento, os as-
sociados puderam se exerci-
tar jogando futebol society, 

vôlei, squash e praticar aulas 
de jump, pump, stepp, cir-
cuito funcional e zumba, por 
exemplo. 

Com a participação das 
alunas que integram as duas 
equipes do IC, a quadra 
poliesportiva recebeu uma 
partida amistosa de voleibol 
que coincidiu com a chegada 
de Maurício.

Durante o evento, o ex-
-jogador reconheceu a im-
portância das atividades no 
Indaiá em Ação. “Acredito 
que esse tipo de evento nos 
aproxima do público e divul-
ga ainda mais o vôlei, que é 
um esporte campeão, mas 
que ainda não tem a atenção 
merecida”, analisa. “Tam-
bém temos contato com as 
crianças, que podem vir a 
serem nossos jogadores de 
amanhã. Como jogador fui 
muito feliz, campeão e quero 

passar essa experiência para 
as pessoas.”

Maurício, que integra o 
projeto “Embaixador do Es-
porte”, do Banco do Brasil, 
permaneceu no Indaiatuba 
Clube por quase duas horas, 
onde atendeu todos os as-
sociados com autógrafos e 
fotos. A vinda de Maurício 
aconteceu devido a parceria 
entre o clube junto Secretaria 
Municipal de Esportes.

Novidade 
O evento também contou 

com a presença do ex-joga-
dor de futebol Elzo, o qual 
defendeu as cores da Seleção 
na Copa do Mundo de 1986 e 
atuou ainda por clubes como 
Palmeiras, Atlético Minei-
ro, Internacional e Benfica 
(Portugal). Ele participou da 
confraternização realizada 
no Restaurante Aquário.

O 11º Campeonato de Futebol 
Society Máster “Copa Congesa”, 
organizado pelo Indaiatuba Clube, 
chega a sua 3ª rodada do returno. 
Três jogos estão marcados para 
ocorrer no domingo, dia 3, nos 
campos do Indaiá.

O primeiro confronto acontece 
às 8h15, quando a Congesa enfrenta 
o Indaiart. Logo em seguida, às 
9h30, o confronto será entre Co-
légio Renovação e Atlanta. Para 
fechar a rodada, às 10h45, o Ovos 
Massanari pega o Casagrande 
Turismo.

Três confrontos marcaram a 
segunda rodada, disputada no do-
mingo, dia 27 de julho. No primeiro 
confronto, em jogo disputadíssimo, 
o All Rental venceu o Sorrento pelo 
placar de 3 a 2.

A segunda partida foi mais tran-
quila e definida logo no primeiro 
tempo quando o J. Ferres abriu 4 a 

0, fechando o placar final em 4 a 2. 
No último duelo, o Restaurante Ve-
rona goleou o Limpa mais por 7 a 2.

Codarin 
No encerramento da segunda 

rodada do returno do 2º Campeona-
to de Futebol Society Super Master 
“Copa Codarin” do Indaiatuba Clu-
be, dois jogos foram realizados na 
noite da sexta-feira, dia 25 de julho. 

A primeira partida colocou 
frente a frente o Mundo Verde e o 
Max Lan, que acabou vencendo por 
3 a 2. O segundo jogo entre Chut e 
Enz Hubert terminou empatado em 
zero a zero.

A próxima rodada da Copa 
Codarin volta a acontecer somente 
no dia 8 de agosto com mais dois 
jogos. O Codarin encara o Chut, 
a partir das 19h15, e o Cláudio 
Arquitetura pega o Mundo Verde, 
às 20h30.

Ex-atleta do 
vôlei, Maurício 
veio ao IC para 
passar sua 
experiência na 
modalidade

Estreante Franc foi o autor do único do gol da vitória do Fantasma contra a Briosa

Mais Expressão
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ASSESSORIA ADI

DESTAQUE 

Peteca conquista nove medalhas no Paulista
A equipe de peteca de 

Indaiatuba conquistou nove 
medalhas na disputa da 3ª 
etapa do Campeonato Pau-
lista. As disputas ocorreram 
no último sábado e domingo, 
dias 26 e 27 de julho, em São 

Paulo. Ao todo foram duas 
medalhas de ouro, duas de 
prata e cinco de bronze. 

O grupo indaiatubano 
foi representado por 13 du-
plas, formadas por atletas 
do projeto Educando para a 

Vida e do Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET), sob 
a coordenação do treinador 
Marcos Gomes de Oliveira.

A medalha de ouro ficou 
com Rodrigo Silva e Gabriel 
Pachelli, na categoria Infantil 

A; e Kevin Schacetti e Vitor 
Schmidt, no Juvenil.

A prata ficou com as du-
plas Eber Azevedo e Matheus 
Oliveira (Infantil A) e Vitor 
Steininger e Igor Ribeiro 
(Mirim).

O bronze ficou com Ale-
xandre Souza e Paulo Maga-
lhães (Mirim), Letícia Albre-
chete e Emanuele Albrechete 
(Mirim), Pedro Henrique e 
Alexandre de Souza (Infantil 
B), Eber Azevedo e Hyrun 

Scarton (Juvenil), Bruno 
Steffen e Rodrigo Rodrigues 
(Adulto).

A dupla Marcos Gomes 
e Fabrício Rodrigues obteve 
ainda o quinto lugar na cate-
goria Sênior Masculina.

Após empate de 4 a 
4 contra o Guarulhos 
Futsal/A. Mult Força, 

a equipe da Associação Despor-
tiva Indaiatubana (ADI) volta a 
jogar em Indaiatuba, em mais 
uma rodada da Liga Paulista de 
Futsal. O confronto será hoje, 
dia 1º, às 20h30, no ginásio do 
Clube 9 de Julho. O adversário 
será o ADSF/VGS/Cruzeirinho.

O torcedor que queira 
acompanhar a partida deve 
retirar o ingresso de forma 
antecipada na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, que fica no 
Ginásio Municipal, sem custo. 

Na última terça-feira, dia 
29 de julho, a equipe entrou em 
quadra, também no ginásio do 
Clube 9, e apenas ficou no em-
pate com o Guarulhos. Os gols 
de Indaiatuba foram marcados 
por Henrique e Jhow, além de 
Nando Grana que balançou as 
redes em duas oportunidades. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o fixo Klebinho 
desaprovou o empate em casa. 
“No primeiro tempo a gente 
não se encontrou em quadra, 
erramos muito na defesa. No 
segundo tempo voltamos com 
outra postura e fomos melho-
res, mas o resultado é muito 
ruim, pois em casa temos que 
sair com a vitória e o adversá-
rio estava briga direta com a 
gente”, analisa.

Com o empate, a ADI se-
gue numa zona desconfortável 
na competição. O time de 
Indaiatuba é apenas o 14º co-
locado, com 13 pontos. Em 13 
confrontos já realizados, foram 
apenas três vitórias, quatro 
empates e seis derrotas. O time 
marcou ainda 30 gols e sofreu 
outros 37. 

Mesmo com a campanha 
irregular, o fixo Klebinho acre-
dita que ainda dá para chegar 
entre os primeiros colocados. 
“Com certeza vamos trabalhar 
para chegar na parte de cima 

da tabela. Para o próximo 
jogo, temos que entrar ligados 
e focados desde o começo da 
partida para sair com o três 
pontos”, projeta.

Adversário 
Já o seu adversário de hoje, 

o Cruzeirinho, está numa situa-
ção ainda pior. O time está na 
penúltima colocação do certa-
me, com apenas seis pontos. 
A equipe tem duas vitórias e 
11 derrotas. O time marcou 
apenas 22 gols e sofreu outros 
66, tornando-se a pior defesa 
do campeonato. 

O líder da competição é o 
Brasil Kirin, do craque Fal-
cão. O time de Sorocaba tem 
50 pontos, oito a mais que o 
segundo colocado, o ADC 
Intelli/Orlândia. A equipe 
líder da competição ainda não 
sabe o que é perder e, em 18 
jogos, foram 16 vitórias e dois 
empates. O time possui ainda 
o melhor ataque, com 89 gols 
assinalados. Nando Grana foi o autor de dois gols da ADI, no confronto contra o Guarulhos, pela Liga Paulista
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Jarbas Clareto inicia as 
apresentações no Jaraguá 

Ana Jacober é eleita Rainha Faici 2014
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CLICKINDAIÁ

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial 
de Indaiatuba (Faici) 

realiza no domingo, dia 3, o 
tradicional Passeio a Cavalo, 
abrindo assim, oficialmente a 
Faici 2014. O evento terá ini-
cio a partir das 9 horas, onde 
charreteiros e cavaleiros sairão 
da Cerâmica Indaiatuba com 
destino ao recinto da festa. 

Neste dia, a entrada será 
franca e terá muitas opções 
de almoço e diversas atrações 
musicais, como a dupla Gilber-
to & Gilmar, com oferecimen-
to da OE Odontologia Equina. 

Na última quinta-feira, dia 
24 de julho, aconteceu a final 
do concurso das Rainhas Mirim, 
Juvenil e Adulta da Feira Agro-
pecuária, Industrial e Comercial 
de Indaiatuba (Faici), no Salão 
Social do Clube 9 de Julho. 

Dezesseis candidatas dis-
putaram a vaga para ser Rai-
nha Faici 2014 e pelo segundo 
ano consecutivo, o produtor de 
eventos de moda, Tarik Costa, 
foi responsável pelo concurso. 
Todas as candidatas desfilaram 
com roupas confeccionadas por 
Marcelo Ortale, responsável pela 
eleição da Rainha da Festa do 
Peão de Barretos.

Ana Jacober foi à escolhida 
pelos jurados e promete fazer 
jus ao título. “É a realização 

de um sonho. Me via entre as 
cinco ganhadoras, porém o tí-
tulo de Rainha foi uma surpresa 
maravilhosa. Me empenhei, me 
dediquei desde o início do con-
curso”, disse.

Além da Rainha, também 
foram escolhidas Maira Amaro 
como Madrinha, Jéssica Ta-
vares como Princesa, Mayara 
Malheiro como Garota Rodeio 
e Maiara Iamamoto como Musa 
do Rodeio.

Já na categoria Mirim fo-
ram 17 candidatas e 15 pela 
Juvenil. A categoria Mirim 
foi a primeira a desfilar. Após 
duas entradas na passarela, 
Láisa Luisa Daltio conquistou 
o título de Rainha, seguida por 
Sabrina Manrique como Ma-

drinha e Laura Simões como 
Princesa.

Na categoria Juvenil, a dis-
puta foi apertada e definida nos 
detalhes. Thaís Lopes levou o 
título de Rainha, seguida por 
Flávia Luquini como Madrinha e 
Geovanna Silva como Princesa.

O produtor Tarik Costa apre-
sentou ainda o Mister Rodeio 
Mirim, Eduardo Rezende, o Mis-
ter Juvenil, Gustavo Neumeister, 
o Garoto Rodeio, Edson Dias, e 
o Mister Rodeio, Chrystian Ra-
fael. Todos foram convidados a 
participar do evento. 

Agora o próximo compro-
misso das vencedoras será a 
presença no Passeio a Cavalo no 
domingo, dia 3, abrindo assim 
oficialmente a Faici 2014.

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’, ‘Que-
brando Tudo’, e muito mais.

Este ano uma das novidades 
será a Queima do Alho que 
contará com a participação da 
Comitiva Saudade do Corredô, 
de Novo Horizonte (SP) co-
mandada por Bacuri. A equipe 
foi à terceira colocada em 
concurso realizado em Barretos 
no ano passado. O prato é com-
posto de arroz carreteiro, feijão 
tropeiro, couve e churrasco, e 
é feito em fogão improvisado, 

bem próximo ao chão. 
O pontapé inicial da Faici 

acontece na próxima semana. 
O cantor sertanejo Gustavo 
Lima dará início a Faici 2014 
na próxima quinta-feira, dia 7. 
A festa contará com oito dias 
de shows e terminará no dia 17. 
O evento contará com a organi-
zação da Cia. Azul em parceria 
com o Clube do Boi e apoio 
da Prefeitura e da Unepxmil 
48 Horas. A Cerveja oficial do 
evento é a Brahma.

Durante os oitos dias de 
festa, o público poderá conferir 
shows de grandes nomes da 
música sertaneja como Jads & 
Jadson, Edson e Hudson, Jorge 
& Matheus, Luan Santana, 
Eduardo Costa, Fernando & 
Sorocaba e Hugo & Tiago.

A diretoria da Faici espera 
casa cheia todas as noites. “A 
Faici está celebrando 25 anos 
e queremos todos conosco. Por 
isso, trouxemos os melhores 
shows do Brasil”, destaca o 
presidente da Faici, José Mar-
ques Barbosa.

Quanto aos camarotes, Bar-
bosa revela que restam poucas 

unidades corporativas e os in-
teressados devem se apressar, 
ligando para (19) 3500-4455 
ou 3500-4456. Os Camarotes 
Brahma Country e VIP Su-
perBull também estão à venda 
pelo site www.totalacesso.com 
e no estande da Faici no Polo 
Shopping Indaiatuba. 

Disputa
Na primeira semana, a 

Arena recebe profissionais de 
todo o Brasil para a disputa 

do Rodeio Faici na modali-
dade touro, além de provas 
de Team Penning, cujas ins-
crições estão abertas. Mais 
informações em www.faici.
com. 

No sábado, dia 9, é a 
vez dos Muares e Equinos 
de Marcha em Prova or-
ganizada pela Associação 
Brasileira de Provas de Mu-
ares e Equinos de Marcha 
(ABPMEM). As disputas 
acontecem no período da 

tarde, com entrada franca.
Assim como nos últimos 

anos, a Faici 2014 estará de 
portas abertas aos sábados e 
domingos, sempre das 10h 
às 17 horas. A praça de ali-
mentação totalmente coberta 
está de volta, assim como 
o Pavilhão de Exposições e 
a Fazendinha, com exposi-
ção de pequenos animais e 
montaria em carneiros com 
locutores mirins, além de um 
parque de diversões. 

Expectativa é de “casa cheia” 
nos oito dias de festa da Faici

Candidatas que venceram o concurso Faici 2014, com destaque para Rainha Ana Jacober 

O  S h o p p i n g 
Jaraguá inicia a 
agenda de agosto 
do “Menu Musical” 
com o cantor Jar-
bas Clareto, que se 
apresenta neste do-
mingo, dia 3, a partir 
das 12h30, na praça 
de alimentação.

Um dos músicos 
mais ecléticos da 
região, Clareto ani-
mará o público com 
pop rock, samba, 
bossa nova, forró e 
sertanejo universi-
tário. 

No próximo do-
mingo, dia 10, será a 
vez de Guilherme Lamar Duo 
se apresentar. Acompanhado 
pelo pandeiro de Roberto Ama-
ral, Guilherme Lamas completa 
o duo com seu violão de sete 
cordas e encanta a todos os 
clientes com sua interpretação 
única.

Já Letícia Nicolielo se apre-
senta no dia 17 de agosto, 
interpretando os clássicos da 
música popular brasileira, além 
de bossa nova, jazz e samba. 
No dia 24, os embalos ficam 
por conta de Vanessa Costa e 
suas canções próprias, além 
dos clássicos da música popular 

brasileira. 
Ao som de seu violão, Kika 

Baldasseirine se apresenta mais 
uma vez no “Menu Musical”, 
no último domingo de agosto, 
dia 31,  com seus arranjos ela-
borados.

Os shows fazem parte do 
projeto cultural “Menu Mu-
sical” que acontece todo do-
mingo, das 12h30 às 15h30. 
O objetivo é divulgar artistas 
da região e proporcionar um 
almoço diferenciado na compa-
nhia da família e amigos, com 
música de qualidade e ambiente 
aconchegante. 

Atração 
E hoje, dia 1º, o Sho-

pping Jaraguá Indaiatuba 
recebe, a partir das 17 ho-
ras, o professor e escritor 
Osmar Willans que fará 
uma tarde de autógrafos 
durante o lançamento de 
seu livro “O Quintal”, na 
praça de alimentação. O 
evento é gratuito. 

A publicação conta 
com ilustrações do car-
tunista Moacir Torres e 
relata a história de alguns 
amigos de infância do 
autor que estavam em 
seu inconsciente e agora 
foram retratados no livro.

O lançamento conta 
ainda com um show intimista 
de Diogo Peixoto, que interpreta 
um repertório regado das mais 
belas canções da MPB.

Osmar Willans nasceu na 
cidade de Cachoeira Paulista, 
no Vale do Paraíba, e sempre 
esteve envolvido com questões 
ambientais, conciliando sua 
vasta formação em Biologia e 
Ecologia com a atuação pro-
fissional em defesa do meio 
ambiente. À tarde de autógrafos 
tem participação gratuita e conta 
com o apoio do Espaço Sorrir, 
da empresa Croissant e Cia e da 
Trapalhados Eventos.

Shows
Dia 3 – Gilberto & Gilmar (Passeio a Cavalo, com entrada franca)
Dia 7 – Gusttavo Lima (Ingresso: R$ 40)
Dia 8 – Jads & Jadson (Ingresso: R$ 30)
Dia 9 – Edson & Hudson e Alexandre & Ataíde (Ingresso: R$ 30)
Dia 10 – Jorge & Mateus (Ingresso: R$ 40)
Dia 14 – Luan Santana (Ingresso: R$ 40)
Dia 15 – Eduardo Costa (Ingresso: R$ 40)
Dia 16 – Fernando & Sorocaba (Ingresso: R$ 40)
Dia 17 – Hugo & Tiago (Ingresso: R$ 10)
Fonte: Faici

Mais Expressão
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Colônia Helvetia realiza 
a 38º Festa da Tradição 
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Agosto das Artes inicia amanhã

Fhilipe Maia e Juninho abrem 
“Quarta Show” do Polo
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2ª EDIÇÃO ATRAÇÃO 

Festival Proscênio está com inscrições abertas Banda Matriz se apresenta 
no Clube 9 de Julho

O 2º Festival Proscênio 
– festival de teatro de Indaia-
tuba abre suas inscrições que 
podem ser feitas até o dia 1º 
de setembro. Os interessados 
devem obter a ficha de inscri-
ção pelo site www.festival-
proscenio.com.br que deve 
ser devidamente preenchida 
e assinada pelo responsável 
ou pelo produtor do grupo. 
Podem participar grupos e 

companhias de teatro de todo 
o Estado de São Paulo.

Além da ficha de inscrição, 
o candidato deverá enviar ma-
teriais e documentos que estão 
relacionados no regulamento 
do festival e devem ser en-
viados para o Espaço Estrada 
que fica na Rua Oswaldo Cruz, 
807, no  bairro Cidade Nova. 
O valor da inscrição por grupo 
é de R$ 30 e deverá ser pago 

através de depósito bancário 
e o comprovante deve ser 
anexado ao material inscrito.

O Festival está marcado 
para acontecer de 31 de ou-
tubro a 22 de novembro de 
2014 e as apresentações serão 
realizadas na Sala Acrísio de 
Camargo no Centro de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei) e no novo Centro Cul-
tural da Morada do Sol.

No próximo dia 16, o Clube 
9 de Julho comemora seus 57 
anos com um baile de aniver-
sário, a partir das 22 horas, 
no salão social. Os ingressos 
já podem ser adquiridos na 
secretaria do clube. Para asso-
ciados o valor é R$ 40 e para 
convidados é R$ 70. O traje é 
a passeio e a censura é 16 anos.

O baile contará com a ani-

mação musical da Banda Ma-
triz que vem fazendo um traba-
lho profissional e deixando sua 
marca por onde passa. Formada 
por músicos profissionais, a 
banda sempre leva aos palcos 
um repertório de músicas atuais 
e grandes sucessos, tudo aliado 
a um moderno sistema de áudio 
e iluminação que resulta em 
um evento inesquecível. Além 

disso, o Tukka´s Restaurante 
servirá o coquetel da noite.

Para os interessados em 
reservar mesa ou outras infor-
mações podem ser obtidas na 
secretaria do Clube. O Clube 9 
de Julho está localizado à ave-
nida Presidente Vargas, 2000, 
Indaiatuba. Mais informações 
pelo telefone (19) 3875-9833 
ou no site www.clube9.com.br.

A Colônia Helvetia com 
o Consulado e as En-
tidades Suíças de São 

Paulo realiza amanhã e domin-
go, dias 2 e 3, a 38ª Festa da 
Tradição, comemorando assim 
o Dia da Festa Nacional Suíça. 
O evento é um dos mais im-
portantes da Colônia Helvetia.  

Iniciando amanhã, a partir 
das 12 horas, o público poderá 
conferir o desfile dos atirado-
res e Schutzentruck, além de 
almoço típico e apresentações 
folclóricas. 

No domingo, a festa terá 
inicio com a missa de Ação de 
Graças às 9h30, passando pelo 
Ato Cívico de comemoração da 
data, almoço típico, apresenta-
ções folclóricas, entre outras 
atrações.

A 38ª festa está localizada 
em uma área central da colô-
nia com 20 mil m², dispostas 
em stands de vendas de pratos 
típicos, bebidas, artesanatos, 
além de expositores.

“O evento ocorre no final de 
semana que mais se aproxima 
ao 1º de agosto, onde a Suíça 
declarou sua independência”, 
disse uma das organizadoras da 
festa Ana Carolina Bannwart.

O evento dispõe de es-
tacionamento com seguro, 
cobrado à parte, e acesso livre 
a área da festa que será aberta 
ao público. Neste ano, a festa 
traz como destaque especial, o 
Coral Jodler. 

A missa solene que acon-
tece no domingo será cantada 
pelo coral da Colônia Helvetia, 
que neste mês esteve em Davos 
(Suíça) para a avaliação oficial 
na Joadlerfest, que é o mais im-

portante festival de Jodler, onde 
recebeu avaliação máxima para 
o coral não nativo do País.

Na gastronomia, os visi-
tantes poderão saborear pratos 
típicos da Suiça, como Eisbein 
Especial (joelho de porco/purê/
chucrute/pão), Kassler Especial 
(costeleta de porco/purê/cerve-
la/maça/vagem/pão), Schublig 
(salsichão vermelho com salada 
de batata), Rosti Kalbsbra-
twurst (salsichão de vitela, 
batata grelhada e molho de 
cebola), Rosti Bauernbratwurst 
(linguiça camponesa, batata 
grelhada e molho de cebola), 
entre outros.

Para esta edição, Ana Ca-
rolina diz que a estimativa é 
de um público seleto nos dois 
dias de festa. “Esperamos apro-
ximadamente 10 mil pessoas 
que estarão apreciando nossa 
cultura e gastronomia suíça”, 
relata.

Festa da Tradição deve receber 10 mil visitantes em dois dias de festa

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove a partir de 
amanhã, dia 2, a nova edição do 
Festival Anual Agosto das Artes. 
Ao longo de todo o mês serão 
realizadas atividades gratuitas 
como exposições, oficinas e 
obras cinematográficas, com o 
objetivo de fomentar a criação 
e divulgação dos artistas do 
Município. A abertura oficial 
do evento será às 18 horas com 
a apresentação da Orquestra de 
Indaiatuba no Centro de Con-
venções Aydill Bonachella.

Neste ano o tema abordado 
será “Círculo” que tem como re-
ferência o próprio ciclo da vida. 
Outra novidade que compõe a 

programação é o lançamento do 
Foto Clube de Indaiatuba, inicia-
tiva de um grupo de fotógrafos 
locais com o intuito de ajudar a 
preservar a história fotográfica 
da cidade e divulgar sua cultura.

As inscrições para as oficinas 
já estão abertas e as vagas são 
limitadas, sendo preenchidas 
por ordem de inscrição. Os in-
teressados devem comparecer à 
sede da Secretaria de Cultura, no 
Centro de Convenções Ayldill 
Bonachella.

Confira a programação 
completa no www.maisexpres-
sao.com.br. Mais informações 
também no www.indaiatuba.
sp.gov. br.

O Polo Shopping abre 
“Quarta Show” do mês de 
agosto com a dupla Fhilipe 
Maia e Juninho, no dia 6, a 
partir das 19h30 na praça de 
alimentação.

Com o objetivo de levar 
entretenimento para o público, 
o Polo Shopping realiza todas 
as duas primeiras quartas-fei-
ras do mês o projeto “Quarta 
Show” com artistas da cidade, 
proporcionando assim opor-
tunidade ao artista local e um 
ambiente descontraído para 
o jantar e o happy hour, com 

música de qualidade. 
Em agosto, na primeira 

quarta-feira, dia 6, a dupla 
Fhilipe Maia e Juninho sobe ao 
palco com releituras da música 
nacional e internacional ao 
estilo Pop Rock.

Na segunda quarta-feira, dia 
13, é a vez do Trio 2 e Uma. 
Formado pelos experientes 
Diego Peixoto, Juninho An-
drade e Camila Foroni o trio de 
professores da escola de música 
Musique apresenta amplo re-
pertório, que varia do Pop Rock 
à Música Popular Brasileira.

Trio 2 e Uma apresenta um repertório que vai da MPB ao Pop Rock

Programação

Amanhã, dia 2
12 horas – Abertura. Desfile dos atiradores e Schutzentruk 
(Gole dos atiradores)
12h30 – Almoço com pratos típicos
14h30 – Apresentações folclóricas com grupos de danças 
da Colônia Helvetia e participação especial dos grupos de 
danças Lindental de Treze Tilias/SC e Tanzgruppe Friedburg 
da Colônia Alemã de Friburgo
18 horas – Encerramento
Domingo, dia 3
9h30 – Missa Solene – Jodlermesse cantada pelo Jodlerklub 
Helvetia
11 horas – Ato Cívico comemorativo da data nacional Suíça
12 horas – Almoço com pratos típicos
14h15 – Apresentações folclóricas com grupo da Colônia Hel-
vetia e participação especial do grupo de danças Lindental de 
Treze Tilias/SC
15h30 – Coroação do Rei do Tiro, Cortejo e premiações do Rei 
do Tiro e do Campeonato de Jazz
15h50 – Apresentações dos grupos folclóricos da Colônia Helvetia, 
Rosatiti, Heide Blumen, Enzian e Schnapsmuising
17h45 – Laternenzug
18 horas – Fogueira Simbólica

Mais Expressão
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DRAGÃO 2 - 3D Dublado: 
Quinta (31) a Domingo (3): 
14h50. Segunda (4) a Quar-
ta (6): 15h20. Animação / 
Aventura. 97 minutos. Clas-
sificação Livre. 
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Cinema Horóscopo de 01 a 07/08

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

GUARDIÕES DA GALÁ-
XIA - 3D Dublado:  Quinta 
(31) a Quarta (6): 19h05. 3D 
Legendado: Quinta (31) a 
Quarta (6): 16h25 / 21h40. 
Convencional Dublado: Quin-
ta (31) a Domingo (3): 15h30 
/ 18h00 / 20h30. Segunda (4) 
a Quarta (6): 15h30 / 20h30. 
Lançamento - Aventura / 
Ficção. 121 minutos. Classi-
ficação 12 anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO 
- Convencional Legendado:  
Quinta (31) a Quarta (6): 
16h00 / 18h50 / 21h20. Ação 
/ Ficção. 131 minutos. Classi-
ficação 14 anos. 

GUARDIÕES DA GALÁ-
XIA - 3D Dublado:  Quinta 
(31) e Sexta (1º): 16h40 / 
19h20 / 22h00. Sábado (2) e 
Domingo (3): 14h00 / 16h40 
/ 19h20 / 22h00. Segunda (4) 
a Quarta (6): 16h40 / 19h20 
/ 21h50. Convencional Le-
gendado: Quinta (31) a Do-
mingo (3): 15h10 / 18h05 / 
21h00. Segunda (4) a Quarta 
(6): 18h35 / 21h10. Lança-
mento - Aventura / Ficção. 
121 minutos. Classificação 
12 anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO 
- 3D Dublado: Quinta (31) a 
Domingo (3): 15h40 / 18h30 
/ 21h25. Segunda (4) a Quarta 
(6): 15h40 / 20h00. Conven-
cional Legendado: Quinta 
(31) a Quarta (6): 21h40. 
Ação / Ficção. 131 minutos. 
Classificação 14 anos. 

JUNTOS E MISTURA-
DOS - Dublado: Quinta (31) 
a Quarta (6): 16h15 / 19h00. 
Comédia. 117 minutos. Clas-

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 1, tem pop rock com a Banda 
Corruptos a partir das 21 horas. Amanhã, dia 2, tem Banda 
PopMind também às 21 horas na casa. Avenida Itororó, 
945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 1, tem gravação do 
show completo da dupla Santa Fé & Cristiano e Felipe 
Rodriguez. Amanhã, dia 2, tem a animação em dose 
dupla com Rafael Barreto e Gustavo Silveira. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 3392-4309.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Hoje, dia 1, tem espetáculo “Léo Lins 
– Piadas Secretas”. As apresentações serão somente 
às sextas-feiras, meia-noite. Avenida Guilherme 
Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 2, o 
espetáculo “Lampião e lancelote” às 21 horas. No 
domingo, dia 3, a apresentação será às 19 horas. 
Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 777 – 
Vila Brandina

AVIÕES 2 - HERÓIS DO 
FOGO AO RESGATE - 
Convencional  Dublado: 
Somente de Quinta (31) a 
Domingo (3): 15h10. Ani-
mação / Aventura. 83 mi-
nutos. Classificação livre.

T R A N S F O R M E R S  4  - 
A ERA DA EXTINÇÃO 
-  Convenc iona l  Dubla -
do: Quinta (31) a Quarta 
(6): 17h05 / 20h10. Ação 
/ Aventura / Ficção. 165 
minutos. Classificação 12 
anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - Convencio-
nal Dublado: Somente de 
Segunda (4) a Quarta (6): 
18h20. Animação / Aven-
tura. 97 minutos. Classifi-
cação Livre. 

sificação 10 anos.

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO - 3D 
Dublado: Quinta (31) a Do-
mingo (3): 17h15 / 20h30. 

Segunda (4) a Quarta (6): 
20h30. Ação / Aventura / 
Ficção. 165 minutos. Clas-
sificação 12 anos. 

COMO TREINAR SEU 

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Legendado: Somente 
Segunda (28), Terça (29) e 

Quarta (30): 17h40. Romance/
Drama. 126 minutos. Classifi-
cação 12 anos.

Período para olhar mais para as suas emoções e senti-
mentos e perceber os padrões emocionais falhos que 
é precisa ser reformulado em sua vida. Há agora a 
atuação de uma força regeneradora e transformadora 
que incidirá sobre as questões emocionais e também 
financeiras.

Os relacionamentos e sua vida doméstica e familiar 
são o foco de atenção. Sua maneira de agir deve ser 
cooperativa e  colaboradora. Esse  é também um 
momento importante para se interiorizar e perceber 
os fatores emocionais que é preciso conscientizar e 
transformar em seus ganhos.

Neste momento as induções astrais apontam para 
as questões de trabalho e de saúde. Também o  
momento é importante  para o desenvolvimento 
de seus interesses mentais e dos contatos e das 
situações que poderão ampliar os seus horizontes 
de entendimento da vida.

O foco desse momento para o canceriano são as fi-
nanças, sentimentos e sexualidade. Muita atividade 
nessas áreas. É um momento para você se sintonizar 
mais com as suas emoções e desejos. Há uma forte 
energia criativa e amorosa neste período.

Período muito importante para o leonino reconhecer 
mais as iniciativas e prioridades do atual momento e 
agir com mais generosidade, afeto e criatividade. Há 
também fortes demandas relacionadas à vida doméstica 
e familiar e ao autoconhecimento. Vida social agitada.

Esta fase que antecede o seu aniversário é conhecida 
como inferno astral e é um momento de interioriza-
ção, reflexão e contemplação, onde você colhe as 
conseqüências do que empreendeu desde o seu ani-
versário no ano passado. É um momento para o seu 
desenvolvimento espiritual e para percepção de suas 
atitudes emocionais. Tenha calma , saúde em baixa.

As questões financeiras marcam o foco dos librianos 
nesse período. É uma fase oportuna para expressar 
seus talentos com mais confiança e para trazer à tona 
potencialidades que ainda não foram desenvolvidas. 
Devem ser evitadas atitudes precipitadas no campo 
emocional e financeiro. 

Este é um momento muito significativo para a car-
reira dos escorpianos e para o desenvolvimento dos 
seus projetos e objetivos, fase em que você deve es-
tar mais atento ao modo como age emocionalmente. 
Sua maneira de agir será muito observada. Cuidado 
com sua agressividade.

O desenvolvimento mental e espiritual  é o foco 
deste momento. Algumas coisas mudam e passam 
a ter valores que antes não tinham em sua vida e o 
nativo passa a honrar isso. É um momento importante 
para desenvolver sua fé, e a certeza em sua filosofia 
de vida.

Emoções, finanças e projetos que envolvem grupos 
e organizações, são os temas enfatizados neste mo-
mento aos capricornianos. É uma fase importante 
para conhecer os padrões emocionais que devem 
ser eliminados. Neste momento uma  energia 
regenerativa e transformadora muito atuante se 
desenvolve sobre as questões financeiras e afetivas.

Os relacionamentos e a carreira dos aquarianos são 
os assuntos que tomam importância nesse momento 
na vida do aquariano. Algumas dificuldades envol-
vendo algumas relações, mas há também possibili-
dades de entendimento e de cooperação. Momento 
propício para o desenvolvimento de seus projetos 
profissionais com importantes conquistas.

Momento ideal para o pisciano melhorar e aper-
feiçoara sua conduta emocional e o exercício da 
criatividade no trabalho. Hora para favorecimento de 
correções, aperfeiçoamento e percepção do que pode 
ser melhorado. É também uma fase significativa para 
você desenvolver uma conexão mais profunda com 
a espiritualidade
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Fé + Conscientização + Fraternidade = Amigo do Lar 2014 Cidadã Indaiatubana – Rosa Maria Buzinaro

Noite de Star Wars no Let'sEat Indaiatuba

Lar de Velhos Emmanuel promove Almoço do Dia dos Pais

Ana Jacober é eleita Rainha Faici 2014

A A.F.A.S.F.A., Lar São 
Francisco, recebeu amigos, 
autoridades, mantenedores 
e imprensa, na sua sede, na 
noite de quarta-feira, dia 30 
de julho, para comunicar a 
sua campanha, Fé + Cons-
cientização + Fraternidade = 
Amigo do Lar 2.014, a qual 
promete ser melhor do que 
a anterior. O evento contou 
com delicioso coquetel, feito 
pelo Buffet Nina Moreira. 
Na mesma noite foi apresen-
tado o novo projeto de am-
pliação do Lar, pela arquiteta 
Barbara Corseti Fantelli, que, 
diga-se de passagem, trata-se de um lindo e ambicioso projeto, que vem de encontro com 
as novas diretrizes, estaduais e federais. Parabéns Janete e Marquinhos pelo lindo trabalho.

Minha 
mais que 
querida amiga 
Rosa Maria 
Buzinaro, a 
Rozinha da 
Rádio Jornal), 
recebeu o Tí-
tulo de Cidadã 
Indaiatubana 
na noite da 
última quarta-
-feira, dia 
30 de julho, 
durante Sessão 
Solene realiza-
da na Câmara 
Municipal de 
Indaiatuba.

Tea Music Assessoria Musical e 
Letícia Nicolielo

Desfile do Lar de Velhos reúne 150 pessoas

Leticia Ni-
colielo recebeu, 

na noite de 
quarta-feira, 

dia 30 de julho, 
amigos, parcei-
ros e familiares 

em um deli-
cioso coquetel 
no Fran's Café  

Indaiatuba, para 
comemorar o 

aniversário de 
três anos de 

sua Tea Mu-
sic Assessoria 

Musical.

O Let's Eat 
Indaiatuba virou 
na noite de sábado, 
dia 26 de julho, o 
centro intergalático 
de "STAR WARS".  
Proprietários, fun-
cionários e até o 
chopp estavam 
caracterizados. Tudo 
muito divertido, com 
grande participação 
dos clientes, princi-
palmente os infantis. 
Parabéns meninos, es-
peramos ansiosamen-
te o próximo evento, 
e que a força esteja 
sempre com vocês.

O Lar de Velhos e Espaço 
Dia Emmanuel promoverá 
no próximo dia 10 o Almoço 
do Dia dos Pais. O evento 
será realizado no Pavilhão da 
Viber, das 11h30 às 15 horas. 
Os ingressos já estão sendo 
vendidos a R$ 20 e crianças 
até 7 anos não pagam. O al-
moço funcionará nos mesmos 
moldes do evento do Dia das 
Mães, que reuniu cerca de 1 
mil pessoas no mês de maio. 

O ingresso dará direito ao cardápio completo, incluindo a sobremesa, à vontade. O prato prin-
cipal desta vez será feijoada, mas para os que preferirem, haverá filé de frango. Bebidas serão 
cobradas à parte e haverá opção de cerveja, refrigerante e água.

O Solidariedade em 
Desfile, evento promovido 
pelo Lar de Velhos Emma-
nuel na noite de quinta-fei-
ra, dia 24, reuniu cerca de 
150 pessoas. A festa ocor-
reu no Ybiá Hotel e teve o 
objetivo de apresentar os 
produtos vendidos no bazar 
permanente da entidade. O 
desfile contou com a parti-
cipação de 25 modelos, que 
apresentaram semi-joias do-
adas à entidade e que foram 
colocadas à venda durante 
o desfile. As modelos ainda 

mostraram roupas, sapatos e acessórios disponíveis no Bazar realizados às terças e quintas-
-feiras na sede do Lar de Velhos. A presidente da instituição, Izildinha Cardoso Lopes, 
agradece a todos os que compareceram ao desfile, em especial aos parceiros Ybiá Hotel, 
Gerdel Stúdio de Beleza, Rumograf, Laktus, e a florista Penelope Vacilotto. “O resultado 
foi maravilhoso e acreditamos que ainda colheremos bons frutos deste evento”, declara. Os 
bazares do Lar de Velhos acontecem às terças e quintas, das 9h às 16h, na Rua Pedro Gon-
çalves, 106, Vila Candelária. Mais informações pelos telefones 3801-2820 e 3834-3802. 

ACENBI e 
Prefeitura 
promovem 

28ª edição do 
Concurso da 

Canção Japonesa 
no domingo

A Associação Cultural, Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba (ACENBI) promove no próxi-
mo domingo, dia 3, em parceria com a Prefeitura, a 28ª edição do Concurso da Canção Japonesa 
(Karaokê). O evento, que acontece no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba (Ciaei), começa às 8 horas da manhã 
e tem previsão de terminar às 20 horas. A entrada é gratuita. A 
competição musical contará com cerca de 300 inscritos oriundos 
de diversos municípios paulistas, como Atibaia, Campinas, Campo 
Limpo Paulista, Capão Bonito, Guatapará, Indaiatuba, Itatiba, Itu, 
Jaboticabal, Jundiaí, Piedade, Piracicaba, São Paulo e Vinhedo. 
Os participantes (crianças e adultos) são divididos em mais de 30 
categorias, que vão de principiantes (ou “shindin” em japonês) até 
“star” (campeões consagrados em diversos concursos).

O novo Salão Social do Clube 9 de Julho foi palco da eleição das Rainhas Mirim, Juvenil e 
Adulta da Faici 2014. A final do concurso foi realizada na última quinta-feira, dia 24, e contou 
com shows de Toni Brasil, Roger Ramos e Edson, atração da Faici Indaiatuba, no dia 9 de agosto. 
Em um desfile descontraído, os jurados elegeram Láisa Luisa Daltio como Rainha Mirim, Thaís 
Lopes como Rainha Juvenil e Ana Jacober como Rainha Faici 2014. 
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Mais um evento de sucesso, o "Renovar e Ajudar" organizado pela Associação São Francisco aconteceu sábado, dia 26, no 
Indaiatuba Clube. O Flashback da A.F.A.S.F.A. que foi animado pela Banda Eros divertiu o público que lotou o Indaiá ao som 
dos ritmos dos anos 50, 60, 70 e 80.

Publicitário, empresário, músico, apresentador e acima de tudo um grande amigo. Pois foi ele, Roberto Tempesta, que co-
memorou seu aniversário srgunda, dia 28. A escolha para comemoração não poderia ser outra senão o Rock Diner Burgers, a 
sua hamburgueria que fica no Polo Shopping . Claro que muitos amigos estiveram presentes o que vocês vão poder ver breve no 
Programa Resenha, da qual o aniversariante é apresentador. Parabéns meu querido amigo a festa estava ótima!!!

O belo casal Denise e Edson Soares no evento 
da Associação São Francisco, sábado, dia 26, 
no Indaiatuba Clube

Márcia Grossi Garcia prestigiando 
o Flashback no Indaiatuba Clube, 
sábado

Marta Salla, Ivone Salabria De Roma, Fernanda Sanchez e 
Juliana Villar no Indaiatuba Clube, sábado, dia 26, no evento da 
AFASFA

Leandro Cecon Garcia e Clemance Kandra-
sovas Ferrato Cecon Garcia no evento da São 
Francisco que aconteceu no Indaiá, dia 26

Fernando Lopes e Kátia Precoma caracteriza-
dos para a noite beneficente de Flashback  no 
Indaiatuba Clube, dia 26

Andrea Guerra e Elisabeth Picoli 
foram curtir o Flashback da Asso-
ciação, no Indaiá, dia 26

Roberto Tempesta recebe Miguel Vieira, do Kaliper's e Ariane Kikuchi, 
da Ideale Estética, em sua Rock Diner Burgers por ocasião da comemo-
ração de seu aniversário

Os queridos Wladimir Soares e João Casali Neto na Rock Diner Burgers 
comemorando o aniversário de Roberto Tempesta, segunda, dia 28

Marcel Sagrillo e Fabi Nunes levam seu abraço ao amigo Roberto Tempesta, segunda, dia 
28, no Rock Diner Burgers do Polo Shopping Indaiatuba

Adilson Fernandes e Roberto Tempesta, fazem um 
som para os convidados do apresentador da TV Sol, 
no Polo Shopping na segunda, dia 20

Michelle Frazatto, da Bico Doce entre Patrícia Valerini e Rose Silva na 
Estilo Próprio Club, sexta, dia 25.

A rainha da FAICI, Ana Jacober 
que junto às outras finalistas 
usou semi jóias de Munize 
Bigatto

A Poderosa Patrícia Valerini em visita a próxima Poderosa Geisa Caldei-
ra, na sua Loja de Jeans em Itaici, sexta, dia 25
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Reinaldo no Restaurante Dom ApolloYasmin e Ricardo na Pizzaria Skinão

Priscila e Emerson Portella na Pizzaria Skinão

Rodrigo e Diego no Restaurante Açafrão

Matheus, Tiago e Miguel em almoço por quilo no Restaurante Rincão Gaúcho

Luiz Fruet, Irene, Madalena e Zanetti na Pizzaria Babbo GiovanniLuiz e Mirian de Lucca no Restaurante MoquecaJuliana e Jaqueline no Restaurante Açafrão

Ismael, Vanessa, Claudia e Odair na Pizzaria Babbo Giovanni

Alan e Kelly no Restaurante AçafrãoA aniversariante Lucineide e Daniela no Restaurante Dom Apollo
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Miguel

Pedro Luiz Gozzi festeja seus 3 aninhos no 
Coégio Objetivo

Monique Ferreira, Lívia Prandini e Vitória Finardi no Arraial do Colégio Montreal

Marcela Pimenta comemora seus 5 aninho no 
Colégio Objetivo

Lorenzo de Abreu comemora seu aniversário no 
Objetivo

Isabela Fernandes comemora aniversário no 
Objetivo com os amigos

Quem completou este mês 3 aninhos foi o lindo Victor filho de Vander-
léia. Parabéns, felicidades sempre e que continue esta fofura que eu 
adoro tanto. Beijos da tia Sonia!

A linda modelo Láisa Luisa Daltio, de 9 anos, foi eleita Rainha Mirim 
Faici 2014. Parabéns Láisa e muito sucesso!

FOTO: CLICKDOIS

Mais Expressão
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Foi no ultimo domingo na Viber na Feira de Noivas, o desfile exclusivo da A Nova Loja. A Viber estava completamente lotada e todos con-
templando o maravilhoso desfile com vários modelos de vestidos de noiva, da Center Noivas que é exclusiva da a A Nova Loja, vestidos de 
festa, ternos, damas e pajens. A A Nova Loja mostrou que é soberana em casamentos e festas. Vale a pena conferir de perto. Parabéns 
Vânia e Jeane, sucesso sempre!

DESFILE DA  A NOVA LOJA, SUCESSO ABSOLUTO!

Cortina, colcha, almofada, persianas ou até mudar o papel de parede, 
é só na Adelaide Decorações. Ligue sem compromisso e se informe 
3894-4638

Na Estilo Mil 
Coisas, você 
encontra 
maravilhosos 
modelitos, das 
mais famosas 
marcas, para 
coquetéis, casa-
mentos e festas 
em geral. Vá até 
a loja e confira 
de perto. Você 
vai amar!!!!

Para o Dia dos Pais, corra para a Aleatory. Lá você encontra lindíssimas 
Polos, Camisetas, camisas, calças, malhas, sapatênis e perfumes 
das mais famosas marcas como Aleatory e Náutica, onde a qualidade 
impera. Vá buscar o seu presente do papai!

Olimaq está com uma incrível novidade: trata-se das máquinas Bruce 
com preços imperdíveis. E aproveite também promoção de máquinas 
eletrônicas. Não perca essa!

Delícia feita com o 
famoso macarrão árabe 
doce com tâmaras em 
sua composição. Vá 
experimentar na Casa 
da Esfiha!

Bássima
Aline e 

Jeniffer 
funcionárias 

da Shoe Shop 
que fazem o 
sucesso da 
loja. Vale a 

pena conferir 
as promo-

ções na Rua 
24 de Maio, 

1118 - Fone: 
3834-3675

A Escola Arte em Cerâmica oferece curso de torno, raku, escultura, modela-
gem, esmaltagem e queimas de alta e baixas temperaturas. Em Indaiatuba 
aulas todas as quintas e sextas e em São Paulo segundas, terças e quartas. 
Se informe no 3894-8737 ou (11)5521-3989  ou (11)5547-0454. Você vai 
se distrair e fazer maravilhosas peças com a professora Calliopi. 
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Bom, hoje fiquei de falar so-
bre cores e mechas dos cabelos 
e em como podemos identificar 
através da técnica  do visagismo 
qual  cor fica melhor para o 
nosso visual, embora esta téc-
nica seja muito abrangente, vou 
usa-la de uma maneira que você, 
leitor,  possa se encontrar, com 
que  cor de cabelo se identifica 
e com que imagem pessoal você 
pretende transmitir.

Tonalidades vermelhas, tons 
castanhos e preto, transmitem 
seriedade, firmeza, atitude e 
postura. São pessoas que  sa-
bem o que querem, firmes em 
seus objetivos. (Temperamento 
colérico) 

Tonalidades douradas, aco-
breadas, cores quentes e vi-
brantes ;  mechas  cas tanhas , 
californianas, balaiagem bem 
desconectadas e até mechas co-
loridas, que chamamos de com-
posite colors ou composição de 
cores; transmitem sexualidade, 
alegria dinamismo. São pessoas 
extrovertidas, comunicativas. 
(Temperamento sanguíneo) 

Cabelos loiros com mechas 
claras como luzes, ombré hair, 
mechas finas e delicadas, trans-
parências; transmitem delica-
deza, fragilidade e beleza. São 
pessoas meigas. (Temperamento 
melancólico) 

Tonalidades frias, marrom 
claros e escuros  frios,  tons 
de louro bege; transmitem paz, 
tranquilidade, pessoas ligadas 
a espiritualidade. São pacifica-
doras de temperamento calmo. 
(Temperamento fleumático) 

Bem, já da pra pensar em um 
novo visual. O que usar? 

Pode usar tudo o que quiser 
dentro destes exemplos profis-
sionais e clientes podem criar 
à vontade!

Curiosidades, dicas, mitos 
e verdades:

Ainda sobre coloração: 
Coloração estraga o cabelo? 
Mito,  a  coloração é uma 

sobreposição de cores ou clarea-
mento da cor, dependendo da cor 
desejada, as colorações de boa 
qualidade são muito cosméticas 
e algumas até tratam os cabelos, 
os tonalizantes, por exemplo.

Como escolher entre uma colo-
ração com amônia e uma sem amô-
nia? E amônia estraga o cabelo? 

Não, a amônia não estraga o 
cabelo, a amônia é um produto 
emoliente e precursor de clare-
amento, ou seja, se você deseja 
clarear os cabelos é necessário 
um produto com amônia.

Se você só quer escurecer ou 
manter o tom dos cabelos, o ideal 
é utilizar um tonalizante, ele  vai 
escurecer ou colorir os cabelos e 
dará uma luminosidade incrível.

Bem, semana que vem vou 
dar dicas de o porquê não devo 
aplicar a coloração todas as 
vezes na extensão dos cabelos.

Descoloração, mechas e luzes 
estragam os cabelos? E por que 
coloração não é capaz de clarear 
outra coloração.
Beijos e até daqui duas sema-
nas! Dani Pontelo

(19)3017.6282 (19)2516.1008

O cliente André Vieira com Ricardo Nogueira, gerente e Alexandre Almeida, atendimento da Bono Pneus, 
conferindo o ótimo atendimento e claro, o preço, onde a Bono Pneus é especialista

O casal Celina e Jimmy celebraram uma linda cerimônia para 
amigos e familiares em Paulínia

Manuela Oliveira comemorando o Dia dos Avós no Colégio 
Objetivo

A linda Hélen Jimenez uma das candidatas Rainha Faici 
2014, visitando a Alícia Hair. Vá conferir também!

As " estrelinhas" Larissa e Láisa cuidando do visual com 
Vanice Czeletzki no Terapia da Beleza

A cliente especial Ivone Canavesi com Vanice Czeletzki no 
Terapia da Beleza

Eliane, Virgínia e Tamires na Status Hair Studio

Diretora Pedagógica Rita Pattaro e Coordenadores que 
ministraram as capacitações do Colégio Meta

César Venturini recebe o carinho dos avós na comemoração 
do Dia dos Avós no Colégio Objetivo

Carina da Alícia Hair com Lucia da Lu Bellu's 
arrasando como sempre e deixando as mulheres de 
Indaiatuba mais lindas!

As alunas do Colégio Rodin, Bianca Vitória Silva, Isabela 
Godoi Cotrim e Júlia Possan Santos no retorno às aulas

As alunas do Colégio Rodin Carolina Martins de Lira e Emily 
no retorno às aulas

A Adler Modelismo comemorou seus 4 anos de sucesso com 
amigos e clientes. Parabéns pelo sucesso da loja!
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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 / PLAYGROUND 
/ SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FITNESS / PERGOLADOS / 
SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 150m² / AMPLO LAZER / AREA 
VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COMERCIAL / 3 min. 
DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMERCIAL PLANO DE 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 SALAS 
/ LAVABO / COZ. / WC / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU

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

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

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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 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. / CHUR. / PISCINA / GAR.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 / ESCRIT. / RE-
FEITÓRIO / AMBULATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 18,00 / m2 + IPTU

GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² E AU.1.250m² COM 
AREA COMUM 285m² E 1 DOCA / COND.COM AREA LAZER + RESTAU-
RANTE + 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

CA01155- Jardim Pau Preto: Casa nova 
com acabamento em porcelanato, com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e es-
tar, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem 
para 02 carros. R$ 330.000,00. Previsão de 
entrega para Janeiro/2015.

CH00140- Chácara Planalto: Linda chácara com 06 
dormitórios sendo 05 suítes, sala de estar, cozinha, 
edícula e quintal. Área de lazer com piscina adulto e 
infantil, churrasqueira, campo, salão de jogos e sauna. 
Garagem para 16 carros. R$ 530.000,00.

CA00800- Cond. Guarantãs: Sobrado com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área 
de serviço, lavanderia e portaria 24 horas. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira e salão de 
festas. R$ 1.800,00.

CA01172- Vila Suíça: Casa com acabamento em 
porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, cozinha e lavanderia.  R$ 3.000,00.

CASA LOCAÇÃO:

CA01154- Jardim Dom Bosco: Casa ( kitnet ) com 01 dormitório, cozinha e lavanderia. R$ 1.100,00.
CA00657- Parque São Lourenço: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 
carros. R$ 1.200,00.
CA00027- Jardim Itamaracá: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, edícula. Garagem para 02 
carros. R$ 1.350,00.
CA01170- Jardim do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavaderia. Garagem para 02 
carros. R$ 1.450,00.
CA01000- Parque das Nações: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem coberta para 02 
carros. R$ 1.600,00.
CA01044- Jardim Europa: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, churrasqueira. Garagem para 
02 carros. R$ 2.000,00.
CA00517 - Cond. Vista Verde: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas, com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e tv, cozinha planejada, área de serviço e churrasqueira. Garagem para 03 carros. R$ 2.000,00.
CA00992- Cond. Vila Romana: Casa nova com ótimo acabamento em porcelanato, 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.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00477- Centro: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de tv, sacada, 
cozinha, área de serviço, despensa. Garagem para 02 carros. R$1.500,00. 
AP00107- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia. 
Garagem para 01 carro. R$ 900,00.
AP00336-Edifício Phatenor: Apartamento com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha, área de serviço. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.000,00.
AP00469- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, área de serviço. Área 
de lazer completa. Garagem para 01 carro. R$ 1.100,00.
AP00210- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, possui no 
apartamento: ar condicionado, lustres, box e espelhos. Garagem para 01 carro. R$ 1.200,00.
AP00449-Edifício Fonte di Trevi: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala janta e estar, cozinha, área 
de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra de Squash. Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apto c/ 2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Gar. para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00381- Residencial Vitória: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala janta e estar, cozinha, área 
de serviço e lavanderia. Área de lazer completa. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00470- Apartamento com móveis planejados com acabamento em porcelanato, com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha e lavanderia. Área de lazer completa. Garagem para 01 carro. R$ 1.500,00.
AP00253- Torres da Liberdade: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha planejada, 
lavanderia e portaria 24 horas. Área de lazer completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.
AP00307- Residencial Raquel: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, 
lavabo, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 3.300,00.
AP00369- Residencial Atenas: Apartamento localizado próximo ao parque ecológico com móveis planejados 
e acabamento em porcelanato sendo 03 suítes 01 com closet, sala jantar estar e tv, copa, cozinha, despensa e 
lavanderia. Área de lazer completa e portaria 24 horas. Garagem para 03 carros. R$ 4.500,00.

SALAS LOCAÇÃO:

SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 800,00.
SA00069- Centro: Sala comercial com 37 m² no centro da cidade. R$ 1.000,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00109- Jardim Pedroso: Salão Comercial com 85 m² em ótima localização. R$ 1.600,00.
SL00106- Centro: Salão Comercial no centro da cidade com 100 m². R$ 2.200,00.
SL00037- Jardim América: Salão Comercial com 115 m² com escritório, próximo a AV: Visconde de Indaiatuba. 
R$ 2.500,00.
SL00104- Jardim Kioto: Salão Comercial no piso superior com 150 m². R$ 2.800,00.
SL00038- Avenida Visconde de Indaiatuba: Salão comercial com 85 m² em excelente localização. R$ 3.000,00.
SL00120- Cecap: Salão Comercial em ótima localização com 400 m². R$ 5.000,00.

CASAS VENDA:

CA01081- Residencial Delega: Casa em Salto com 02 dormitórios, sala, cozinha americana, área de serviço, lavanderia e quintal. Garagem para 
02 carros. R$ 200.000,00.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 278.000,00.
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 03 carros. 
R$ 300.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01139- Jardim Itamaracá: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, lavanderia e churrasqueira. 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 salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 340.000,00.
CA00738- Jardim América: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem coberta para 02 carros. R$ 350.000,00.
CA01143- Jardim América: Casa com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira. Garagem coberta para 02 carros. R$ 385.000,00.
CA01150- Residencial Guarantãs: Sobrado em condomínio com 03 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço, lavanderia, despensa, 
portaria 24 horas. Garagem para 02 carros. R$ 415.000,00.
CA01131- Morada do Sol: Casa com 03 dormitórios, sala estar e jantar, cozinha, edícula, lavanderia e churrasqueira. R$ 424.000,00.
CA01162- Itaici: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e portaria 
24 horas. R$ 445.200,00.
CA01146- Vila Areal: Casa nova em fase de acabamento, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 450.000,00.
CA01132- Jardim Bela Vista: Casa Nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, escritório, cozinha americana, área de serviço, edícula, lavanderia, 
quintal e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 490.000,00.
CA01137- Jardim Regente: Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, área de serviço, despensa, lavanderia. 
Garagem para 01 carro. R$ 600.000,00.
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!!
CA01163- Alto de Itaici: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 suítes, sala jantar, cozinha, lavanderia. Área de lazer completa. 
Garagem para 02 carros. R$ 660.000,00.
CA01168- Portal de Itaici: Casa com nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavan-
deria, área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer completa. Garagem para 02 carros. Aceita Permuta. R$ 742.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00335- Residencial Mirim II: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada e área de serviço. Área de lazer completa. Garagem 
para 01 carro. R$ 160.000,00.
AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 180.000,00.
AP00479- Jardim Umuarama: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 185.000,00.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira, sala de ginástica, salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00460- Monte Verde: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha americana planejada, lavanderia e portaria 24 horas. Garagem para 01 
carro. R$ 222.000,00.
AP00321- Villagio Azaléia: Apartamento com 03 dormitórios, sala, cozinha planejada, área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com 
churrasqueira e salão de festas. Garagem coberta para 01 carro. R$ 230.000,00. Aceita Financiamento!!!
AP00464- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, área de serviço. Área de lazer completa. 
R$ 240.000,00.
AP00476- Alto da Colina: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada e lavanderia. R$ 250.000,00.
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento novo com acabamento em porcelanato 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00.
AP00445- Cidade Nova: Apartamento com acabamento em porcelanato 02 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha americana, lavanderia, 
portaria 24 horas e churrasqueira. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00486- Terreno Villagio do Conde: Terreno em Salto com 180 m², lançamento previsto para Novembro/2014. R$ 73.000,00.
TE00387- Terreno Jardim Florença: Terreno em ótimo bairro com 150 m². R$ 120.000,00.
TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 m², aceita permuta. Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
TE00473- Terreno Terra Magna: Terreno em condomínio com 360 m². Condomínio com portaria 24 horas. R$ 235.000,00.
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 270.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço artesiano, lago de pesca e pista 
ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!
TE00450- Terreno Santa Clara: Terreno em condomínio fechado com infra estrutura e área de lazer completa, segurança 24 horas. Com 450 m², 
próximo ao parque ecológico. Aceita Financiamento... R$ 405.000,00.

CHÁCARAS VENDA:

CH00032- Parque da Grama: Chácara com 02 dormitórios, sala, cozinha. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 450.000,00. Aceita 
Financiamento!!
CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozinha planejada e lavanderia. Área 
de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
CH00141-Colinas I: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala com varanda, cozinha planejada, área de serviço e quintal. Área de lazer com 
piscina. Garagem para 01 carro. Aceita Permuta!! R$ 615.000,00.
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, copa, forno para pizza, edícula, lavanderia. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos e campo. Garagem para 05 carros. R$ 660.000,00. Aceita Financiamento.
CH00131- Vale das Laranjeiras: Chácara com 04 suítes sendo 01 com closet, sala, copa, cozinha, lavanderia e portaria 24 horas. Piscina. Garagem 
para 05 carros. R$ 850.000,00.



A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

V E N D A S - ) 19 9.9344-2403

AP0463 - 54 M² - ED. SERVILHA
02 DORM., SALA, VARANDA, BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., GESSO, PISO FRIO, 01 VG. ACC PER-
MUTA. R$ 255.000,00

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. ACC 
PERMUTA R$ 860.000,00

SO0392 - 300 M² - COND. MARINGÁ
04 SUÍTES C/ ARM., SALA 02 AMB. C/ PÉ DIR. ALTO, 
ESCRIT., SOLARIUM, LAVABO, COZ. PLANEJ., ÁREA DE 
SERV., QUINTAL, PISC., 04 VG. R$ 900.000,00

CA0365 - 300 M² - COND. VILLA ROMANA
03 SUÍTES, SALA 02 AMB., LAVABO, COZ. PLANEJ., ÁREA 
DE SERV., BHº EXT., QUINTAL, CHURRASQ., 04 VG. R$ 
760.000,00

CA0388 - 125 M² - JD. MORADA DO SOL
02 DORM., SALA, BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV. 
E 02 VG. ACC PERMUTA. R$ 298.000,00

SO0235 - 180 M² - COND. VISTA VERDE
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ SACADA E CLOSET, SALA 
02 AMB., LAVABO, BHº SOCIAL, COZ., DESP., ÁREA DE 
SERV., QUINTAL, CHURRASQ., 02 VG. R$ 535.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

CASAS

SOBRADO

APARTAMENTOS

AP0568 - 54 m² - ED. MONTE BELO
02 DORM., SALA 02 AMB., BHº SOCIAL, 
COZ., ÁREA DE SERV., 01 VG. R$ 1.100,00 + 
COND. + IPTU

AP0565 - 70 m² - COND. LA SPEZIA
02 DORM., SENDO 01 ST., SALA 02 AMB., 
BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., VARAN-
DA GOURMET, 01 VG. R$ 1.600,00 + COND. 
+ IPTU

AP0567 - 84 m² - COND. FELICITÁ
03 DORM., SENDO 01 ST., SALA 02 AMB., 
BHº SOCIAL, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA GOURMET, 02 VG. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU

CASAS

CA0405 - 450 m² - COND. SANTA CLARA
03 SUÍTE, SALA 02 AMBIENTES, VARAN-
DA, LAVABO, COZINHA, DESPENSA, ÁREA 
DE SERVIÇO, QUINTAL, CHURRASQUEI-
RA, PISCINA, BANHEIRO EXTERNO, 04 
VG. ARMÁRIOS: SUÍTE, COZINHA, BA-
NHEIROS, ÁREA DE SERVIÇO R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU

CA0412 - 363 m² - JD. REGENTE
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS, SENDO 01 
SUÍTE COM CLOSET, SALA 03 AMBIENTES, 
BANHEIRO SOCIAL, JARDIM DE INVERNO, 
COZINHA PLANEJADA., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL AMPLO, BHº EXT., CHURRASQUEI-
RA, 03 VG. R$ 3.000,00 + IPTU 

SOBRADO 

SO0360 - 130 m² - COND. PORTAL DAS 
ACÁCIAS 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUÍTE, 
SACADA, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, 
SALA 02 AMBIENTES, VARANDA, COZINHA, 
DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGAS DE GARA-
GEM.ARMÁRIOS: COZINHA, BANHEIROS, 
CHRRASQUEIRA, ÁREA DE SERVIÇO. R$ 
2.500,00 + COND. + IPTU

SO0399 - 250 m² - JD. REGENTE 
03 DORM. C/ ARM., SENDO 01 ST., SALA 
02 AMB., COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, CHURRASQ., 04 VG. R$ 2.700,00 + 
COND. + IPTU 

CHÁCARA 

CH0070 - 1000 m² - CHÁCARA VIRACOPOS 
02 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, SALA 02 
AMB. C/ VARANDA, COZ., AS, BHº EXT., ESPAÇO 
GOURMET C/ CHURR. E FOGÃO A LENHA, PISC., 
QUINTAL, DIVERSAS VG. R$ 2.800,00 + IPTU

SALA

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

SALÃO

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I
SALÃO COMERCIAL NOVO COM 02 BHºS SO-
CIAIS E ESTACIONAMENTO. R$ 1.700,00 + 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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VENDAS

ALUGA

VISITE NOSSO SITE: WWW.LEARDI.COM.BR

Contrata-se Corretores. Interessados enviar cv para: unidade.129@leardi.com.br

Ref: 398845 – VILLA FELICITA – 
R$ 480.000,00 - 3d/1s todos com 
arm, sala 2 amb, copa/coz plan; 
varanda gourmet; 2 gare; lazer 
completo – 121 m²

Ref: 401749 – EDIFICIO CLASS – 

R$ 375.000,00 - 2d / 1 suíte; sala 2 

ambientes; cozinha; 2 gare; 62 m²

REF : 403611 - GALPÃO CO-
MERCIAL EM PONTO PRIVI-
LEGIADO, R$ 8.000,00 - av. de 
grande movimento; bem amplo, 
nescessita reforma interna. ac 
530 m² várias vagas

Ref: 401929 – EDIFICIO MON-
TE BELO – MONTE VERDE 
-  62m² - locação  R$ 1.100,00 - 
2d, wc social, sala 2 amb, copa/
coz plan; 1 vaga

Ref: 403391 – EDIFICIO 
ANDALUZ – 2.000,00/ MÊS 
- 3dorm / 1 suíte; sala 2 
ambietens; 2 vagas; lazer 
completo; 84m²

Ref: 402568 – TERRAS DE ITAICI – R$ 
950.000,00 - 3 suites; sala 3 amb, c/ pé direi-
to duplo; copa /coz plan. piscina adulto e inf.

Ref: 401818 – VILA SORIANO –R$ 450.000,00 

- Sobrado c/ 3d/1s, sala 2 amb; lavabo; copa / 

cozinha; varanda; rica em armarios.

Ref: 402.285 –TERRAS DE ITAICI – R$ 
600.000,00 OU R$ 2.800,00/MÊS - 2D/1S; 
casa avarandada; AT:1000 m² piscina.

Ref 400823. R$ 300.000,00 - 3 dorms 
com 1 suite e copa cozinha.Espaço 
gourmet. Edicula Ótima localização.

Ref: 41748 –EDIFICIO WINDS – R$ 
620.000,00 - 3d/1s, sala 2 amb, varanda gour-
met; lavabo ; lazer completo; 2 gare; 103m²

REF: 403825 - R$ 200.000,00 
Oportunidade para investidor e comprador. 
Casa c/ 2 dorm, wc, sala, cozinha, vaga 2, 
churr., bar, fogao a lenha, frente p/ parque.

Ref 403531 - R$ 640.000,00  -  
Casa reformada, c/ duas entradas 
Ótimo espaço também p/ clinicas, 
escolas, etc. 1suite, 4 salas, escr. 
piso superior, 2 entradas de gara-
gem para 6 carros cobertas, área 
de serviço, edicula, aquecimento 
a gas, pisc. Ótima tb para clínica, 
escrit. etc. 2 portões eletr.

Ref: 403886 – EDIFICIO IMA-
GINE – R$ 500.000,00 - apar-
tamento em construção entrega 
dezembro de 2015; 3D/1 suite; 
sl 2 ambientes c/lav e  varanda 
gourmet, ampla área de lazer, 2 
vagas. Facilita pagamento: R$ 
135.000,00 de entrada + parce-
las de R$ 2.000,00

OPORTUNIDADE ÚNICA



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

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 INDAIA-
TUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

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

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

APARTAMENTO P/ VENDA 
OPORTUNIDADE

JD.MORUMBI AP00605
02 DOR, SALA, C0Z, WC, A.S 01 VAGA 
P/AUTO.
ÁREA DE LAZER COM SALÃO DE 
FESTA PORTARIA 24 h
GÁS E AGUA NO COND.
VALOR DO COND R$220,00
R$150MIL

JD. POMPEIA – AP00616
03 DOR (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 PAPELA-
RIA - CENTRO
Bazar e Papelaria no centro, vendo 
e passo 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 VAGA P/ MOTO.
R$850,00 +  IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

S A L A  C O M E R C I A L  C E N T R O  – 
SL00252
25M²C/ WC.
R$1.100,00 + COND. + IPTU. 

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA 
LIMA – CA02616
CASA C/ 01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, 
A.S, QUINTAL SEPARADO.
R$880,00 (IPTU INCLUSO)

CASAS

JD  CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA, 01 DOR, SALA, COZ, 
WC, 1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871
R$ 850,00 + IPTU

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

JD CALIFORNIA CA02596
02 DOR, 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 

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

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 02 DOR (01 SUITE), 
SALA (02 AMB.), COPA COZ, WC, LAVA, 
02 VAGAS PARA AUTO (01 COBERTO).
RUA 7 SETEMBRO, 578
R$ 2.000,00 + IPTU

VILA VITORIA CA02602
01 DOR, SALA, COZ, A.S, AMPLO QUIN-
TAL, OTIMA LOCALIZAÇÃO.
R$850,00+ IPTU 

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

ITAICI – CA0920
SOBRADO C/ 02 DOR, SALA, COZ, 01 
WC, LAVAN E ENTRADA 01 AUTO.
R$780,00+ IPTU

AQUI SE VIVE CA02584
PARTE SUPERIOR: 01 SUITE (OFURO), 
VARAN. PARTE INFERIOR: 03 DORM 
(01 SUITE), SALA 03 AMB, WC, LAVA-
BO, COZ, C/ ARMARIO, CHURRAS C/ 
WC, 06 VAGAS P/ AUTO.
R$ 4.000,00 + COND+ IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

ALPES SUÍÇOS – CA02519
SOBRADO: 04 DOR(01 SUITE C/ CLOSET) 
TODOS C/ VARANDA, SALA (02 AMB.), 
COZ PLAN, 02 WC, PISCINA E VAGA P/ 03 
AUTOS. PORTÃO ELETRÔNICO.
R$ 3.500,00 + IPTU

V. ALMEIDA – CA02412
04 DOR(02 SUITES, 01 HIDRO), WC, LA-
VABO, SALA 03 AMB, COZ, A.S, PISCINA, 
CHURRAS C/ WC, DEPEND EMPREGADA 
E VAGA P/02 AUTOS.
R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596
COBERTURA DUPLEX: PISO INFERIOR: 
02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN, PISO SUPERIOR: SALA TV, WC, 
VARAN, CHURRAS, E 01 VAGA.
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU
 

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

CHACARA AREAL- CA02605
SOBRADO PISO INFERIOR: HOME TE-
ACHER, LAVABO, 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.
AQUECEDOR SOLAR VAGA P/06 
AUTO(03COBERTOS)
AT: 450M² AC: 351M²
R$1.950.000,00

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609
02 DOR(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 DOR, SALA, COZ, 
WC, VARAN, A.S E GARAGEM. AT: 300m² 
/ AC: 64m².
R$ 370.000,00
PQ. RES. INDAIÁ – CA02527
CASA EM COND FECHADO: 03 DOR(01 
SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN, QUIN-
TAL C/ CHURRAS E 01 VAGA COBERTA.
AT: 150m² / AC: 104m²
R$ 420.000,00

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

V. MERCEDES – CA02539
CASA TÉRREA: 02 DOR,SALA, COPA, 
COZ PLAN, QUINTAL, FUNDOS COM 
ÁREA GOURMET, EDÍCULA COM SUÍTE, 
VAGAS P/ AUTOS. 
R$ 425.000,00
JD. ELDORADO – CA02542
TÉRREA: 02 DOR(01 SUITE), SALA, 
COZ,WC, LAVAN, QUINTAL, 01 DOR 
NOS FUNDOS E 02 VAGAS. AT: 125m² 
/ AC: 85m²
R$ 280.000,00

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

JD REGINA – CA02509
03 DORM. (01 SUITE), SALA (02 AMB.), 
COZ,WC, LAVAN, VAGA P/ 01 AUTO 
COBERTO MAIS 03 VAGAS, QUINTAL, 
PORTÃO ELETRÔNICO, CERCA ELÉTRI-
CA. AT: 250m² / AC: 120m²
R$ 418.000,00

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

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

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

CHÁCARA AREAL CA02422
Casa.
04 DOR(02SUÍTES), C/ ARMAR, SALA 02 
AMB, COZ C /ARMARIOS, LAVABO, WC, 
LAVAN, CHURRAS.
01 DORM C/ WC, PISCINA E VAGA P/ 04 
AUTOS AT 430 m² A.C 298 m²
R$ 750mil

CHACARA LAGOS DE SHANADU 
CH00301
03 DORM(01 SUITE), SALA 02 AMB, WC, 
COZ, VARAN, PISCINA VAGA P/02 AUTOS 
CASA CASEIRO E EDICULA.
AT:5.200 m² /AC:250m²
R$ 950.000,00

CHÁCARA ITUPEVA – CH00314
03 DOR(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 (01 SUITE MASTER, 01 SUITE – 
TODOS C/ARMAR), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMB, LA-
VABO, SALA JANTAR, COZ COM ARM, 
A.S, CHURRAS, PISCINA, WC, SALA E 
VAGA PARA 04 AUTOS (02 COBERTOS). 
A Q U E C E D O R  S O L A R ,  B O I -
L E R  E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
AT: 300m² / AC: 325,95m²
R$ 800.000,00

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

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

CHÁCARA ITUPEVA – CH00291
03 DOR (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

TERRENO ALUGA

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRA-
DOS, VISITE NOSSO SITE:

WWW.CHIDOVENDE.COM.BR

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA, 03 DOR (01SUÍTE C HIDRO), AMPLA SALA, COPA, COZ, A.S, FUNDOS 
(02 DOR, WC) C/ CHURRAS, QUINTAL E VAGA P/04 AUTOS 02 COBERTAS.
RUA JOARACY MARIANO DE BARROS, 92.
R$ 2200,00 + IPTU

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

PAU PRETO – AP00588
02 DOR(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 PRO-
XIMO DE SUPERMERCADOS E DA 
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE 
03 DORM(01 SUITE), AMPLA SALA, WC, 
COZ, A.S E UMA VAGA.
R$1.000,00+ IPTU

CIDADE NOVA – AP00620
02 DOR, SALA, COZ ,  WC E SEM 
GARAGEM.
R$1.000,00+COND+IPTU

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

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

JARDIM TROPICAL  AP00578
0 3  D O R ( 0 1  C / A R M A R I O S ) , 0 1 
WC,SALA,COZ,SALA C/  SACADA, 
LAVAN, 01 VAGA,AREA DE LAZER 
PORTARIA 24 HORAS.
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
0 2  D O R ,  S A L A ,  C O Z , 
WC,LAVAN,CHURRAS  E VAGA P/ 02 
AUTOS 
A.T :125m² AC: 95m²
R$ 270mil

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

JD VALENÇA – CA02610
03 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 02 VAGAS.
AT:135M²/ AC:118M²
R$ 380.000,00
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO 
PADRÃO - LINDA CASA, ACABAMENTO EM 

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

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

VESTIÁRIO, PAISAGISMO. 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, la-
reira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de Ca-
margo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, 
salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
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
CA01012 – Vila Almeida – Pode ser Comercial – AT: 200m² - AC: 109m² - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, coz, lavand, quarto de despejo, garagem 
2 carros .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 

APARTAMENTO

AP00086 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm c/ armários, sala, coz c/ planej, 
wc c/ box e gabinete, lavand c/ armários, garagem, portaria 24hs R$ 1.050,00 
+ 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 c/ armários), sala, coz planej, 
wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 24 hs .R$ 1.100,00 
+ Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa 
– 3dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem .R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu

VENDA

CA00966 – Centro - Imóvel Comercial de esquina – AT: 161m² - 7X23 - esquina 
c/ salão, casa c/ 3 comodos alugada p/ salão e cabeleireira e mais uma casa c/ 
sala, quarto, coz, banheiro e garagem R$ 424.000,00

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia R$ 
115.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
OPORTUNIDADE - TR00483 – Jardim Bela Vista – AT: 250m² - plano (exce-
lente 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/ armá-
rios), 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.
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) 
ANO 2013 

COMPLETA, 14 LUGARES, 
LICENCIADA. IPVA.

NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU 
MENOR VALOR.

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

VENHA TRABALHAR NA IMOBI-
LIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 
INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

TERRENO PARQUE RESIDENCIAL 
INDAIA- TR00716
TERRENO 150M² EM COND FE-
CHADO
R$ 160.00,00

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

PASSO O PONTO BAZER E PAPE-
LARIA – CENTRO
BAZAR E PAPELARIA NO CEN-
TRO, VENDO E PASSO 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 DOR, SALA,COZ,A.S, QUINTAL 
E VAGA P/ MOTO.
R$850,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGAM

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

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

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

CASA ALUGA
 
CENTRO – CA02615
01DOR, SALA, COZ, WC E VAGA 
P/ 03 AUTOS
R$1.200,00+IPTU

JD  CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA, 01 DOR, SALA, 
COZ, WC, 1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871
R$ 850,00 + IPTU

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

JD CALIFORNIA CA02596
02 DOR, 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 

JD ALICE /TANCREDO NEVES 
CA02560
03 DOR(SUÍTE), SALA, COZ, LA-
VAN, QUINTAL E VAGA P/02 AUTOS 
(1 COBERTA)
R$ 1150,00 + IPTU

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

AQUI SE VIVE CA02584
PARTE SUPERIOR: 01 SUITE (OFU-
RO), SALA  E VARAN. PARTE 
INFERIOR: 03 DOR(01 SUITE), 
SALA 03 AMB,WC, LAVABO, COZ, 
C/ ARMAR, CHURRAS COM WC, 
06 VAGAS P/ AUTO(03 COBERTO)
R$ 4.000,00 + COND+ IPTU

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 02 DOM(01 
SUITE), SALA (02 AMB.), COPA 
COZ, WC, LAVAN, 02 VAGAS P/ 
AUTO (01 COBERTO).
RUA 7 SETEMBRO, 578.
R$ 2.000,00 + IPTU

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

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

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓ-
RIOS ALUGA

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

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

JD. POMPEIA – AP00618 - 02 
DOR(01 SUITE), COZ PLANEJADA, 
01 WC, SALA, 01 VAGA DESCO-
BERTA. R$ 2.100,00+COND+IPTU 

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

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

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

JD VALENÇA – CA02610
0 3  D O R ( 0 1  S U I T E ) ,  S A L A , 
COZ,WC, LAVAN E 02 VAGAS.
AT: 135M²/ AC:118M²
R$ 380.000,00

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

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

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR: 03DOR( SUÍ-
TE C/CLOSET),SALEIRA
PARTE INFERIOR
SALA 02 AMB, ESCRITÓRIO,
LAVABO, COZ E VAGA P/03 AU-
TOS COBERTA E 2 DESCOBER-
TAS A.S,SALA DE JOGOS.AREA 
GOURMET

APARTAMENTOPARA VENDA
  
JD.MORUMBI AP00605
02 DOR,SALA,C0Z,WC,A.S E 01 
VAGA P/ AUTO
ÁREA DE LAZER COM SALÃO DE 
FESTA PORTARIA 24H
GÁS E AGUA NO COND.
 R$150MIL

JD SEVILHA – AP00619
03 DOR(01 SUITE)01 WC, SALA, 
COZ, A.S E 01 VAGA.
ENTREGA DAS CHAVES EM 
NOVEMBRO.
R$ 360.000,00

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

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

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

CIDADE NOVA II  AP00547
03DOR(01SUÍTE),SALA,COZ,LA-
VAN,WC 02 VAGAS.
90M²
360 MIL

JD SANTA RITA AP 00537
03  DOR(01SUÍTE) ,SALA 02 
AMB,WC, COZ,A/S, VARAN E 
02 VAGAS
102m²
430MIL

JD PEDROSO AP 00607
03 DOR(01SUÍTE), SALA, WC, 
COZ,  LAVAN,  VARAN E  01 
VAGA. 79M² 
R$ 330MIL

TERRENO JD  PRIMAVERA 
TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO - 
PREVISÃO ENTREGA 03/2015
AU: 85,91m²
03 DOR (SENDO 01 SUITE), 
SALA 02 AMB, COZ, WC, A.S, 
TERRAÇO GOURMET E 02 VA-
GAS P/ AUTO.
R$ 488.000,00

TERRENO ALUGA 

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS 
CADASTRADOS, 

VISITE NOSSO SITE:
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

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

CIDADE NOVA – AP00620
02 DOR, SALA, COZ E 01 WC SEM 
GARAGEM.
R$1.000,00+COND+IPTU

JD. MARINA – AP00612
02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN 
E VAGA P/01 AUTO
R$ 1.000,00+COND+IPTU

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

APARTAMENTO 
03 DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578
03 DOR(01 C/ARMAR)01 WC, SA-
LA,COZ,SALA,LAVAN,01 VAGA, 
AREA DE LAZER E PORTARIA 
24H
R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

JD CALIFORNIA – AP00617
APTO EM OTIMA LOCALIDADE 
PROXIMO DE SUPERMERCADOS 
E DA AVENIDA FRANCISCO DE 
PAULA LEITE 03 DOR(01 SUITE), 
AMPLA SALA, WC, COZ, A.S E 
UMA VAGA.
R$1.000,00+ IPTU

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

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

CASA VENDA

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

CHACARA AREAL- CA02605
SOBRADO P ISO INFERIOR: 
H O M E  T E A C H E R ,  L A V A B O , 
SALA(02 AMB),  COZ AMERI, 
D E S P E N ,  L A V A N ,  E S P A Ç O 
GOURMET C/ COZ, CHURRAS, 
PISCINA E WC. PISO SUPE-
RIOR: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
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAG-
NA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 
360,00m² útil
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM ES-
PLANADA II 4 dorms | 4 vagas | 3 salas 
300,00 m² const. | 300,00 m² terreno
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasquei-
ra, 4 vagas de garagem, cerca elétrica 
e sistema de monitoramento 185,00 m² 
const. | 250,00 m² terreno.
CA00175 R$440.000,00 VISTA VERDE 2 
Dorms | 1 suite | sala ; cozinha ; caragem 
CA00176 R$270.000,00 JD LDORADO 
2 Dorms , sala , cozinha planejada , ba-
nheiro 

AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dor-
ms | 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     
CA00178 R$2.800,00  3 dorms , 1 suite 
planejada , 1 lavabo , sala dois ambientes, 
garagem para 4 carros , cozinha planejada 
, lavanderia (19)98176-9646

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 420.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMEN-
TO E PERMUTA EM CARRO.
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRAND-
VILLE 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 
banheiro 63,00 m² útil
AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00117 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona  
2 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const
AP00120 R$ 290.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Bar-
celona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barce-
lona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.

TERRENOS 

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, ga-
ragem para 2 carros.
COD.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, coz 
ampla, escritório, as, 2wc, sacada, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churras-
queira, 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, 
churrasqueira, garagem para 4 carros. 
COD.345 – JD.MONTE VERDE – R$340 MIL – 3 dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edícula, 
churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
COD.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, 
churrasqueira, 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.504 – MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc, 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 
garagem 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 social, lavanderia, deposito de bagunça, chur-
rasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  
AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000, 00 – 6 
dorms(2sts máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planeja-
da, lavabo, wc social, lavanderia, piscina, campo de futebol, 
churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, campo, 
poço artesiano, casa de maquinas, garagem.

COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, 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 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
CENTRO – R$1.700, 00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
coberta. OBS:2 salas com encanamento para consultório dentário. 
COMERCIAL.
PQ.BOA ESPERANÇA – R$1.500, 00 – 3dorms(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.

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.
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, 
lavanderia, wc, sacada, churrasqueira, piscina.
COLINAS M. DE ITAICI – R$3 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz, lavanderia, wc social, piscina, campo de futebol, churrasqueira, 
pomar, canil.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600, 00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900, 00 – salão com 80m² com wc
JD.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, escri-
tório, 4wc.
DISTRITO EMPRESARIAL BARTOLOMAI – R$5 MIL – 
AT:300  AC:283
Salão com 160m², wc masculino e feminino com chuveiro, 
escritório com coz e wc p deficiente, mesanino 72m² com wc, 
área livre atrás .

 

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

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, 
piscina, Campo de futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² 
AC/ 600m² R$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ 
varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano 
AT 10.000m² AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 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 em-
pregada, piscina e churrasqueira .AT 5.000m² .AC/ 500m² 
R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência 
de empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, escri-
tório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, 
churrasqueira,piscina em alvenaria .AT/ 360m² AC/240m² 
R$ 890.000,00 

CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha 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.
CA0017 – Jardim dos Colibris – 02 dorms, sala, cozinha, Wc 
e lavanderia .AT/ 275m² .AC/60m².(casa em terreno de esquina 
frente para avenida sendo comercial) R$ 270.000,00

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 dorms( 1 
st), sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira na varanda, 02 vagas 
de garagem, predio com piscina e churrasqueira R$ 450.000,00

Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 
400.000,00
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privile-
giada, 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 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
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/ la-
reira, 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 dependência de emprega-
da(01 dorm, cozinha e WC) .R$ 2.700,00.
Apartamento Locação
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 2.200,00.
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 Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Bolo Celular Cestas de Presente
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Ferro Velho

Decorações para Festas

Decorações Decorações Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária

Construção/Arquitetura

16B

Comida Japonesa
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Materiais para Construção

Moda Feminina Moda Feminina PapelariaPadaria

Pet Shop Poços Artesianos Pousada Litoral Norte Rações e Medicamentos

17B

Informática JóiasInformática
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas VeterináriaUniformes

Veterinária Vidraçaria
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Reparações Automovitas
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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

Interessados devem encaminhar currículo para vagas@rctbrasil.com.br ou
RCT Brasil Desenvolvimento Profissional e Empresarial Ltda. 

Rua Silvio Candello, 1.867, Sala 03, Jd. MORADA DO SOL, Indaiatuba, SP - (19) 3816-1088

Vagas RCT Brasil (Jd. Morada 
do Sol – Indaiatuba-SP)
 
Ajudante Geral: Disponibili-
dade de horário, inclusive aos 
finais de semana. 
Ajudante de Pintura Indus-
trial: Ensino fundamental com-
pleto. Conhecimento em pintura 
à revolver.
Analista de Almoxarifado: 
Ensino superior completo em 
Administração, Logística ou 
afins. Conhecimento em Pa-
cote Office. Conhecimento em 
processos logísticos e sistema 
SAP. Inglês intermediário. Resi-
dir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
Assessor Comercial: Ensino 
médio completo. Domínio em 
Pacote Office e Informática.
Assistente Contábil: Ensino 
técnico em Contabilidade ou 
superior em Ciências Contá-
beis. CRC Ativo. Vivência em 
escritório de contabil idade. 
Residir na região.
Assistente de Vendas: Técni-
co em Eletrônica, Mecatrônica 
ou afins. Experiência em nego-
ciação com clientes e follow up. 
Residir em Indaiatuba.
Assistente Financeiro: Ensino 
superior completo ou cursando 
em Administração ou afins. Co-
nhecimento em contas a pagar, 
receber, consulta em bancos, 
duplicatas, e outras atividades. 
Noções em Recursos Humanos. 
Auxiliar Contábil: Ensino téc-
nico ou superior (cursando) em 
Contabilidade. Conhecimento 
em rotina contábil. Residir na 
região.
Auxiliar de Limpeza: Disponi-
bilidade de horário. Experiência 
na função.
Auxiliar de Marketing: Ensino 
médio completo.  Curso de 
design/criação. Desejável ex-
periência em criação e design. 
Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Montagem: Ensino 
médio completo. Experiência 
em produção ou montagem. 
Conhecimentos básicos em lei-
tura e interpretação de desenho 
técnico. Residir em Indaiatuba.
Assistente de Vendas: Téc-
nico em Elétrica, Eletrônica ou 
afins. Experiência em negocia-
ção com clientes e follow up. 
Domínio do idioma Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Manutenção: En-
sino fundamental completo. 
Experiência com reparos e 
manutenção predial.
Coordenador de Clube de 
Campo: Conhecimento em 
gerenciamento de equipes de 
manutenção. Disponibilidade 
de horário.
Cumim/Auxiliar de Garçom: 
Disponibilidade de horário.
Extrusor: Ensino médio com-
pleto. Amplo conhecimento em 
todo o processo de extrusão 
(extrusora balão - segmento 
plástico). Residir em Indaia-
tuba.

Faturista: Ensino médio comple-
to. Experiência em emissão de 
notas fiscais. Desejável cursos 
na área.
Inspetor de Qualidade: Ensino 
médio completo. Conhecimento 
em instrumentos de medição. Vi-
vência em fundição. Experiência 
na função.
Moldador: Ensino fundamental 
completo. Experiência em fundi-
ção com moldagem de aço/ferro. 
Residir em Indaiatuba.
Montador Mecânico: Curso 
técnico em Mecânica, Mecânica 
de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens me-
cânicas, traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serralheria. Co-
nhecimento em leitura e interpre-
tação de desenhos mecânicos e 
esquemas hidráulicos. Conheci-
mento em Solda TIG e MIG. 
Operador de Empilhadeira: 
Experiência em empilhadeira e 
curso com certificado. Disponi-
bilidade de horário.
Operador Logístico: Ensino 
médio completo. Curso de Empi-
lhadeira (com certificado). Expe-
riência na função. Conhecimento 
em sistema WMS.
Técnico Eletrônico: Ensino 
técnico completo em Eletrônica. 
Inglês avançado. Experiência 
em assistência técnica. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
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.
Técnico Eletrônico Pleno Inter-
no: Curso técnico em Eletrônica. 
Inglês intermediário. Conheci-
mento em pacote Office. Expe-
riência em indústria eletrônica, 
automotiva ou telecomunicações.
Técnico Eletro-Mecânico: En-
sino técnico completo em Meca-
trônica. Sólidos conhecimentos 
em manutenção (eletro-mecâ-
nica) corretiva e preventiva em 
máquinas e equipamentos de 
solda, usinagem, pintura e mon-
tagem. Conhecimento em leitura 
e interpretação de desenho, 
lean manufacturing, hidráulica, 
pneumática, programação CLP 
e mecânica geral.
Secretária: Ensino médio com-
pleto. Experiência com aten-
dimento telefônico, pessoal e 
emissão de notas fiscais. Inglês 
será um diferencial.
Supervisor de Operações: 
Ensino superior completo em 
Logística ou afins. Vivência em li-
derança de equipes. Experiência 
em rotinas de armazém logístico. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
Supervisor de Produção: En-
sino superior em Engenharia de 
Produção ou afins. Vivência em 
liderança de equipe de produção 
e manufatura. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Encarregado de Almoxarife;
Ferramenteiro;
Supervisor de Qualidade;
Torneiro Mecânico.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE PROCESSOS 
(5701): Formação superior com-
pleta ou cursando em Engenharia 
Mecânica, Produção ou afins. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS 
(7912): Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Enge-
nharia Elétrica ou áreas afins. 
Experiência em administração de 
projetos de peças automotivas. 
Possuir japonês fluente e inglês 
intermediário. 
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 COMERCIAL 
(7931): Desejável cursando En-
sino Superior em Administração, 
Marketing ou áreas afins. Ex-
periência na função. 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 PRODUÇÃO 
(7863): Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
CAMAREIRA (7135): Ensino Fun-
damental completo. Experiência 
na função e/ou na área de limpeza. 
Residir em Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567/7372): Formação superior 
completa. Experiência na área de 
vendas externas. Possuir CNH 
B. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
DIAGRAMADOR GRÁFICO 
(7959): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
(7581): Cursando superior em 
Administração, Recursos Huma-
nos ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
(7103): Cursando superior em 
Engenharia de Produção ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando 
superior em Administração, Secre-
tariado Executivo, Letras ou áreas 
afins. Desejável inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cursando 
superior em Ciências da Compu-
tação 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. 
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. 
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. 
MEIO OFICIAL FERRAMEN-
TEIRO (7977): Ensino Médio 
completo. Desejável ter atuado 
em ferramentaria. Possui curso 
de Leitura e Interpretação de 
Desenho. 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. 
SOLDADOR MIG (7779): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
solda Mig. Residir em Indaiatuba. 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
(7560): Formação Técnica em Me-
cânica ou áreas afins. Experiência 
em manutenção preventiva e corre-
tiva 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.

A GLOBAL EMPREGOS POSSUI DIVERSAS PARA OPERADOR DE 
MÁQUINAS (PRENSA E SOLDA PONTO), SOLDADOR E AUXILIAR 
DE PRODUÇÃO PARA EMPRESA DO SEGMENTO METALÚRGICO. 

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.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, necessário ter carro ou moto que possa 
utilizar para ir ao trabalho, conhecimento em linha 
de produção. 
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 comple-
to, 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/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 completo, 
residir em Indaiatuba e ter disponibilidade de horário.
REPRESENTANTE COMERCIAL: Irá trabalhar 
com empresa prestadora de serviços. Ensino médio 
completo, necessário ter CNH B, disponibilidade 
de viagens.
SOLDADOR: Curso na área, experiência na função, 
residir em Indaiatuba e disponibilidade de horário.
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: Necessário 
experiência na função, será responsável pela 
coordenação de equipe, organização da loja, auxiliar 
em compras, reposição e verificação do estoque, re-
cebimento e conferência de mercadorias, necessário 
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.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Curso técnico 
completo na área de Meio Ambiente, ter CNH 
B, disponibilidade de viagens, boa comunicação 
verbal e escrita. 
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio completo, 
ter experiência com vendas externas, disponibilidade 
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 

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

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

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 
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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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Cond. Green Village - sobrado, 1 
suíte + 2 D., armário closet, quar-
tos e coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permut. F.: (19) 7828-0418/ ID 
114*97307
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, ga-
ragem p/ 02 carros, edícula c/ 
03 cômodos e wc nos fundos, 
r$390.000, 00.troca com chácara 
em indaiatuba. F.: (19)-3017-
2608/99762-7997
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs - 
3dorm c/ armários(Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 vagas de 
garagem..R$ 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, terra-
ço e lavanderia. Área de lazer 
com piscina, churrasqueira e 
salão de festas. R$ 485.000,00. 
Aceita Financiamento!!! F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
C o n d o m í n i o  M o n t r e a l 
C/  3 D. (1st),Sala,Coz,Wc 
Social,Lavanderia,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 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 Paulistano Com 3 D. 
(1st),Sala, Coz, Wc Social, 
Lavanderia, Garagem Para 2 
Carros R$ 280.0000 F.: (19) 
98136-7331

Jardim Maria Helena: Casa 
térrea com 03 D. sendo 01 su-
íte, sala, cozi., churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 
360.000,00. Aceita Financia-
mento!!! 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 , ba-
nheiro, R$270.000,00  F.:(19) 
98144- 9224
Jd. Esplanada II - CA0211 - 300 
m² - 03 suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ churrasq. 
e quintal, 04 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. (19) 3392-0333
Jd. Morada Do Sol - 2D., Sala, 
Copa, Coz, Wc, As,Varanda, 
Quintal, 2 Salas Comerciais, 
Wc ,  Ga ragem Para  2  au -
tos. R$ 370.000,00 F.: (19) 
98136-7331
Jd. Morada do Sol – 4 cômodos 
com mais 2 cômodos separados 
–  R $ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0  F . :  ( 1 9 ) 
99752-2170/3935-1372/3016-
1355/99205-4322/ ID: 94*2168
Jd. Regina. Sobrado c/ 3D., suite, 
wc, lavabo, closet, sala TV, sa-
cada, sala 2 amb., varanda,  qrto 
de despejo, Garagem c/ 4 vagas, 
portão elétrico. F.: 3017-5541/ 
9.8273-7368
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!

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, 
c a p e l i n h a  o u  c a s a  d e 
bonecas, torre de vigilância, 
varanda, jardins e muito mais, 
garagem para 4 carros, portões 
eletrônicos e entrada privativa. 
R$ 1.050.000,00  F.: (19) 3875 
0469 / 9 9751 9921 CRECI  65362
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.

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
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
Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Aqui se Vive – CA0528 - 150 m² 
- 3 D. (1 st c/ arm.), sala 2 amb., 
cz. planej., AS, churrasq., 2 vagas 
garag. R$ 1.800,00 + IPTU. F.: 
(19) 3392-0333
Casa Comercial - Av. Presidente 
Vargas R$ 5.000,00 mês F.: (19) 
99732-4713 Silvia
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

M. Sol Rua 84 - 02 dorm, sala, 
coz, wc, lava, gar. aceita financia-
mento. Apenas: R$230.000,00. 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997.
M. Sol. Rua 67. 01 cômodos 
gigantes com wc, R$ 135.000,00 
urgente!!  F.: (19) 3017-2608 / 
99762-7997. Vá zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 cômodos 
construídos nos fundos, es-
paço livre na frente, garagem. 
R$175.000,00. Documentada. 
Aceita financiamento com en-
trada de R$ 25.000,00. F.: (19) 
3017-2608 / 99762-7997 im-
perdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 03 
cômodos, wc e lavanderia no pa-
vimento superior e .04 cômodos 
wc, lavanderia e gar. no pavi-
mento inf.  R$175.000,00. Docu-
mentada. Aceita financiamento 
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, fi-
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$650,00 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Terra Magna - 3 dorms,,2 salas, 
piscina, 180,00 m² const. 360,00 
m² útil, R$ 670.000,00 aceita  per-
muta em apartamento na cidade  
F.: (19) 7808-3727  89*22754 
Cond + IPTU.  3 dorms, 1 suíte,  
2 salas 70,00 m² útil
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 

Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banh. 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 - CA0530 - 250 
m² - Casa comercial com re-
cepção, 4 salas, 3 WC’s, cz., 
AS, estacionamento p/ 4 vagas 
garag. R$ 5.000,00 + IPTU. F.: 
(19) 3392-0333
Cond. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 3 
suítes (1 st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. c/ 
pé direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS c/ 
planej., suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de lazer, 6 
vagas garag. R$ 4.500,00 + IPTU. 
F.: (19) 3392-0333
Cond. Portal das Acácias - 
SO0360 - 130 m² - 3 D. (1 st c/ 
sacada), WC social, lavabo, sala 
2 amb. c/ varanda, cz., despensa, 
AS, churrasq., quintal, área de 
lazer, 2 vagas garag. Armários 
planej.: cz., WC’s, churrasq., AS. 
R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU. F.: 
(19) 3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 3 D. (1 
st), lavabo, WC social, sala 2 
amb., cz., despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Cond. Santa Clara - CA0405 
- 450 m² - 3 sts., lavabo, sala 2 
amb. c/ varanda, cz., desp., AS, 
WC ext., espaço gourmet c/ chur-
rasq., pisc., quintal, área de lazer, 
2 vagas garag. Armários: suítes, 
cz., WC’s, AS. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F.: (19) 3392-0333
Jardim do Sol: Casa com 03 
D. sendo 01 suíte, sala, cozinha 
e lavaderia. Garagem para 02 
carros. R$ 1.450,00. (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Jardim Dom Bosco: Casa ( 
kitnet ) com 01 d., cozinha e 
lavanderia. R$ 1.100,00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne

Cond. Villagio Di Itaici - SO0331 
- 150 m² - 3 sts, sala 2 amb. c/ 
varanda, lavabo, cz. planej., AS, 
churrasq., área de lazer, 2 vagas 
garag. R$ 2.800,00 + Cond. + 
IPTU. F.: (19) 3392-0333
Itaici – Ca0920 - Sobrado C/ 02 
Dor, Sala, Coz, 01 Wc, Lavan E 
Vaga 01 Auto. - R$780,00+ IPTU 
(19) 3875-2215 IMOBILIÁRIA
Cond. Villa Romana - SO0255 - 
300 m² - 3 sts, sendo 1 c/ closet e 
varanda, 1 c/ varanda (todos os D. 
e WC’s c/ armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escritório, copa, cz. 
Planej., AS c/ gabinete, depósito, 
D. ext., edícula c/ churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + IPTU. F.: 
(19) 3392-0333
Cond. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 3 sts (1 st c/ closet e 
varanda), todos os D e WC’s com 
armário planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. planej., 
AS, depósito/D. ext., edícula com 
churrasq., piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condicionado, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F.: (19) 3392-0333
Jardim Europa: Casa com 03 
D. sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
churrasqueira. Garagem para 02 
carros. R$ 2.000,00. (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Jardim Itamaracá: Casa com 02 
D., sala, cozinha, área de serviço, 
edícula. Garagem para 02 carros. 
R$ 1.350,00. F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
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 
térrea, 2 D., coz, wc, 1 va-
ga,a.s.Rua Domacir Stocco Jr. 
N° 871. R$ 950,00 + IPTU F. (19) 
38752215 / 99696-8732
JD ELDORADO CA00176 
R$270.000,00 2 D., sala , cozi-
nha planejada , banheiro F.: (19) 
98144- 9224
Jd. Regente - CA0412 - 363 
m² - 3 D. planej. (1 st c/ closet), 
sala 3 amb., WC, jd. de inverno, 
cz. planej., AS, quintal amplo, WC 
ext., churrasq., 3 VG. R$ 3.000,00 
+ IPTU. F.: (19) 3392-0333

Jd. Califórnia - CA0236 - 125 m² 
- 2 D., WC, sala, cz., AS, quintal, 
2 vagas garag. R$ 235.000,00. F.: 
(19) 3392-0333
Jd. California- ca02595 - 02 
comodos, wc, lavan, 01 vaga 
coberta; R$ 850,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Jd. California- ca02596 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga co-
berta. R$ 950,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Jd. Esplanada II - CA0211 - 300 
m² - 3 sts, sala., lavabo, cz., AS., 
área lazer c/ churrasq. e quintal, 
4 vagas garag. R$ 400.000,00. F.: 
(19) 3392-0333
Jd. Regente - SO0399 - 250 m² 
- 3 D. c/ arm. (1 st), sala 02 amb., 
cz. planej., AS, quintal, churrasq., 
4 vagas garag. R$ 2.700,00 + 
Cond. + IPTU. F.: (19) 3392-0333
J d .  R e g i n a  -  C A 0 0 1 7 8 
R$2.800,00  3 D. , 1 (st) plane-
jada , 1 lavabo , sala dois am-
bientes, garagem para 4 carros 
, cozinha planejada , lavanderia 
F.: (19)98176-9646
Jd. Santiago - CA0248 - 250 m² 
- 4 D. (1 st c/ hidro), WC, lavabo, 
sala 2 amb., escrit., sacada, 
copa, cz. planej., AS, WC ext., 
D. ext., quintal, edícula, churrasq. 
c/ pia de granito, pisc., 4 vagas 
garag. R$ 600.000,00. 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
Portal das Acácias - SO0360 - 
133,30 m² - 3 D. (1 st c/ sacada), 
WC social, lavabo, sala 2 amb. c/ 
varanda, cz., desp., AS., espaço 
gourmet c/ churrasq., quintal, 2 
vagas garag. Armário planej.: cz., 
WC’s, churrasq., AS. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU. F.: (19) 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 396 m² 
- 4 D. (1 st. máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., despensa, 
AS, dep. empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU. F.: 
(19) 3392-0333
Pq. Das Nações - ca1575 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga co-
berta. R$ 1.300,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Vista Verde  CA00175 R$ 
440.000,00  2 D.  (1 st), sala 
; cozinha ; carragem  F.: (19) 
98144-9224

Vila Maria Helena - ca02566 - 
Casa de fundo,Rua Bororó Nº 50. 
01 dorm,sala,coz,a/s,quintal e ga-
ragem p/moto. R$850,00 +IPTU 
F. (19) 38752215 / 99696-8732
Vila Suíça - ca02567 - Casa 
térrea, 03 D., (01suíte c hidro), 
ampla sala, copa, coz, a.s fun-
dos com edícula (02 quartinhos 
e wc) c/ churrasq., quintal e 
garag. p/ 4 autos 2 cobertas. R$ 
2200,00 + IPTU F. (19) 3875 2215 
/ 99696-8732
Villagio de Itaici, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com ar condic., 
cozinha planejada, 2 wcs, chur-
rasqueira, área de luz. Condomí-
nio com infraestrutura completa. 
R$ 2.500,00. F: (19) 98372-0000

Jd. Umuarama - 2 dormitórios 
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
02 D. por R$ 185.000,00 em 
ótimo bairro. F: (19) 983398183 
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$250.000,00. 
Discute proposta e aceita terreno 
em Indaiatuba. F.: (19) 3875.0469 
/ 9.9751.9921.
Apartamento: Com entrada a 
partir de R$ 10.500,00 e parc. 
á partir de R$ 750,00. F: (19) 
9-83398183 c/ Camila.
CDHU- R$ 14.000,00 quitado, 
ou R$ 120.000,00 + parce. R$ 
190,00 F.: 9.9931-0825/ 99443-
6003- Aceito propostas. 
Ed Imagine -  85m² 3D (1st)  
R$ 500.000,00 Ent.  R$ 135 Mil 
+ parcelas de R$ 2 Mil entrega 
dez/2015 2 gar. F.: (19) 99732-
4713 Silvia.
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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, churrasqueira, 
quadra de Squash. Garagem para 
02 carros. R$ 1.200,00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne
Edifício Phatenor: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, sacada, 
cozinha, área de serviço. Gara-
gem para 01 carro. R$ 1.000,00. 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Edifício Phatenor: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, sacada, 
cozinha, área de serviço. Gara-
gem para 01 carro. R$ 1.000,00. 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Edifício Roccaporena: Aparta-
mento com 02 D., sala, cozinha, 
lavanderia, possui no aparta-
mento. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00. F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
Jardim América: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala jantar 
e tv, cozinha planejada, lavan-
deria. Garagem para 01 carro. 
R$ 900,00. F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
Jardim América: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala jantar 
e tv, cozinha planejada, lavan-
deria. Garagem para 01 carro. 
R$ 900,00. F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
Jardim Moacyr Arruda: Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, possui no 
apartamento: ar condicionado, 
lustres, box e espelhos. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.200,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica

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/ 
escritura, aceito financiamento, 
falar c/ Gisele F. (19) 9 9359-8982 
Edificio Jatoba, 120 m²; 12º 
andar com piso porcelanato 
R$ 680.000,00 F.: (19) 99732-
4713 Silvia
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.
Jardim Morumbi: Apartamento 
Novo com 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala com sacada, co-
zinha. Garagem para 02 carros. 
R$ 200.000,00 a vista. F.: (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Jardim São Paulo: apartamento 
com 01 domitório, sala, cozinha 
planejada, área de serviço e 
garagem. Próximo a Automec. R$ 
180.000,000. F. (19) 98139-3557 
c/ Marlene.
Jd. Eldorado C/ 2 D., Sala,Coz, 
Wc, As,1 Vaga De Garagem 
R$149.000 F.: (19) 98136-7331
Portal das Flores -  65 m² 3D.  
R$ 280.000,00 1 vaga;  F.: (19) 
99732-4713 Silvia
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 
realizado. Fale comigo, Lyco, F.: 
(19) 9.9751.9921 creci 65362.
Residencial Soho- 3 D. (1 st) 
Excelente condições de paga-
mentos. 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. Duetto Di Mariah – 
AP0443 – 73,14 m² - 02 D., sendo 
01 suíte, bhº social, escrit., sala 
02 ambientes c/ varanda gourmet 
c/ churrasq., cozinha, AS, área 
de lazer, 01 vaga de garag. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Cond. Felicitá - AP0567 - 84 
m² - 3 D. (1 st), sala 2 amb., cz., 
varanda gourmet, WC, AS, 2 
vagas garag. R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F.: (19) 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 - 70 
m² - 2 D. (1 st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gourmet, 1 vaga 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU. F.: (19) 3392-0333
Cond. Murici - AP0579 - 47 m² 
- 2 D. sala, cz., WC, AS, 1 vaga 
garag. R$ 950,00 + Cond. + IPTU. 
F.: (19) 3392-0333
Cond. Victória - AP0471 - 84,97 
m² - 3 D. (1 st), WC social, sala 2 
amb. c/ sacada, cz., AS, área de 
lazer, 2 vagas garag. Armários 
planej.: D., st., WC’s, cz., AS. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Ed. Cocais - AP0529 - 45 m² - 2 
D. sala, WC, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.000,00 incluso água, 
gás e IPTU. F.: (19) 3392-0333
Ed. Monte Belo - AP0568 - 54 
m² - 2 D., sala 2 amb., WC, cz., 
AS., 2 vagas garag. R$ 1.100,00 + 
Cond. + IPTU. F.: (19) 3392-0333 
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 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. 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
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 Vando: Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, área de 
serviço. Área de lazer completa. 
Garagem para 01 carro. R$ 
1.100,00. F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne

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, 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
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

Galpão Comercial -  com 530 
m² de área útil. Excelente pon-
to comercial R$ 8.000,00 com 
estacionamento F.: (19) 99732-
4713 Silvia
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F: (19) 3318-4325
Jd. Pau Preto - cozinha industrial, 
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 salas, 
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/ escritório. 
R$ 3.500,00 + IPTU F. 3392-0333
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22 alqueires em Indaiatuba 
– ót imo para loteamento – 
R$87,00 o m² - Fazemos F:  (19) 
99752-2170/3935-1372/3016-
1355/99205-4322/ID: 94*2168
Alugo chácara para eventos 
– churrasqueira, piscina, campo 
– R$350,00 a diária. F: (19) (19) 
3016-1355
Beira da rodovia em Indaiatuba 
- área de 10 alqueires R$106,00 
o m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 Creci 74092
Beira da rodovia em Indaiatu-
ba - sitio de 4 alqueires R$60,00 
o m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 CRECI 74092
Beira da rodovia em Indaiatuba 
- sitio de 8 alqueires R$40,00 m². 
F: (19) 99118-7850 / (19) 99672-
7947  Creci 74092 
Chácara Viracopos – CH0070 – 
1000 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. c/ varan-
da, coz., AS, bhº externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, diversas 
vagas garag. R$ 2.800,00 + IPTU 
F. 3392-0333

C h á c a r a  3 . 0 0 0 m ²  - 
R$70.000,00 – Limite de In-
daiatuba – Temos também 
outras opções F: (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara em Salto próx. a Pes-
queiro – R$60.000,00! – Aceita 
carro ou parcelas.  (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara próx. ao Vale do Sol 
– com casa, 3 D. – 1000m² - 
R$270.000,00 – faz permuta com 
casa. F.: (19) 99752-2170/ 3935-
1372/ 3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168)
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara com 04 suítes sendo 
01 suíte com closet, sala, copa, 
cozinha, portaria 24 horas, pis-
cina. Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F. 7829-6350 
c/ Marlene.
Jd. Mirim  -  3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092    
Rec. Camp. Int. de Viracopos - 
CH01030 - AT.1.000m² AC.301m² 
- 2 casas com 3 cômodos - 2 
baias - 1 casa com 3 D.(suíte), 
sala, coz., WC, AS, varias gar. 
R$ 300.000,00. F: (19) 3875-6230 
- Creci 04.732

Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara em condomínio fechado 
com portaria 24 horas, casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, copa, cozinha 
planejada, tv a cabo, quintal. Área 
de lazer com piscina e churras-
queira. R$ 680.000,00. F.(19) 9 
9779-3589 c/ Caio.
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de 04 cômodos, 
luz, poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Excelente Chácara Alto Padrão 
-  4 suítes , sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de futebol 
gramado, quadra de areia, casa 
de caseiro, piscina, vestiário. Ne-
gocia-se troca 100% em imóveis 
em Indaiatuba R$ 2.000.000,00. 
F: (19) 98372-0000
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
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
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. 
Terras de Itaici - 3S AT 100m²  
AC 360m² R$ 950.000,00 F.: (19) 
99732-4713 Silvia
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
 PARQUE DAS BANDEIRAS  
1.000,00 m² total R$ 240.000,00 
(19) 7808-3727  89*22754
Cardeal – Oportunidade! Terreno 
misto em novo loteamento, libera-
do p/ construir - 200 m² - Entrada 
R$ 45.000 + 58 parcelas de R$ 
970 – F: (19) 98372-0000
Cond. Beira da Mata - 380 m² R$ 
265.000,00. Ótima localização, 
aceita permuta. F: (19) 7828-
0418/ ID:114*97307
Helvetia Park-  550 m² R$ 
460.000,00 F.: (19) 99732-4713 
Silvia
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: (19) 99887-7771

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
J a r d i m  D o s  L a r a n j a i s 
9.000m²R$ 580.000,00 F. (19) 
9.9946-7771
Jardim Esplanada II - 360m² 
plano R$ 225.000,00 F.: (19) 
99732-4713 Silvia
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos – 708m², 550m² e 420m². 
R$1.100,00. F: (19) 9.9887-7771
Jardim Regente -  250 m²  R0$ 
245.000,00 F.: (19) 98385-8501 
Juliana
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
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 
localização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 ac. financiamento. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terra Magna -  420m² em aclive 
R$ 256.000,00 F.: (19) 99732-
4713 Silvia
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 
Distrito Industrial R$2.000.000,00 
F.: (19) 98136-7331
Terreno de 150 m², com funda-
ção para sobrado. R$ 125.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Terreno Jardim Esplanada: Ter-
reno com 300 m². R$220.000,00. 
F. 9 81393557 c/ Marlene.
Terreno Rosário: Terreno Elias 
Fausto c/ 1.400 m² terraplanado, 
pronto p/ construir. R$ 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 Veneza: Terreno 171 
m² R$ 98.000,00. F. 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno Vilagio do Conde: 
Terreno com 180m² em Salto. R$ 
73.000,00. F. (19) 9 93147121 c/ 
Vanderlei.
Terreno: Terreno com 150 m² c/ 
entr. de R$ 15.000,00 parcelado 
em 3X. F: 9-83398183 c/ Camila.
Vendo área Rodovia do Açu-
car (Salto) 600.000 M²    R$ 
40,00 (19) 9 9887-7771  (19) 9 
9946-7771

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 
quente, c/ vidro trincado e preci-
sando 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$1650,00 
F:3875-2215 / 99696-8732.
Casas para financiamento com 
ótimos preços, venha conferir. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
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 
processo de construção! Exce-
lentes valores. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99294-5541
Itaici - Passo Ponto Totalmente 
Reformado At / 280m² F. (19) 
9.9887-7771 
Quer comprar sua casa, finan-
ciar ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709 
Restaurante -  com equipamen-
tos  e mobília novos,  300 lugares 
ponto nobre, R$ 1.500.000,00 F.: 
(19) 99732-4713 Silvia
TV Samsung 29’ c/ controle 
remoto. Otimo Estado. R$ 180,00 
F.: (19) 3017-5541/ 9.9259-1877
Vendo - 01 Galoneira Siruba 
semi-nova R$ 3.400,00 / 01 Reta 
semi-nova Bruce R$ 900,00 / 
01 Interlock semi-novo R$ R4 
1.300,00 F. 3392-5062 / 99667-
1894 c/ Alessandra

Van Transit Ford - 2013 (nova)  - 
Completa 14 lugares, licenciada, 
IPVA. Negocia ou Troca: Maior ou 
menor valor  F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732
Corsa  Sedan -  Nov íss imo 
2008/2008, 1.4, econoflex, com 
alarme, trio elétrico e CD, com 
alarme. Prata F.: (19) 99119-
1817 c/ Adão
Escort XR3 – ano 90 – 1.8 – me-
cânica impecável – ótimo estado. 
Valor a combinar F. 3834-1535
Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, limpador 
e desembaçador traseiro, CD 
player com mp3 e ar quente. Ót. 
oportun.. R$ 18.500,00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne

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 lançamentos 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
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 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 serviços gerais 
F.: 99987-8102
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora DIURNO. C/ ref. F.: 
(19) 3885-1231/9.9937-8315 c/ 
Candelária
Ofereço-me como motorista/ Aux. 
Geral  CNH Categoria “D”. F.: 
3885-1231/ 99793-4700
Ofereço-me como desenhis-
ta projetista F.: (19) 3885-
1231/9.9414-9870
Ofereço-me como professor 
de Inglês (aos sábados de ma-
nhã) do ínicio do nível básico 
até nivel intermediário. F.: (19) 
99240-3570
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