
FPF divulga adversários 
da seleção local

Inscrições para o Miss 
termina na terça-feira

Acenbi realiza amanhã 
a 24ª Festa do Sushi

Novos examinadores 
devem ser contratados 

Lojistas comemoram 
vendas no Dia dos Pais

Reunião acontece na 
próxima semana 

Adolescente assalta 
loja para ‘pagar’ aposta 

Autônomo morre na 
Rodovia Santos Dumont 

LIGAS OPORTUNIDADE

ATRAÇÃO DETRAN 

LUCRO INSS 

DESAFIO TRAGÉDIA SAÍDA 

A segunda semana de festa da Feira Agropecuária e Comercial de Indaiatuba (Faici) continua neste fim de semana com mais três 
shows que prometem animar o público e encerrar a edição 2014 com chave de ouro. Ontem, dia 14, fãs de Luan Santana lotaram a arena 
da Faici. Os shows prosseguem até domingo, dia 17.

A Liga Regional Desporti-
va Indaiatuba (Lidi) divulgou 
durante a semana a lista dos 
jogadores que representarão 
a cidade no Campeonato de 
Seleção de Ligas 2014. Os 
indaiatubanos ja iniciam a 
preparação e já sabem quem 
irão enfrentar na primeira fase 
da competição. 

As inscrições para o Miss In-
daiatuba, concurso que elegerá a 
representante local no Miss São 
Paulo 2015, encerram-se na próxi-
ma terça-feira, dia 19. A seletiva 
acontece na quarta-feira, dia 20, a 
partir das 19 horas, no Polo Shop-
ping. As interessadas devem fazer 
as inscrições no www.missindaiatu-
ba.com.br ou na Musique Models.

Um adolescente de 17 
anos foi detido pela Polí-
cia Militar, após realizar 
um assalto a um salão de 
beleza no Centro da cidade. 
O jovem usou uma arma 
de brinquedo e contou aos 
policiais que fez o assalto 
para “pagar” uma aposta 
que fez com um amigo.

O autônomo Alencar 
Nogueira Trevisanuto, de 31 
anos, morreu na madrugada 
de sábado, dia 9, em um 
acidente de moto na Rodo-
via Santos Dumont (SP-75).  
Trevisanuto voltava para casa 
depois de se divertir em uma 
festa, quando um veículo ba-
teu em sua traseira.

Após duas derrotas seguidas, ambas para o Pirassununguese, 
o técnico Jenildo Cavalcanti foi demitido do cargo de treinador 
do Esporte Clube Primavera. A comunicação ao treinador foi 
feita na segunda-feira, dia 11, um dia após o time ser derrotado 
em casa e sair da zona de classificação para a segunda fase do 
Campeonato Paulista (Segunda Divisão). Um novo treinador 
deve ser anunciado no começo da próxima semana. 

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba (Acenbi) promove 
amanhã e no domingo, dias 
16 e 17, a 24ª Festa do Sushi, 
que acontece no Pavilhão da 
Viber. Com entrada gratu-
ita, os organizadores pedem 
apenas a doação de 1 Kg de 
alimento não perecível.

Indaiatuba deve receber 
nos próximos meses mais ex-
aminadores. É que teve início 
na última segunda-feira, dia 
11, as inscrições para a seleção 
de 50 novos examinadores de 
trânsito, os quais atuarão no 
Município e nas demais ci-
dades da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC).

Os comerciantes locais 
estão satisfeitos com as ven-
das registradas na sema-
na do Dias dos Pais, data 
comemorada no domingo, 
dia 11. Segundo os lojistas, 
o movimento atendeu as ex-
pectativas, após um primeiro 
semestre “ruim”. Porém, a 
Aciai revela que as vendas 
foram iguais a 2013. 

O coordenador da subsede 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
e vereador Derci Lima (PT) se 
reunirá, na próxima semana, 
com representantes do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS). O encontro aconte-
cerá depois que trabalhadores 
protestaram na sede do órgão 
em Indaiatuba, na última sex-
ta-feira, dia 8.

Pág. 12a Pág. 06a

Pág. 09a Pág. 12a

Pág. 03a

Pág. 19a

Pág. 17a Pág. 20aPág. 18a

Pág. 14a Pág. 15a

Pág. 13a

Multinacional anuncia fábrica em Indaiatuba
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Após derrotas, Primavera 
demite Jenildo Cavalcanti 

Faici prossegue no final de semana 
Unidade da Bosch ficará no Distrito Industrial Euro Parque

FAICI
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Antes tarde do que nunca Você já escolheu 
seus candidatos 
para as Eleições 
deste ano?

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

Radares dia 16 a 22/08

Editorial EnqueteArtigos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) 
divulgou, durante a semana, que irá intensificar a 
fiscalização para evitar o desperdiço de água no 
Município.

Para aumentar a atenção sobre os “inconscientes”, 
a Autarquia pediu apoio da Defesa Civil, Guarda 
Civil, Procon, Departamento Municipal de Trânsito 
(Demutran) e Departamento das Fiscalizações da 
Prefeitura.

Isso porque o pouco volume de chuva durante a 
semana não foi suficiente para aumentar o nível dos 
mananciais. O Saae confirma: o volume dos manan-
ciais da cidade estão 50% abaixo do normal.

O Saae pede ajuda a população para que a água 
seja utilizada de forma correta, se não, podemos 
talvez, chegar ao mesmo nível trágico de cidades 
vizinhas, as quais em muitos dias não contam com 
uma gota d’água na torneira. 

A fiscalização é mais do que necessária e acredita-
-se que deveria ser intensificada bem antes. Mas 
apenas fiscalizar e não punir, talvez não traga cons-
ciência aos moradores de que é fundamental evitar 
o desperdiço de água.  

Infelizmente, mesmo com as campanhas de cons-
cientização e orientação a população, o indaiatubano 
não colabora como deveria. As calçadas e os carros, 
por exemplo, continuam sendo lavados sem qualquer 
peso na consciência. 

Isso acontece, pois, o povo não tem uma punição 
e, como a Autarquia nunca cogitou a possibilidade 
de racionamento, o sociedade acredita também que 
sempre haverá água em suas torneiras.

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

Barbara Ribeiro, 28 anos, 
polidora de aeronave: “Ain-
da não me decidi, não tenho a 
menor ideia, pois são muitos 
cargos para votar. Aquele que 
me agradar mais terá meu 
voto”

Bruna dos Santos, 26 
anos, estudante: “Eu rara-
mente voto e nessas Eleições 
acho que não será diferente. 
Pretendo anular, pois não tem 
um candidato que tenha me 
agradado com as propostas” 

Fabiano Vieira, dia 35 
anos, encarregado: “Estou 
muito indeciso, pois me sinto 
desanimado com a política. 
Não tenho muita esperança 
em mudanças, pois acho que 
qualquer um que entrar lá vai 
continuar como está".

Mauro Ribeiro, 65 anos, 
auxiliar de enfermagem: 
“Eu ainda não me decidi, vou 
esperar as campanhas na TV 
para conhecer as propostas”

Suelen Cardoso, 17 anos, 
estudante: “Ainda não, na 
verdade pouco vi sobre as 
Eleições. Estou bem indecisa, 
por isso vou fazer uma pes-
quisa para tentar me decidir”

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.) 

Caminhe com seu cavalo
Conheço muita gente que vive com a palavra cansado na ponta da língua, tudo 

que é proposto a ela já vem a resposta, estou muito cansado nesta semana, talvez na 
semana que vem. Certa tarde, um homem saiu para um passeio com as duas filhas, 
uma de oito e a outra de quatro anos. Em determinado momento da caminhada, 
Débora, a mais nova, pediu ao pai que a carregasse, pois estava muito cansada para 
continuar andando. O pai respondeu que também estava muito cansado. Diante 
da resposta, a garotinha começou a choramingar e fazer "corpo mole". Sem dizer 
uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e o entregou a Débora 
dizendo: – Olhe aqui um cavalinho para você montar, filha! Ele irá ajudá-la a 
seguir em frente. A menina parou de chorar e pôs-se a cavalgar o galho verde tão 
rápido, que chegou em casa antes dos outros. Ficou tão encantada com seu cavalo 
de pau, que foi difícil fazê-la parar de galopar. A irmã mais velha ficou intrigada 
com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude de Débora. O pai sorriu 
e respondeu: – Assim é a vida, minha filha. Às vezes, estamos física e mentalmente 
cansados, certos de que é impossível continuar. Mas encontramos então um "cava-
linho" qualquer que nos dá ânimo outra vez. Esse cavalinho pode ser um bom livro, 
um amigo, uma canção... Assim, quando você se sentir cansado ou desanimado, 
nunca se deixe levar pela preguiça ou o desânimo. Lembre-se: sempre haverá 
um "cavalinho" para cada momento. Visite o site da Signa Treinamentos www.

signatreinamentos.com.br e conheça como indicamos cavalgadas.

O QUE É SALÁRIO FAMÍLIA E QUEM TEM DIREITO

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

O Estado tem o dever de prover para o cidadão, meios de subsistência para que este 
tenha um modo digno de vida.

Nesse sentido a Constituição Federal, nossa carta maior, donde decorre diversos 
princípios basilares da forma de governo, traz garantias fundamentais como a melhoria 
da condição social do trabalhador, utilizando para isso os benefícios assistenciais como, 
por exemplo, o salário família.

Direito garantido pela Constituição Federal é o Salário Família, benefício dado o se-
gurado pelo INSS ou trabalhador avulso e que tenha filhos ou equiparados de qualquer 
condição menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade.

Como bem descreve o art. 7º, XII da Constituição Federal, é o benefício pago em razão 
do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.

Quando se diz baixa renda, o INSS estipula em tabela o valor pago conforme a renda 
do empregado, por exemplo, empregado que ganha hoje salário de até R$ 682,50, rece-
berá R$ 35,00 por filho, para quem ganha de R$ 682,50 a R$ 1.025,81 receberá a cota 
de R$ 24,66 por filho e quem recebe acima de R$ 1.025,81 não tem direito ao benefício.

A forma de pagamento é feito pela empresa em sistema de compensação com o INSS, 
sendo que a empresa paga ao empregado e o INSS concede desconto nas contribuições 
sociais na folha de pagamento do empregado beneficiado.

Para que o empregado tenha o direito ao salário família, deve apresentar ao seu em-
pregador, cópia da certidão de nascimento dos filhos, atestado de frequência no ensino 

regular para maiores de 7 anos e carteira de vacinação para menores 
de 7 anos.

O salário família vem pago junto com o salário e deve constar 
discriminado no holerite do empregado.

FRUTAS SECAS
A fruta desidratada, também conhecida como fruta seca, é o produto obtido pela 

perda parcial da água da fruta madura, inteira ou em pedaços, por processos tecno-
lógicos adequados que possibilitem a manutenção de no máximo 25% de umidade. 
Por essa razão, as frutas secas, ao contrário das frutas frescas, representam uma fonte 
mais concentrada de nutrientes, fibras e compostos bioativos, por isso possuem um 
prazo de validade maior.

Em consequência disso, as frutas desidratadas são consideradas ótimas fontes de 
vitaminas e minerais, como também de calorias, devendo o seu consumo ser mode-
rado, como parte de uma alimentação equilibrada. Pesquisadores constataram que a 
capacidade antioxidante das frutas secas é maior do que a das frutas frescas. Dentre 
as frutas secas analisadas, a ameixa seca exibiu maior capacidade antioxidante, 
seguido do damasco. Isso se deve ao maior teor de compostos fenólicos na ameixa 
seca, apresentando altos teores de flavonoides e cumarinas.

A uva passa também é fonte de diversos compostos fenólicos. Além do resveratrol, 
que está presente na casca, as antocianinas e os glicosídeos flavônicos estão entre 
os compostos mais estudados nesta fruta por apresentarem atividade antioxidante, 
propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas. Crie o hábito de comer frutas 
secas diariamente. São excelentes fontes de fibras e ferro, vitaminas A e C, além de 
potássio e cálcio.

Desde que opte por não exagerar as quantidades, os frutos secos são altamente 
nutritiva. A densa qualidade de nutrientes – proteínas, vitaminas e minerais – trazem 
muitos benefícios para a saúde. Para além do mais, os frutos secos sabem bem, não 
só quando comidas sozinhas como petisco mas quando são adicionadas das mais 
variadas formas a pratos principais, e tambem e bolos , tortas , mousses e so usar a 

sua criatividade.
Alguns exemplos: Amêndoas, Sementes de Abóbora, Amendoim, 

Sementes de Girassol, Caju, Sementes de Linhaça,Nozes, uva passa, 
banana passa, damasco, tamara, ameixa e outras..
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Multinacional Bosch 
anuncia fábrica em Indaiatuba 
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Obra deve ser concluída na próxima semana  

Prefeitura encaminha à Câmara projeto sobre cartórios

A multinacional alemã 
Bosch anunciou, du-
rante a semana, que 

Indaiatuba receberá a 12º fábri-
ca da marca. A nova unidade já 
está sendo construída, contará 
com aproximadamente 3 mil 
metros quadrados e estará lo-
calizada no Distrito Industrial 
Euro Parque, ao lado de outras 
grandes companhias como 
General Motors (GM) e John 
Deere. A previsão é que a fá-
brica comece a operar no último 
trimestre de 2014. 

Segundo a assessoria de 
imprensa, a multinacional irá 
transferir a fábrica de Capão 
Redondo para Indaiatuba. O 
objetivo é aumentar o contato 
entre os vários negócios de 
equipamentos de diagnose e re-
paração da Bosch, localizados 
nas plantas de Campinas e Ca-
pão Redondo. As negociações 

para a transferência iniciam-se 
no fim do ano passado e a esco-
lha por Indaiatuba deu-se pela 
proximidade com a unidade 
matriz em Campinas.

A nova fábrica irá operar 
em três etapas. Em um primeiro 
momento irá produzir equi-
pamentos como alinhadores e 
balanceadores de roda, mon-
tadora de pneus e rampa. Na 
segunda fase, a empresa produ-
zirá equipamentos para análise 
de emissões e por fim fabricará 
recicladores de ar condicionado. 

De acordo com a empresa, 
haverá contratações para a uni-
dade local, visando preencher 
as vagas dos funcionários que 
não acompanharem a transfe-
rência de municípios, e também 
para a adequação ao volume 
de demanda da nova unidade. 
Atualmente, a unidade de Ca-
pão Redondo conta com cerca 
de 50 colaboradores. 

A fábrica de Indaiatuba será 
a 12º unidade da multinacional 

no Brasil, que já esta instalada 
nas cidades de Aratu, Atibaia, 
Barueri, Alphaville, com duas 
unidades, Curitiba, a matriz em 
Campinas, Pomerode, São Pau-
lo, também com duas fábricas, 
São José dos Pinhais e Joinville. 

Visita
A familiarização dos fun-

cionários da empresa com 
a cidade já começaram. No 
inicio do mês, cerca de 60 
colaboradores das unidades 
Bosch de Campinas e São 
Paulo estiveram em Indaiatuba 
e conheceram as dependências 
da nova unidade.  

A visita foi realizada pelo 
Departamento de Turismo jun-
to a Secretaria de Desenvolvi-
mento da Prefeitura. O tour pela 
cidade teve duração de cerca 
de 3 horas e foi acompanhado 
pelos técnicos do departamento 
de Turismo, Sidnei di Santi, 
Elaine Gomes de Castro e Ana 
Cristina Scarpari.Cerca de 60 funcionários estiveram no Município para conhecer as instalações da nova unidade

A Secretaria de Obras e Vias 
Públicas deve concluir no início 
da próxima semana a obra de rees-
truturação do trânsito na Avenida 
Francisco de Paula Leite, na altura 
do Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). A pavimenta-
ção dos trechos alargados das vias 
no entorno da antiga rotatória já 
está em andamento e a próxima 
etapa da obra será a instalação dos 
equipamentos semafóricos. 

Como foi informado inicial-

pontos de passagem livre na con-
fluência.  Um deles é para os con-
dutores de veículos que transitam 
pela Avenida Francisco de Paula 
Leite e seguem pela Tuiuti, sen-
tido avenida Presidente Vargas. 

A outra passagem livre será para 
quem vem da Rua das Camélias e 
pretende acessar a Paula Leite. A 
terceira passagem livre será para 
os condutores de veículos que 
seguem pela Ademar de Barros 

no sentido da Rua Augusto de 
Oliveira Camargo.    

Os trabalhos de reformula-
ção do trânsito nesse ponto da 
cidade foram iniciados há quatro 
semanas.

Melhorias no trecho deve desafogar o trânsito carregado na região, principalmente nos horários de pico

A Prefeitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria Geral do 
Município, encaminhou nesta 
semana à Câmara Municipal, o 
Projeto de Lei que trata da cele-
bração de convênio com a União. 
A proposta visa à instalação e fun-
cionamento de cartórios eleitorais 
em Indaiatuba.

De acordo com o documento, 
a proposta atende a solicitação 
da Justiça Eleitoral do Estado de 
São Paulo – Juízo da 211ª Zona 
Eleitoral de Indaiatuba, no sentido 
de formalizar a cooperação com a 
União Federal, em face da qual o 
município se responsabiliza pelos 
encargos decorrentes de instalação 

e manutenção da serventia eleito-
ral, incluindo serviços de limpeza. 
Também compete à Administra-
ção Municipal colocar servidores 
à disposição - sob requisição da 
Justiça Eleitoral, de acordo com 
a Lei nº 6.999, de 7 de junho de 
1982 - para realização dos traba-
lhos pertinentes às atividades do 

cartório eleitoral.
O prazo de vigência do acordo 

é de cinco anos, após o qual poderá 
ser celebrado novo convênio com 
o mesmo objetivo. Por se tratar 
de matéria de natureza urgente, 
foi solicitada aos vereadores a 
apreciação do projeto no prazo 
de 45 dias. 

mente pelo secretário de Urba-
nismo e do Meio Ambiente, José 
Carlos Selone, que também é 
responsável pelo projeto em par-
ceria com a Secretaria de Obras, 
a implantação do semáforo no 
local exigiu modificações de todo 
o viário nas proximidades da con-
fluência. “A exemplo de outras 
rotatórias desativadas, fizemos 
uma reformulação completa do 
viário com o objetivo de propiciar 
maior fluidez ao trânsito e oferecer 

mais segurança para quem utiliza 
a via”, explica.

A reformulação incluiu a 
desativação da rotatória e o alarga-
mento do trecho da Avenida Fran-
cisco de Paula Leite entre o Haoc 
e a rotatória de acesso à Rua dos 
Indaiás, da quadra final da Rua 
das Camélias e um trecho no final 
da rua Ademar de Barros. Nesses 
pontos as vias serão recapeadas 
antes de receberem a pintura das 
três faixas de rolamento. 

A direção do Hospital também 
fechou a entrada que ficava em 
frente à antiga rotatória, na Paula 
Leite. Agora o acesso ficou restri-
to à Avenida Nove de Dezembro.  

O sistema semafórico de três 
fases que funcionará no local 
ainda permitirá a criação de três 
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Passeio ciclístico acontece amanhã no Parque Ecológico
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Premiados relatam emoção ao 
serem eleitos no Frutos de Indaiá

CIDADE

FOTOS: JME

DIVULGAÇÃO

O Grupo Mais Expres-
são realiza no dia 
25 de outubro, a 9ª 

edição do Troféu Frutos de 
Indaiá, que premia os me-
lhores de 2013, em diversos 
segmentos. Nesta semana, 
o hair style Will Rufino e o 
advogado trabalhista, Tiago 
Pereira Cunha, contam como 
receberam a notícia de que 
haviam sido eleitos. 

Segundo Rufino, o prêmio 
de melhor cabeleireiro de 2013 
veio no momento promissor de 
sua carreira. “Este é o segundo 
ano em que recebo o troféu e 
não poderia estar mais feliz. 
No dia em que recebi a ligação 
sobre o troféu, estava inaugu-
rando o meu próprio salão, o 
WR Stylists Hair”, conta.

O eleito também revela que 
sentiu, na recepção dos clientes, 
a importância do prêmio. “É 
muito bacana ouvir deles que 
me viram no jornal e recebendo 
os parabéns pelo prêmio. É a 
concretização de um sonho, do 
reconhecimento do trabalho, 
do esforço, do prazer de fazer 
o que eu amo e ser reconhecido 
por isso”, comemora. 

Quem também comemo-
ra é o advogado trabalhista, 
Tiago Cunha Pereira, eleito o 
melhor na área pela Munhoz 
Advocacia. “Recebi com muita 

alegria essa notícia do Fru-
tos, pois estou na empresa há 
pouco tempo e já recebo esse 
reconhecimento”, diz. “No 
entanto, ser eleito o melhor no 
meu segmento traz uma grande 
bagagem de responsabilidade, 
pois tão difícil e importante 
quanto chegar nesta conquista 
é manter esse reconhecimento. 
É um incentivo para continuar 
trabalhando.” 

O Frutos
O Troféu Frutos de Indaiá 

chega em 2014 a sua 9º edição 
e traz reconhecimento às me-
lhores marcas da cidade. A em-
presa que contrata a campanha 
de mídia vinculada ao prêmio 
participará da festa de premia-
ção do Frutos de Indaiá, que 
acontece no dia 25 de outubro. 

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

empresários e convidados, com 
serviço à francesa. Completa a 
noite a apresentação da banda 
Os Paralamas do Sucesso, que 
trará os maiores sucessos de 
sua carreira.

Em 2014, a grande novida-
de é o local da festa. Com um 
investimento de aproximada-
mente R$ 5 milhões, o salão 
social do Clube 9 conta com 
área de 1.130 mil metros qua-

drados. O local tem capacidade 
ainda para 2,5 mil pessoas em 
pé ou 1,2 mil acomodadas em 
suas mesas. O espaço tem ain-
da um palco de 120 m², sendo 
totalmente climatizado, assim 
como seus camarins. 

A pesquisa 
Desde a sua primeira edi-

ção, em maio de 2006, o Troféu 
Frutos de Indaiá, organizado 

pelo Grupo Mais Expressão, 
realiza uma pesquisa para ele-
ger as melhores marcas de cada 
segmento. Para chegar aos 
premiados deste ano, foram 
ouvidas aproximadamente 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 leitor 
respondia a um questionário 
com 80 segmentos de atuação. 
Já nas ruas, o entrevistado res-
pondeu formulários referentes a 
20 segmentos de mercado.   

Após apuração do resultado 
da pesquisa e a definição das 
marcas eleitas, foi oferecida 
uma campanha publicitária que 
dá direito a publicação da mar-
ca em edições do Jornal Mais 
Expressão e em três exemplares 
da Revista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma após 
o evento. 

Desde maio, as empresas 
participantes vêm tendo o lo-
gotipo de suas marcas divulga-
das no jornal. "As empresas e 
profissionais que participam da 
campanha publicitária e rece-
bem o Troféu Frutos de Indaiá, 
têm um grande sentimento de 
orgulho, pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela popula-
ção, como as melhores em seu 
segmento”, ressalta o presiden-
te do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa.

Tiago Pereira - Advogado Trabalhista

O passeio ciclístico é aberto ao público e gratuito

Willian Rufino Pedroso - Cabeleireiro

Os alunos dos colégios 
Ca ta -Vento  e  Ipec  i rão 
comemorar o mês dos pais 
com um passeio ciclístico 
em família.  A ação tem 
como objetivo o bem estar 
e a integração entre pais, 
alunos e escola. Em sua 
5ª edição, o passeio será 
realizado amanhã, dia 16, a 
partir das 8h30, no Parque 
Ecológico. 

O passeio é aberto ao 
público e gratuito. O pon-
to  de  encon t ro  se rá  no 
es tac ionamento do Par-
que Ecológico, que está 
l o c a l i z a d o  n a  A v e n i d a 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé. Para participar 
da atividade, é preciso ves-

tir roupas confortáveis e 
apropriadas, equipamentos 
de segurança (capacete, 
joelheira e cotoveleira), 
squeeze com água e levar 
a  b ike .  Além d isso ,  no 
mesmo dia os estudantes 
também irão participar de 
atividades ao ar livre. 

A diretora dos colégios 
Cata-Vento e Ipec,  pro-
fessora Léia Perini ,  diz 
que o encontro já virou 
tradição e possui grande 
importância  para  a  for-
mação dos estudantes. “É 
uma oportunidade única 
de  for ta lecer  o  v ínculo 
afetivo entre alunos, pais 
e equipe pedagógica. Esta 
pa rce r ia  é  fundamenta l 

para o desenvolvimento 
dos nossos alunos”. 

Assim como a caminha-
da ecológica, que acontece 
no mês de maio, organizada 
pelos colégios, o passeio 
ciclístico também costuma 
atrair grande público, e a 
expectativa para este ano, 
é superar o recorde de duas 
mil pessoas registrado no 
ano passado.  Durante  o 
evento, os alunos receberão 
camiseta  personal izada, 
que é confeccionada pelos 
parceiros e patrocinadores. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones: 
(19) 3875-4731/3885-2771 
(Cata-Vento) ou (19) 3801-
9530/9531 (Ipec).
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EXPERIÊNCIA 

Alunos de Marketing visitam 
principal feira nacional 

Indaiatuba deve receber 
novos examinadores
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Indaiatuba deve receber 
nos próximos meses mais 
examinadores. É que teve 

inicio na última segunda-
-feira, dia 11, as inscrições 
para a seleção de 50 novos 
examinadores de trânsito, os 
quais atuarão no Município e 
nas demais cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). Para os interessados, 
as inscrições irão até o dia 9 
de setembro.

Os 50 novos examinadores 
de trânsito irão atuar nas ci-
dades de Sumaré, Campinas, 
Jundiaí, Jarinu, Valinhos, 
Vinhedo, Várzea Paulista, 
Artur Nogueira, Pedreira, In-
daiatuba, Hortolândia, Santa 
Bárbara d’Oeste, Jaguariúna e 
seções de trânsito vinculadas. 
Não há quantidade específica 
de examinadores para cada 
cidade.

Atualmente, Indaiatuba 
conta com 15 profissionais 
que se revezam na aplicação 
dos exames práticos, sendo 
que são 450 exames por se-
mana entre todas as catego-
rias de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).

A inscrição para os exa-
minadores é gratuita e a ficha 
de inscrição deve ser preen-
chida através do portal do 
Departamento de Trânsito de 

São Paulo (Detran.SP), pelo 
site www.detran.sop.gov.br.  
A documentação deve ser 
entregue na unidade do De-
tran.SP de Sumaré, ou pelos 
Correios, no endereço Rua 
Ernesto Barijan, 250, Planalto 
do Sol, Cep: 13171-180. Mais 
informações sobre os docu-
mentos necessários e o edital 
completo estão disponíveis no 
portal do Detran.SP, na aba 
“O Detran”, em “Cadastro de 
Examinadores”. 

A remuneração mensal 
pode chegar a R$ 4 mil, de-
pendendo da categoria da Car-

teira de Habilitação Nacional 
(CNH) a ser examinada. Esta 
é a segunda seleção de exa-
minadores para a região. A 
primeira foi realizada em 
novembro de 2013, quando 
22 examinadores cumpriram 
os requisitos para o creden-
ciamento.

Os examinadores que 
atenderem aos requisitos do 
edital serão credenciados e 
deverão começar a atuar em 
até dois meses após o encer-
ramento das inscrições. 

Promovido pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito 

de São Paulo (Detran.SP), 
por meio de edital público 
complementar, o processo 
seletivo reforçará o quadro 
de profissionais que aplicam 
os testes práticos de direção, 
com o objetivo de melhorar o 
atendimento aos candidatos 
à CNH.

Requisitos
De acordo com a Resolu-

ção 358 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), válida 
em todo o País, para ser exa-
minador de trânsito é preciso 
ter pelo menos 21 anos de 
idade, ensino médio ou ensino 
superior, estar habilitado há 
pelo menos dois anos na ca-
tegoria a ser examinada, não 
estar com a CNH suspensa ou 
cassada e não ter cometido in-
fração de trânsito gravíssima 
nos últimos 12 meses, entre 
outros requisitos. 

Além disso, é preciso ter 
concluído o curso de exami-
nador de trânsito, com cre-
dencial expedida pelo Detran.
SP. A lista de instituições 
credenciadas está disponível 
no portal do Detran.SP, no 
link “Educação”. 

A classificação dos ins-
critos obedece aos seguintes 
critérios: categoria habilitada, 
na seguinte ordem: AE, AD, 
AC, AB; data da 1ª habilitação 
mais antiga; data de nasci-
mento mais antiga. 

Indaiatuba conta com 15 
profissionais que se revezam 
na aplicação dos exames 
práticos

Os alunos do segundo e 
quarto semestre do curso de 
Tecnologia em Marketing da 
Faculdade Max Planck visita-
ram no último dia 7 de agosto, 
a feira Brazil Promotion – 
Live Marketin and Retail, que 
aconteceu em São Paulo.

De acordo com a professo-
ra de Estratégias de Compra e 
Venda, Vania Grillo, a visita 
teve como objetivo a experiên-
cia prática de estar em contato 
direto com um grande número 
de fornecedores de produtos 
e serviços de marketing pro-
mocional. "Além de apoiar a 
área comercial das empresas 
para alavancar as vendas, o 
profissional de marketing 
também está frequentemente 
envolvido nos processos de 
compra de produtos e serviços 
para desenvolver as ações do 
departamento", disse.

Já para o coordenador do 
curso, o professor Carlos Bi-
zetto, que ministra a disciplina 
Planejamento Estratégico de 
Marketing, a visita técnica 
será de grande importância, 
já que, ao longo do semestre, 

os alunos desenvolverão um 
plano de marketing como 
atividade prática. "A proposta 
é que a turma possa explorar 
com mais objetividade e as-
sertividade a utilização das 
ferramentas de promoção na 
sua elaboração", salienta. 

A visita técnica realizada 
será trabalhada no conteúdo 
programático de duas disci-
plinas: Estratégias de Compra 
e Venda, para a turma do 
segundo módulo do curso, e 
Planejamento Estratégico de 
Marketing, para os alunos do 
quarto módulo.

Reunindo cerca de 240 
fornecedores, a Brazil Promo-
tion, que recebeu em torno de 
12,5 mil visitantes, apresentou 
as principais novidades e lan-
çamentos do ano em produtos 
e serviços promocionais, brin-
des, presentes corporativos, 
produtos e serviços para a 
realização de eventos, gráfi-
cas especializadas, agências, 
soluções para o merchandising 
no ponto de venda, marketing 
digital, novas tecnologias, mí-
dias interativas e muito mais.

Alunos de Tecnologia em Marketing visitaram a principal feira do setor
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Os vereadores apro-
varam, em segunda 
votação, o Projeto 

de Lei nº 074/2014, que 
dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2015. O PL 
foi discutido durante a 20ª 
Sessão Ordinária da Câma-
ra, que aconteceu na noite 
da última segunda-feira, dia 
11, no Plenário. Outros sete 
Projetos estavam da Ordem 
do Dia. 

Com base em dados da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), em 2012 foi R$ 
730.813 milhões e 2013 R$ 
739.708, representando um 
aumento de 1,22. Em 2014 
o valor foi de R$ 792.418 
milhões, 7,13% a mais que 
no ano passado. A previsão 
para o próximo ano é de 
acréscimo de 8%, alcançan-
do R$ 855,8 milhões. 

A previsão para 2016 é 
de R$ 932.822, o que repre-

Tranquilidade 

As Sessões Ordinárias 
da Câmara foram retoma-
das na semana passada e 
tudo está muito tranquilo. 
Apesar das Indicações e 
Moções apresentas e os 
projetos votados, durante 
a Sessão ainda se encontra 
tempo para “mexer” ou 
atender alguém no celu-
lar. O bate papo também 
está liberado. Dá para 
conversar a vontade, mes-
mo na hora da votação de 
um projeto. Lógico que 
estou sendo irônico, nem 
todos os vereadores se 
comportam de tal manei-
ra, mas há outros que atu-
am desse jeitinho durante 
as Sessões. 

Dificuldade

Esse comportamento 
é presenciado por mim 
e as demais pessoas que 
acompanham as Sessões. 
Mas na semana passada, 
por problemas pessoais, 
não puder acompanhar. 
Outra jornalista me subs-
tituiu. Era a primeira vez 
que ela tinha ido a uma 
Sessão e adivinhe qual 
foi a principal dificul-
dade? Sim, mesmo com 
o uso do microfone, ela 
tinha dificuldades de en-
tender o que vereadores 
discursavam na bancada 
justamente por conta das 
conversas paralelas. 

Orientação 

Já na última Sessão, re-
alizada na segunda-feira, 
dia 11, o vereador Hel-
ton Antonio Ribeiro (PP) 
apresentou uma indicação 
de extrema necessidade 
para a cidade. Ele quer 
que seja feito manutenção 
e que novas placas de ruas 
sejam instaladas. Quem 
anda pelas vias da cidade 
sabe a dificuldade que é 
para encontrar algumas 
ruas, isso porque em al-
gumas delas não há aquela 
plaquinha com o nome e 
o CEP. 

Trânsito 

Já o vereador Mau-
r íc io  Baroni  (PMDB) 
pede, por meio de In-
dicação,  que seja  im-
plantado um semáforo 
para pedestres em fren-
te ao centro comercial 
V i l l a r e j o ,  l o c a l i z a d o 
no Distri to Industrial . 
Esse trecho permite que 
os carros saiam no sen-
tido ao Jardim Morada 
do Sol, pela Francisco 
de Paula Leite, ou para 
a Rodovia Santos Du-
mont (SP-75). O trecho 
necessita, urgentemen-
t e ,  d e  m e l h o r i a s .  O 
t r â n s i t o  n o  l o c a l ,  n a 
ida e na volta dos tra-
balhadores, chega a ser 
caótico.

Ajudinha 

Outra Indicação que 
também chamou aten-
ç ã o  é  a  d o  v e r e a d o r 
Gervasio Aparecido da 
Silva (PP). A indicação 
0593 /2014  pede  pa ra 
que  busque  parce r ias 
junto a  empresas  pr i-
vadas  para  custear  as 
despesas dos times de 
futebol que participam 
dos  campeonatos  mu-
nicipais da Associação 
Indaiatubana de Fute-
bol Amador (Aifa) e da 
Liga Regional Despor-
tiva Indaiatuba (Lidi). 

Gestão 

Nada contra conse-
guir apoio aos clubes, 
prat icar  espor te  é  es-
sencial para o cidadão, 
m a s  c o n h e ç o  c l u b e s 
que pagam salários aos 
jogadores  e ,  garan to , 
a lguns  r ecebem ma i s 
que um assalariado. Daí 
eu pergunto: se é ama-
dor e tem por objetivo 
a  p rá t i ca  e spo r t iva  e 
uma diversão entre os 
amigos  aos  f i na i s  de 
s emana ,  po r  que  não 
pegar esse dinheiro do 
“salário” dos jogadores 
e investir nos times? 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

senta 9% de aumento quando 
comparado a 2015. O mesmo 
percentual é aplicado na 
comparação de 2016 para 
2017, ano que deve alcançar 
1.016,775. 

A LDO prevê apenas as 
diretrizes e a previsão dos 
valores, sendo que os mes-
mo podem sofrer alterações. 
Apenas em outubro, após 
audiência da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), que o 
orçamento será definido. 

Durante a discussão do 
Projeto, o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), voltou a criticar 
a falta de participação da 
sociedade na discussão da 
LDO. “Esse projeto é um dos 
mais importantes do ano, até 
mais do que o próprio orça-
mento do Município, pois ele 
quem dá um norte. Mesmo 
assim, infelizmente, não há 
uma participação efetiva da 
população”, lamenta. “Não 
há um debate, o interesse, 
mas depois querem recla-
mar.”

Projetos 
Outros projetos também 

foram aprovados durante a 
Sessão. O PL  nº 0122/2014, 
do vereador Massao Kane-
saki (DEM), denomina a 
Rua Sérgio Almeida como 
logradouro público. 

Outro projeto aprova-
do, também do vereador 
Massao, dispõe sobre as 
comemorações relacionadas 
ao Dia da Comunidade Ja-
ponesa e o Dia da Imigração 
Japonesa, as quais deverão 
ser comemoradas anualmen-
te no terceiro domingo de 
cada mês.  

Em primeira votação, os 
voradores aprovaram o PL 
que institui a Semana de 
Educação a Exposição Solar 
Infantil Preventiva ao Cân-
cer – Sol Amigo da Infância, 
apresentado pelo vereador 
Antonio Sposito Junior, o 
Toco (PTB). 

Do Executivo, os verea-
dores votaram favorável ao 
Projeto de Lei nº 0121/2014, 
que cria o Fundo Municipal 

de Cultura, órgão que deve 
ser vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura. 

Também foi aprovado, 
em votação de 3/5, o PL que 
dispõe sobre a reforma Ad-
ministrativa e reorganização 
do quadro do Serviço de Pre-
sidência e Assistência Social 
dos Funcionários Municipais 
de Indaiatuba (Seprev). 

Outros dois Projetos es-
tavam na Ordem do Dia, 
mas receberam pedido de 
vistas. O primeiro, do Exe-
cutivo, autoriza o remaneja-
mento e criação de dotações 
orçamentárias no orçamento 
vigente e dá outras pro-
vidências, o qual recebeu 
pedido de vistas do líder de 
Governo Maurício Baroni 
(PMDB). 

O segundo a receber vis-
ta, do vereador Tulio José 
Tomass do Couto (PMDB), 
foi o Projeto nº 004/2014, da 
Mesa da Câmara, que dispõe 
sobre o Sistema de Controle 
Interno (SCI) da Câmara de 
Indaiatuba. 

Na Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na últi-
ma segunda-feira, dia 12, o 
vereador Massao Kanesaki 
(DEM) apresentou uma 
Moção congratulando os 
trabalhos desenvolvidos 
pela Delegacia de Polícia 
de Indaiatuba, pela inten-
sificação na investigação de 
crimes de tráfico de drogas 
durante o período da Copa 
do Mundo.

Lei de Diretrizes Orçamentárias foi votada e aprovada durante a última Sessão Ordinária
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Colégio Meta promove 
2ª Tarde em Família

Os comerciantes locais 
estão satisfeitos com 
as vendas registra-

das na semana do Dias dos 
Pais, data comemorada no 
domingo, dia 11. Segundo os 
lojistas, o movimento aten-
deu as expectativas, após um 
primeiro semestre “ruim”. 
Porém, para a Associação 
Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Indaiatuba (Aciai), as 
vendas foram “boas”, mas não 
superaram os números do ano 

passado.
Os lojistas locais estão 

surpresos com o aumento de 
vendas. A gerente da Gran 
Tropical Center, Gabriela 
Maria Alves Tomitaki, está 
satisfeita com o balanço do 
Dia dos Pais. “Nossa expec-
tativa foi atingida e foi além 
do esperado. Para nós houve 
um aumento considerável no 
Dia dos Pais”, conta. 

Já a gerente do Merca-
dinho do Sapato, Roseli da 
Silva, a expectativa era de um 
aumento de 20% nas vendas. 
“Nós não atingimos a expec-

tativa esperada, mas mesmo 
assim houve um aumento de 
10% em nossas vendas em 
relação à data no ano passa-
do”, disse.

A gerente de vendas da 
Skala Center, Neuza Nunes, 
reconhece que o movimento 
também foi “bom”. “Fizemos 
várias promoção no período 
do Dia dos Pais e a estimativa 
de vendas foi boa, porém não 
atingimos o esperado. Não 
atingimos nossa expectativa 
de aumento de vendas”, conta. 

De acordo com a Confede-
ração Nacional de Dirigentes 

e Lojistas (CNDL), o Dia dos 
Pais é considerado a quarta 
data comemorativa que mais 
movimenta o varejo em volu-
me de vendas e faturamento, 
ficando atrás do Natal, Dia das 
Mães e Dia dos Namorados.

No Polo Shopping de acor-
do com alguns lojistas, as 
vendas foram satisfatórias, e 
o fluxo de veículos aumentou 
6% no período do dia 7 a 10 
de agosto, em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Na mesma 
Porém, a Associação Co-

mercial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (ACIAI) não 
concorda com dados dos 
lojistas. De acordo com o 
presidente da Associação, 
Jair Alfredo Sigrist, quando 
as vendas são comparadas 
com o mesmo período no ano 
passado, não houve mudança. 
“Esperávamos que houvesse 
um aumento nesta data, mas 
não foi o que aconteceu. Se-
gundo dados do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) de 
Indaiatuba, empatamos com o 
ano passado”, revela.

Os economistas do Serasa 
Experian atribuíram o resul-
tado às adversidades do atual 
quadro conjuntural marca-
do por custos mais altos do 
crediário, inflação elevada e 
baixo grau de confiança dos 
consumidores.

Balanço do Dia dos Pais é satisfatório para os comerciantes locais

O colégio Meta realizou 
no último dia 9 de agosto, 
a 2ª Tarde em família na 
unidade 2º do colégio, em 
Itaici. O objetivo foi pro-
mover a interação entre pais 
e filhos. 

O evento reuniu centenas 
de pais e filhos, os quais 
participaram de diversas 
atividades como oficina de 
boné, confecção de car-
tão, confecção de chaveiros 
personalizados com biscuit, 
oficina de pintura em porta 
retrato e pintura de avental 
para churrasco. Além dessas 
oficinas, aconteciam tam-
bém na quadra do Colégio 
várias outras at ividades 
recreativas.

Na quadra ocorreu alon-
gamento, queimada, quiz de 
perguntas e várias brinca-
deiras. Em outro espaço do 
colégio houve demonstração 
dos produtos da Herbalife, e 
uma massagem que os filhos 
faziam em seus pais. 

O evento também con-
tou com a participação do 
Koringa que fez “show de 
mágica”, além de sorteios 
e muitos brindes a todos os 
pais presentes.

Como lembrança deste 

dia, os pais levaram uma 
foto da família que foi tirada 
na entrada do evento. 

De acordo com a Co-
ordenadora pedagógica da 
Educação Infantil e Funda-
mental 1 da unidade 2 do 
Colégio Meta, Elaine Maria 
de Souza, a tarde em família 
surgiu com a preocupação 
em promover a participa-
ção dos pais no colégio. “O 
evento foi criado visando a 
participação de toda a famí-
lia e filhos, sem restringir 
essa participação somente 
ao pai ou a mãe, mas que 
outros membros da família 
pudessem participar, como 
tios, avós, primos e esta-
rem cada vez mais perto do 
Colégio, pois na educação 
dos filhos, toda a família 
tem um papel imprescindí-
vel, nós como educadores e 
apaixonados pela educação 
acreditamos cada vez mais 
nessa parceria de sucesso”.

O Colégio Meta conta 
com duas unidades (Jardim 
Regina e Itaici) em Indaia-
tuba e convida a todos para 
fazerem uma visita e conhe-
cerem um pouco mais sobre 
sua Proposta Pedagógica 
(www.colegiometa.com).

Mais Expressão
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Yázigi Indaiatuba oferece curso de 
Inglês para profissionais da aviação
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O Inglês é a língua oficial 
da aviação, em função 
disso a International 

Civil Aviation Organization 
(ICAO) implantou uma certifica-
ção de proficiência na língua in-
glesa, que no Brasil é organizada 
e aplicada pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). 

Aqui no Brasil o teste aplica-
do aos pilotos e controladores de 
voo é intitulado Santos Dumont 
English Assessment, que é base-
ado em parâmetros estipulados 
pelo ICAO. 

E pensando nesses profissio-
nais, o Yázigi Indaiatuba oferece 
aulas preparatórias para o teste 
em formato Vip. “Oferecemos 
somente aulas Vip para que os 
horários de aulas possam ser 
flexibilizados perante a exigência 
dos profissionais da área”, disse a 
gerente de comunicação e merca-
do, Danielle Costa Viana.

O piloto Fernando Henne-
nann, 48 anos, procurou a escola 
para se preparar para o teste, uma 
vez que pretende fazer viagens 
internacionais. “Procurei apoio 
no Yázigi na preparação para o 
teste. As aulas foram importantes 
para melhorar meus conhecimen-
to no Inglês e rever instruções 
gerais do idioma”, diz. “Juntando 
meu conhecimento e a ajuda 
do Yázigi conquistei nível 5 no 
Santos Dumont English Assess-
ment”, revela.

As aulas de Hennenann fo-
ram ministradas pelo professor 
Daniel Barion. “As aulas foram 
totalmente focada para o ICAO. 
O Fernando trouxe um material 
recomendado por alguns pilotos 
que já fizeram o teste e nos ba-
seamos neste material e também 
buscamos apoio no próprio site 
do ICAO”, conta. “O Fernando 
tem um nível de inglês muito 
bom e era muito dedicado”.

Teste
O Santos Dumont English 

Assessment, que avalia os pilo-
tos e controladores de voo com 
o objetivo de determinar se o 
candidato é capaz de compre-
ender e comunicar informações 
durante o voo. 

O teste é aplicado por um 
Examinador Credenciado da 
Anac e é composto por duas 
fases com questões relacionadas 
ao universo da aviação civil, o 
Pre-Test e o Proficiency Test.

O Pre-Test constitui em 
duas partes, a compreensão 
oral e escrita. Ambas são feitas 
no computador. O candidato 
precisa de no mínimo 70% de 
aproveitamento para passar para 
a segunda etapa do teste.

O Proficiency Test é a se-
gunda etapa do processo de 
avaliação, com duração de 
aproximadamente 40 minutos. 
Constitui-se de uma entrevista 
oral composta de quatro partes: 
Warm-Up, Problem-Solving, 
Emergency Situations e Aviation 

Topics. O teste será gravado, e ao 
término da avaliação será criado 
um arquivo digital e enviado 
junto ao processo a ANAC.

O teste não avalia o conhe-
cimento técnico, somente a 
proficiência na língua inglesa, 
sendo que os níveis de avaliação 
são de 1 a 6, e o mínimo exigido 
é o nível 4.

Yázigi Travel
Foi pensando nesses profis-

sionais que o Yázigi, por meio 
do Yázigi Travel Intercâmbio, 
oferece aos pilotos e controla-
dores de tráfego aéreo o curso 
de inglês de aviação no Bay 
Language – Institute em Port 
Elizabeth, na África do Sul. 

O curso tem duração de 4, 
8 e 12 semanas de curso, sendo 
20 aulas semanais na parte da 
manhã e dez aulas semanais de 
inglês para aviação na parte da 
tarde. A acomodação será em 
casa de família (com café da 
manhã e jantar) ou residência 
estudantil (sem refeições), tras-
lados de chegada e partida.

O Yázigi Indaiatuba fica na 
Avenida Fábio Ferraz Bicu-
do, 340. Jardim Esplanada 2. 
Para maiores informações (19) 
3875-0206 / (19) 99212-3787 
ou indaiatuba.yazigitravel@
gmail.com.

O Yázigi Travel também 
está nas redes sociais www.
facebook.com/yazigitravel ou 
acesse o site www.yazigitravel.
com.br ou www.yazigi.com.br.O Yázigi Travel oferece aos profissionais curso de inglês de aviação
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Comitês aprovam pedido de 
reenquadramento do Rio Jundiaí
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A Plenária dos Comitês 
dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

(PCJ) aprovou na sexta-feira, 
dia 8, o encaminhamento da 
proposta de reenquadramen-
to parcial do Rio Jundiaí, ao 
Conselho Estadual de Recur-
sos Hídricos (CRH). O pedido 
solicita que o rio passe da 
classe 4 para a 3. Caso o pedi-
do seja autorizado, Indaiatuba 
poderá captar água do rio para 
tratamento e abastecimento 
público. 

Atualmente, o Rio Jun-
diaí está classificado como 
corpo de água Classe 4, o 
que significa que suas águas 
não podem ser destinadas 
ao abastecimento para con-
sumo humano.  No entanto, 
de acordo com a Secretária 
da Comunicação Social da 

O superintendente do Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae), o engenheiro 
Nilson Alcides Gaspar, se 
reuniu na quarta-feira, dia 
13, com representantes da 
Defesa Civil, Guarda Civil, 
Procon, Departamento Muni-
cipal de Trânsito Demutran) 
e Departamento das Fisca-
lizações da Prefeitura, para 
solicitar apoio no combate ao 

desperdício de água. 
Via Assessoria de Comu-

nicação Social do Saae, Gas-
par informou que atualmente 
o volume das mananciais da 
cidade estão 50% abaixo do 
normal e que a população 
precisa contribuir, utilizando 
corretamente a água. “Pedi-
mos a colaboração de todos 
os setores de fiscalização da 
Prefeitura para nos ajudar a 

conscientizar a população, 
para que possamos econo-
mizar água e manter a cidade 
abastecida”, disse.

A assessoria informou 
ainda que o Saae tem tomado 
diversas medidas para com-
bater o desperdício de água. 
Acrescentou que foram rea-
lizados desassoreamentos em 
rios e lagos para melhorar a 
captação de água bruta e tem 

realizado o represamento pro-
visório do Rio Capivari-Mi-
rim. Além disso, na área está 
sendo construída uma barra-
gem que, quando concluída, 
irá reservar 880 milhões de 
litros de água. “Também es-
tamos desenvolvendo ações 
onde envolvemos os alunos 
da rede municipal de ensino 
com o projeto Educa Água”, 
comenta Gaspar. “Estamos 

fazendo a nossa parte, porém 
necessitamos do apoio da 
população.”

Além do trabalho para 
redução do consumo, o Saae 
ressaltou que tem buscado 
alternativas para manter o 
abastecimento à população, 
como a utilização, quando 
necessária, de 21 represas 
particulares e públicas. Es-
ses locais estão ao longo do 

curso dos mananciais e seus 
afluentes, o que aumenta o 
volume e melhora a capta-
ção. “Estamos trabalhando 
para garantir que a cidade 
continue com o abasteci-
mento normalizado e é im-
portante que a população 
continue colaborando para 
enfrentarmos juntos a pior 
estiagem dos últimos anos”, 
completa Reinaldo. 

Fiscalização deve ser intensificada 

Prefeitura, nos últimos anos 
o rio apresentou considerável 
melhora na qualidade de suas 
águas, uma vez que os muni-
cípios, como Indaiatuba, já 
tratam seus esgotos. 

A Secretaria informou 
também que segundo o Rela-
tório de Qualidade das Águas 
Superficiais do Estado de São 
Paulo, elaborado pela Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesp) de Jundiaí, 
demonstra de forma clara e 
científica que o Rio Jundiaí, 
no trecho de Indaiatuba, apre-
senta Índice de Qualidade da 
Água (IQA) que permite a 
destinação de suas águas ao 
abastecimento público.

O superintendente do Ser-
viço Autônomo de Água de 
Esgoto (Saae), o engenheiro 
Nilson Gaspar, comemorou a 
aprovação. “Essa autorização 
é uma vitória, pois muitos 
investimentos foram feitos ao 

longo de toda bacia e agora 
iremos poder colher os frutos 
desse trabalho”.

Outorga 
Já na segunda-feira, dia 11, 

o prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) se reuniu com o 
secretário estadual de sane-
amento e recursos hídricos, 
Mauro Arce, para solicitar o 
direito de captar as águas do 
Rio Jundiaí. 

Em 2004, o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(Saae) conseguiu a outorga, 
em caráter emergencial, para 
a utilização do rio para abas-
tecimento público. 

Segundo a Assessoria de 
Comunicação Social do Saae, 
além do relatório da Cetesb 
foram realizados ensaios de 
tratabilidade, que demonstra-
ram que a água do Rio Jundiaí 
pode ser utilizada para abas-
tecimento público. Através da 

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura, Reinal-
do ressaltou a importância 

de obter o outorga. “Estamos 
enfrentando a pior estiagem 
dos últimos 90 anos e o uso 

do Jundiaí é de extrema im-
portância para Indaiatuba”, 
declarou. 

Pedido solicita que o Rio Jundiaí passe da classe 4 para a 3
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Após manifestação, sindicado 
terá reunião com representantes 
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ENEM TRADICIONAL

Simulado acontece nos dias 23 e 24 no Colégio Objetivo Acenbi realiza amanhã 
a 24ª Festa do Sushi 

O coordenador da sub-
sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos e 

vereador Derci Lima (PT) se 
reunirá, na próxima semana, 
com representantes do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). O encontro 
acontecerá depois que traba-
lhadores protestaram contra a 
sede do órgão em Indaiatuba, 
na última sexta-feira, dia 8, 
pois o órgão estaria tratando 
acidentes de trabalho como 
acidentes comuns. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Derci Lima afir-
mou que o posto local tem 
enviado trabalhadores doentes 
de volta ao trabalho. “Temos 
duas classificações, a B31 
que representa os acidentes 
comuns e a B91 que qualifica 
os acidentes de trabalho e 

motivam o afastamento ou até 
a aposentadoria. O que o INSS 
tem feito é classificar como 
comum, acidentes em decor-
rência de trabalho”, explica. 
“Com isso, os trabalhadores 
precisam voltar a trabalhar e 
perdem os direitos, além de 
continuarem doentes.” 

O coordenador também 
ressaltou que o posto não tem 
realizado a perícia nos funcio-
nários, sendo essa a única for-
ma de comprovar o acidente 
por trabalho. “É inacreditável 
o que está acontecendo, não 
tem fundamento isso de o 
INSS não realizar a perícia. 
Não é isso que se espera do 
órgão”, lamentou. Segundo 
Derci Lima, na reunião que 
deve acontecer entre o sindica-
to e o INSS, o diretor regional 
do órgão, Odair Cremasco, se 
comprometeu em apresentar 
informações que garantam a 
volta do serviço de perícia.  Grupo com cerca de 300 pessoas ocupou o posto local do INSS na última sexta-feira  

Os dias  de  prova  do 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) serão 
realizados nos dia 8 e 9 
de novembro e para isso a 
Rede Objetivo promoverá 
nos dia 23 e 24 de agosto, 
o Simulado Especial Enem. 
A inscrição para o simulado 
é gratuita e já pode ser feita 
acessando o site do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, www.
objetivoindaiatuba.com.br

Ocupação 
A ocupação do posto do 

INSS contou com aproxima-
damente 300 pessoas, entre 
integrantes do Sindicato 
e funcionários da Filtros 
Mann, Toyota e Mahle, e 
durou cerca de duas horas. 
O diretor regional do INSS 
esteve no local e recebeu os 
manifestantes para verificar 
a denúncia. A manifestação 
foi acompanhada de perto 
também pela polícia militar. 

Segundo Derci Lima, 
no inicio da manhã houve 
uma reunião entre os mani-
festantes, após isso iniciou 
se uma marcha pelas ruas 
da cidade, até o posto do 
INSS. O coordenador res-
saltou a expectativa para 
a reunião com Cremasco. 
“Espero que o órgão re-
conheça que tem errado 
e que tem prejudicado os 
trabalhadores”, disse.

A psicóloga, orientadora 
profissional e responsável 
pelo Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, Dé-
bora Razori, comenta que o 
Enem ganhou importância 
depois que as universidades 
passaram a utilizar a nota 
do exame para selecionar 
seus alunos, substituindo 
os vestibulares. “O Enem 
tornou-se bastante concor-

rido porque algumas uni-
versidades utilizam 100% 
da  nota  do  exame para 
seleção, através do Siste-
ma de Seleção Unificada 
(Sisu), a plataforma digital 
do MEC que disponibiliza 
vagas nas universidades, 
enquanto outras usam uma 
porcentagem para compor 
a nota. Além disso, os pro-
gramas públicos de auxílio 
aos universitários, como 
o ProUni, o Programa de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) e o Ciências sem 
Fronteiras, exigem a par-
ticipação dos candidatos 
no Enem. Sem falar  no 
aumento das possibilidades 
dos alunos que não preci-
sam mais se deslocar para 
outras cidades para prestar 
vestibular e ainda pagam 
taxa única para se inscrever 
com direito a concorrer em 
diversas universidades de 
uma só vez”, explica.

O aluno do curso Pré-
-Vestibular do Objetivo 
Indaiatuba, Willian Alves 
Ol ivei ra ,  quer  seguir  a 
carreira de Medicina e vai 
prestar o Enem. “O exa-
me dá a oportunidade de 
escolher entre muitas uni-

versidades no País. É um 
processo mais democrático 
e através dele tenho mais 
chances de entrar, princi-
palmente num curso tão 
concorrido quanto o que 
eu quero”, declara o aluno.

Enem
Criado em 1998 para 

avaliar o ensino no Brasil, 
o Enem passou por muitas 
mudanças desde então. Em 
2009, ocorreu a maior de 
todas elas que foi a amplia-
ção de 63 para 180 ques-
tões, em dois dias de prova, 
além de uma redação e a 
utilização do exame para o 
ingresso em universidades 
em todo o País. 

Apesar das fraudes e 
problemas que aconteceram 
nas últimas edições, a cada 
ano cresce o número de 
inscritos e de universidades 
que aderem ao Enem, o que 
demonstra a credibilidade 
do exame. Este ano, são 
mais de 8 milhões de estu-
dantes inscritos. Em 2013, 
101 instituições federais 
e estaduais, utilizaram o 
Enem para selecionar seus 
candidatos ao ensino su-
perior. 

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba (Acenbi) promove 
amanhã e no domingo, dias 
16 e 17, a 24ª Festa do Sushi, 
que acontece no Pavilhão da 
Viber. Com entrada gratuita, 
os organizadores pedem ape-
nas a doação de 1 Kg de ali-
mento não perecível que será 
revertido para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Indaiatu-
ba (Funssol).

O tradicional evento visa 
arrecadar fundos para a escola 
Nitigo Gakko, mantida pela 
entidade e destinada a ensinar 
a língua japonesa para alunos 
de todas as idades. 

As atividades acontecem 
amanhã, das 12h às 23 horas, 
sendo o horário de almoço das 
12h às 15 horas e jantar das 
18h às 23 horas. No domingo, 
o horário da festa será das 11h 
às 16 horas. 

Na gastronomia haverá 
várias opções da culinária 
japonesa como sushi, yakis-
soba, sashimi, temaki, udon, 
harumaki, além de doces ja-
poneses. A festa também con-
tará com barracas de crepes, 

churros entre outros. E nesta 
edição, a novidade é a barraca 
de massas. “Como o nosso 
público é bastante diversifica-
do esse ano, além da comida 
japonesa, também terá pratos 
típicos italianos como lasanha, 
nhoque e rondeli”, revela o 
coordenador da Acenbi, Gil-
son Toda. 

A festa também contará 
com diversas atrações cultu-
rais e artísticas, com expo-
sições culturais de Ikebana, 
Cerâmica e Bonsai, além 
de danças do departamento 
artístico da Acenbi, karaokê 
e apresentação de Taikô. No 
musical a festa receberá a 
cantora Karen Ito. Além disso, 
o público irá participar do sor-
teio de uma bicicleta elétrica. 

Nesta edição, as crianças 
contarão o espaço Kids em 
parceria com o Nipon e Colé-
gio Objetivo, onde as crianças 
poderão se divertir em várias 
atividades como dobraduras, 
desenhos, leituras, além de 
assistir um show de mágica. 

 O Pavihão da Viber fica 
na Rua Almirante Tamandaré, 
675, no bairro bairro Cidade 
Nova.
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Itaici ganha unidade da Casa Nossa Interiores
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O bairro Itaici ganhou, 
há cerca de 40 dias, 
a segunda unidade da 

Casa Nossa Interiores, marca 
especialista em pisos, reves-
timentos, louças e metais. A 
nova unidade está localizada 
na Avenida Estanislau do 
Amaral, número 1.229. 

De acordo com os proprie-
tários da marca, Roger Ramos 
e Airton Silva, a loja contará 
com os mesmos produtos da 
matriz, localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do Par-
que Ecológico, 3.797, porém 
com algumas particularidades. 
“As duas lojas possuem a 
mesma base quando o assunto 
é produto, no entanto cada 
uma está em locais estraté-
gicos e atendem a públicos 
tecnicamente diferentes. Na 
unidade do Jardim Morada do 
Sol atendemos os bairros, com 
foco na população local. Já em 
Itaici também atendemos a po-
pulação local, porém também 
vendemos para moradores de 
São Paulo, Campinas e outras 
cidades”, explica. “Com isso, 
os produtos possuem a mesma 
qualidade, porém as linhas são 
diferentes.” 

No entanto, em um aspecto 
as lojas são iguais: o conceito 
de se apresentar. Ramos explica 
que desde o início as unidade 
foram projetadas para fazer 
com que o cliente sinta-se a 
vontade e que veja o que a mar-

ca tem para oferecer. Para isso, 
as duas unidades contam com 
showroom de diversos ambien-
tes, onde os clientes conseguem 
ter uma noção de como as peças 
ficarão em sua casa. 

Outro diferencial da Casa 
Nossa Interiores é possível ser 
observado externamente. De 
acordo com Silva, as fachadas 
das duas unidades buscam 
transmitir que a marca possui 
produtos de qualidade, para 
todos os gostos e bolsos. Para 
isso, os locais foram projeta-
dos para deixar os produtos 
em evidência. 

Os proprietários ressaltam 
que mesmo contando com 
duas unidades, a Casa Nossa 
Interiores é apenas uma. “Uma 

loja complementa a outra. O 
que não tiver em Itaici, terá na 
unidade do Morada do Sol. Se 
o cliente entra na unidade de 
Itaici, por exemplo, e quer um 
produto mais em conta, ou em 
uma cor diferente, nós o leva-
mos na outra unidade e com 
certeza terá o produto do jeito 
que ele quer”, explica Ramos. 

Atualmente, a marca é 
referência para arquitetos e 
decoradores, pois trabalha 
com as principais marcas 
nacionais e internacionais, 
como da Itália, Bali, França, 
Inglaterra, entre outras. Para 
suprir a demanda de vendas e 
também de dúvidas por parte 
dos clientes, a Casa Nossa In-
teriores conta com uma equipe 

de profissionais especializa-
dos, além de Ramos e Silva, 
que juntos somam mais de 25 
anos de experiência. 

Além dos produtos, a mar-
ca oferece suporte aos clientes, 
graças à sua equipe. “Muitas 
vezes nossos profissionais vão 
até a casa do cliente orientar 
o pedreiro, por exemplo. Ne-
nhuma marca faz isso, mas nós 
entendemos que todos esses 
profissionais precisam traba-
lhar juntos para realizar um 
trabalho bem feito. Pois nós 
não só vendemos o produto, 
tiramos as dúvidas para que 
aquilo que o cliente comprou 
em nossa loja seja aplicado 
exatamente da forma como ele 
idealizou”, ressalta Silva. 

Sucesso 
A Casa Nossa Interio-

res conquistou algo difícil 
no mercado atual: suces-
so repentino. Diferente de 
muitos empreendimentos, 
que levam anos para se fir-
marem no mercado e só de-
pois inaugurar uma segunda 
unidade, a Casa Nossa está 
prestes a completar apenas o 
seu segundo ano de existên-
cia. “A marca é nova, porém 
eu e o Ramos já trabalhamos 
com este nicho há muito 
anos, só o que fizemos foi 
inaugurar a nossa própria 
marca para continuar no 
ramo”, explica Silva. 

De acordo com Ramos, a 
opção de abrir uma segunda 

unidade em Indaiatuba, po-
dendo ir para outros muníci-
pios, foi motivada por algo 
bem simples. “Acreditamos 
que a cidade tem um grande 
potencial, prova disso é o 
sucesso da Casa Nossa na 
Morada do Sol. Muitas pes-
soas achavam que o bairro 
não iria comportar o con-
ceito da loja e provamos o 
contrário”, ressalta Ramos. 
“Poderíamos ter aberto em 
outra cidade, mas optamos 
por Indaiatuba, pois é uma 
cidade exigente, que procura 
e gosta de produtos bons, 
com qualidade. Ninguém 
quer pagar por algo que não 
irá durar, por isso são nossos 
clientes”, finaliza.

Na Casa Nova Interiores é possível encontrar as principais marcas nacionais e internacionais A unidade 2 fica na Avenida Estanislau do Amaral
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Dupla assalta Cooperativa no Morada do Sol

Homem é atropelado por 2 
veículos e motoristas fogem 

Turista francês é assaltado em rodoviária

R$ 3,7 MIL

ACIDENTE 

INSEGURANÇA 

Adolescente assalta loja para ‘pagar’ aposta 
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Um adolescente de 
17 anos foi detido 
pela Polícia Militar, 

após realizar um assalto a um 
salão de beleza no Centro da 
cidade. O jovem usou uma 
arma de brinquedo e contou 
aos policiais que fez o assalto 
para pagar uma aposta que fez 
com um amigo. 

De acordo com o policial 
militar Rodrigo Souza, o 
crime ocorreu na manhã da 
última terça-feira, dia 12. “As 
vítimas contaram que o ado-
lescente entrou no salão por- Adolescente usou réplica de pistola para realizar o assalto e pegar aposta

tando a réplica de uma pistola 
e mediante ameaça anunciou 
o assalto. Do estabelecimento, 
ele levou dois celulares e R$ 
500”, conta. 

Após o jovem evadir-se 
do salão, as vítimas aciona-
ram a PM e informaram as 
descrições do assaltante. Os 
policiais iniciaram então pa-
trulha pela região em busca 
do jovem e o localizaram 
próximo do bairro Portal Das 
Flores. 

Indagado, o adolescente 
assumiu a autoria do crime 
e levou os policiais até o 
local onde havia escondido a 
réplica da pistola. “Nós apre-

endemos a arma e com ele lo-
calizamos apenas os celulares, 
ele não informou o que havia 
feito com o dinheiro. Sobre 
a arma, ele contou que havia 
comprado de um cara por R$ 
250, dizendo que a utilizaria 
para um assalto. Esse tal 
homem teria duvidado que 
jovem faria o roubo, então os 
dois realizaram uma aposta e 
ele cometeu o assalto”, expli-
ca Souza. 

Diante dos produtos lo-
calizados e da confissão do 
jovem, os policiais o encami-
nharam ao Distrito Policial, 
onde o mesmo foi reconheci-
do pelas vítimas.

Dois homens armados 
assaltaram uma Coopera-
tiva de corte e costura no 
Jardim Morada do Sol. Os 
ladrões levaram os celula-
res das funcionárias e R$ 
3,7 mil, destinados para o 
pagamento de despesas. O 
crime aconteceu na tarde da 
quinta-feira, dia 7. 

A reportagem do Jornal 
Mais Expressão entrou em 
contato com uma das víti-
mas, que contou que horas 
antes do crime foi ao banco 
realizar um saque. “Depois 

de pegar o dinheiro voltei 
para  casa ,  onde separei 
a  quantia que ir ia  levar 
na Cooperativa. Fui até o 
estabelecimento e pouco 
mais de 15 minutos em que 
estava lá, os dois ladrões 
chegaram de moto”, conta 
a vítima, um cortador de 
41 anos. 

Sem tirar o capacete e 
portando armas de fogo, os 
indivíduos anunciaram o 
assalto. Segundo a vítima, 
um dos homens veio em 
sua direção, solicitando o 

valor e dizendo que sabia 
que o dinheiro estava em 
seu bolso. Enquanto isso, o 
outro individuo recolhia os 
celulares das funcionárias. 

Após a ação,  a dupla 
fugiu com uma moto mo-
delo Titan, da cor preta. 
De acordo com o cortador, 
não foi possível observar a 
placa do veículo. “Foi tudo 
muito rápido, não foi possí-
vel identificar nem a moto 
nem os indivíduos, pois não 
retiraram o capacete em 
nenhum momento”, disse.

O cortador afirmou que 
não acredita se tratar de 
uma saidinha de banco. 
“Não percebi ninguém me 
observando dentro da agên-
cia bancária, tampouco me 
seguindo até em casa. Acre-
dito que se tivessem me 
visto no banco, teriam me 
interceptado antes de chegar 
à minha residência e não ido 
à cooperativa. Felizmente o 
prejuízo financeiro não foi 
tão grande, foi mais o susto. 
Está todo mundo bem, nin-
guém reagiu”, finaliza.

Um marceneiro, de 23 
anos, foi atropelado por dois 
veículos enquanto trafegava 
de bicicleta pela Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, marginal do Parque 
Ecológico. A ocorrência foi 
registrada apenas na sexta-
-feira, dia 8, mas o acidente 
aconteceu há um mês. 

Como se não bastasse o 
acidente, nenhum dos veículos 
parou para prestar socorro à 
vitima. 

O marceneiro contou que 
trafegava sentido bairro ao Cen-
tro, quando próximo da Raia de 
Remo (Barco) foi atingido por 
um veículo, que o derrubou ao 
solo. 

Em seguida, uma motoci-
cleta passou com o pneu em 
cima de seu pé direito, causando 
lesões. Como os dois veículos 
fugiram sem prestar socorro, 
a vítima foi encaminhada ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) por um amigo. 

Um aposentado, de 56 
anos, foi assaltado na noite 
de domingo, dia 10, por 
dois homens quando estava 
à caminho da Rodoviária de 
Indaiatuba. A vítima, que 
mora na França, teve o pas-

saporte, a passagem de avião 
e R$ 200 roubados. 

O aposentado informou 
que caminhava em direção à 
rodoviária, quando foi abor-
dado por dois indivíduos. 
Um deles segurou a vítima 

pelas costas e o outro enfiou a 
mão em seu bolso subtraindo 
seus pertences. Após o crime, 
a dupla fugiu do local. 

A vítima contou que é 
morador da cidade de An-
gouleme, na França, e se 

preparava para voltar para 
seu país, depois de visitar 
alguns parentes em Indaia-
tuba.  Em sua companhia, 
estava sua cunhada que 
também teve os documentos 
roubados.

TERROR 

Assaltantes invadem 
chácara e fazem grupo refém

Um grupo de sete amigos vi-
veu momentos de terror na noite 
de sábado, dia 9, durante uma 
festa em uma chácara na área rural 
da cidade, na estrada de Monte 
Mor. Dois assaltantes invadiram 
o local e fizeram todos refém por 
cerca de 30 minutos. 

De acordo com uma das ví-
timas, um autônomo de 62 anos, 
ele se preparava para ir embora 
quando foi rendido próximo a 
seu carro. “Ele me abordou na 
saída da chácara e levou-me para 
o interior da casa. Na cozinha, 
outro homem rendia o restante das 
pessoas”, explica a vítima. “Eles 
anunciaram o assalto e pediram 
nossos documentos, celulares e 
dinheiro. Só do meu sogro eles 
levaram aproximadamente R$ 
5 mil.” 

Segundo a vítima, mesmo sem 
nenhuma reação, os assaltantes 
deferiam inúmeras ameaças. 
Após cerca de 30 minutos no 
interior da chácara, a dupla fugiu 
no carro da vítima, um Pálio Fire. 

Horas depois de a dupla ter 
deixado o local, o veículo foi lo-
calizado na área rural de Bragança 
Paulista. “Graças a Deus não 
aconteceu nada comigo, nem com 
as outras pessoas. Apesar do susto 
e dos momentos de terror, nin-
guém reagiu e entregamos todos 
os pertences, pois o importante é 
a vida”, ressalta a vítima. “O carro 
tem seguro e já o localizamos 
em Bragança Paulista, irei para 
lá buscá-lo e realizar as devidas 
perícias”.

Até o fechamento da matéria 
os indivíduos não foram detidos. 

Vítima mora em na França e 
estava na cidade visitando 
familiares
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Autônomo morre em rodovia após sair de festa 
DA REDAÇÃO

expressão@maisexpressao.com.br

DOUGLAS RODRIGUES

O autônomo Alencar 
Nogueira Trevisa-
nuto, de 31 anos, 

morreu na madrugada de 
sábado, dia 9, em um aci-
dente de moto na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75).  
Trevisanuto voltava para 
casa depois de se divertir em 
uma festa, quando um veí-
culo bateu em sua traseira. 
O motorista do carro fugiu 
sem prestar socorro.  

De acordo com os poli-
ciais rodoviários que con-
duziram a ocorrência, a Uni-
dade de Resgate da Rodovia 
das Colinas, concessionária 
que administra a rodovia, foi 

quem visualizou o acidente, 
durante patrulhamento de 
rotina. Ao visualizarem o 
corpo da vítima, os socorris-
tas foram até o local prestar 
socorro, porém o médico 
Flávio Araújo constatou que 
Trevisanuto já havia entrado 
em óbito. 

Os socorristas informa-
ram também que um homem 
que passava pela rodovia, 
em uma Saveiro, viu a moto 
da vítima, que estava a 300 
metros do local do acidente, 
e a colocou em sua carroce-
ria. Um funcionário da con-
cessionária percebeu a ação 
e perseguiu o motorista por 
cerca de 2 quilômetros. In-
dagado, o condutor disse que 
iria vender as peças da moto. 

Ao ser notificado, o homem 
devolveu a motocicleta, que 
foi novamente levada para o 
local do acidente. 

Após todos os procedi-
mentos, Trevisanuto foi en-
caminhado para os serviços 
funerários. 

Comoção
A morte do autônomo 

causou comoção entre ami-
gos e familiares. A repor-
tagem do Mais Expressão 
entrou em contato com o es-
tudante Douglas Rodrigues, 
de 21 anos, um dos últimos 
a estar com a vítima. “É ina-
creditável o que aconteceu, 
pois horas antes do acidente 
eu estava com ele na festa. 
Era um cara incrível, ale-

Alencar foi atropelado por um 
carro, cujo motorista não pres-
tou socorro

gre, aonde chegava fazia 
amizade muito rápido, pois 
era muito divertido”, disse.

O estudante também ex-
plicou que Trevisanuto ra-
ramente ia a festas de moto, 
pois gostava de beber. “Ele 
geralmente ia de carona com 
algum amigo, pra poder 
beber. Na noite do acidente 
eu perguntei se ele não ia 
beber e ele disse que não, 
pois tinha vindo de moto”, 
conta. “A gente se conhecia 
há um tempão. Lembro que 
fomos contratados no mes-
mo dia e ficamos amigos, 
pois os dois eram novos na 
empresa. Fomos demitidos 
no mesmo dia também e 
nos matriculamos juntos 
na faculdade, só pra cair na 

mesma sala. É um amigo 
que deixará muita saudade.”

De acordo com Rodri-
gues, o velório aconteceu no 
domingo, dia 10, e o clima 
era de tristeza e revolta. “O 
irmão dele disse-me que 
ele ficou muito machucado, 
tanto que o corpo demorou 
a chegar ao cemitério. Fica-
mos tristes por que o homem 
que provocou o acidente 
fugiu sem prestar socorro. 
Para completar, um homem 
ainda tentou levar a moto 
dele, alegando que não viu o 
corpo”, lamenta Rodrigues. 
“Foi um momento muito 
triste e com muita indig-
nação. É duro enterrar um 
amigo, ainda mais de uma 
forma tão trágica.”

Aposentado perde 
R$ 130 mil em furto 

Um aposentado, de 62 
anos, perdeu cerca de R$ 130 
mil após ter sua residência 
furtada. O crime aconteceu 
no dia 10 de julho, porém a 
vítima só registrou o boletim 
de ocorrência na manhã da 
quinta-feira, dia 7. 

O aposentado contou que 
a quantia estava empacotada 
e dentro de uma mala, guarda-
da no compartimento de sua 
cama. O valor estava dividido 
em US$ 55 mil (aproximada-
mente R$ 115 mil) e R$ 15 

mil em notas de R$ 50. 
A vítima contou ainda 

que no dia 6 de julho, quatro 
dias antes do crime, chegou 
os valores e o dinheiro se 
encontrava no local. Dois 
dias depois, no dia 8, o apo-
sentado informou que um 
montador de móveis plane-
jados esteve na residência e 
o auxiliou com a instalação 
de um cofre. A vítima res-
saltou que ninguém mais 
esteve na residência além do 
montador. 

MISTÉRIO

Comércio tem prejuízo de R$ 19 mil após furto
LOJAS

Uma perfumaria localiza-
da no Jardim Pau Preto foi 
assaltada na madrugada de 
quinta-feira, dia 7, e teve um 
prejuízo aproximado de  R$ 
19 mil, somando o dinheiro 
e os produtos furtados. 

Os proprietários do co-
mércio contaram que che-
garam ao estabelecimen-
to e se depararam com a 
porta da loja arrombada. 
Ao entrarem no local, as 
prateleiras e os produtos 

estavam todos revirados 
e perceberam que o local 
havia sido assaltado. 

O local não possui câ-
meras de segurança, por 
isso até o momento não 
houve pistas sobre quem 

praticou o crime. Além de 
R$ 400 em dinheiro, os as-
saltantes também levaram 
joias ,  calçados,  roupas, 
produtos de higiene pes-
soal, bolsas, entre outros 
produtos. 

Passando-se por clientes, 
um casal assaltou uma per-
fumaria no bairro Cidade 
Nova. O crime ocorreu na 
manhã do dia 29 de julho, 
porém o boletim de ocor-

rência só foi registrado na 
última terça-feira, dia 12. 

De acordo com as ví-
timas, enquanto a mulher 
vigiava a entrada da loja, 
fingindo estar olhando a 

vitrine, o homem entrou no 
estabelecimento e anunciou 
o assalto.

De posse de uma arma 
de fogo, o indivíduo obri-
gou uma das funcionárias 

a entregar o celular e R$ 
250, que estava no caixa. 
Após o crime, o casal fugiu 
do local. Até o momento 
nenhum deles foi identi-
ficado.

Casal se passa por clientes e assalta perfumaria

Mais Expressão
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Atletas são convocados 
para a Seleção de Ligas 

CLODOALDO CARVALHO

ASSESSORIA IC

INDAIÁ 

Partidas marcam o 
retorno do futebol society 

A Liga Regional Des-
portiva Indaiatuba 
(Lidi) divulgou du-

rante a semana a lista dos 
jogadores que representarão 
a cidade no Campeonato 
de Seleção de Ligas 2014, 
competição organizada pela 
Federação Paulista de Fute-
bol (FPF). Os indaiatubanos 
iniciam a preparação e já sa-
bem quem irão enfrentar na 
primeira fase da competição. 

Os convocados para a 
Seleção Indaiatubana são: os 
goleiros Marquinhos (Ban-
deirantes), Denilson (Atléti-
co) e Mazinho (Camisa 10); 
os laterais Daniel (Camisa 
10), Hélio (Manchester), 
Fabrício (América), André 
(Manchester), Weslei (Amé-
rica) e Airton (Camisa 10); 
os zagueiros Nilson (Amé-
rica), Gil (Cardeal), Lelo 
(Bandeirantes), Fábio (Ban-
deirantes) Bryan (Camisa 
10), Diego Boca (Mastigam 
Samba) e Régis (América).

Os volantes são: Renan 
Nicolenco (Camisa 10), Her-
nanes (Paulistinha), Guilher-
me (Camisa 10), Leandrinho 
(Camisa 10), Jeferson (União 
Paraná) e Thiago (Jardim 
Brasil). No meio-campo es-
tão: Willian (Jardim Brasil), 
Silvano (Minas), João Paulo 
(Manchester), Gaúcho (Amé-
rica) e Dada (Camisa 10). 
Os atacantes são: Daminhão 
(Ronaldinho/Camisa 10), 
Dida (Paulistinha), Vagner 
(Neguinho, América), Ga-
briel (Camisa 10), Deleon 
(Cardeal) e Renan (Camisa 
10).

A comissão técnica é 

formada pelo técnico Luiz 
Carlos, o Pita, do Camisa 10; 
além de Carlos Alexandre 
(Camisa 10), Adilson (Man-
chester) e Edvaldo (Minas).

Durante a semana, a Fe-
deração Paulista divulgou 
também os grupos do Cam-
peonato de Seleção de Ligas. 
O time de Indaiatuba está 
na Chave 5 e enfrentará na 
primeira fase as seleções de 
Salto, Laranjal Paulista e Pi-
racicaba. A lista completa das 
equipes pode ser encontrada 
no site da Federação Paulista. 

A competição contará 
com 32 equipes, distribuídas 
em oito grupos de quatro ti-
mes cada. O regulamento do 
campeonato prevê que os ti-
mes se enfrentem entre si, em 
turno e returno, classificando-
-se os dois melhores de cada 
grupo para a fase seguinte. 

A previsão é que o cam-
peonato inicie no dia 31 de 
agosto e o término para o dia 
30 de novembro. O campeão 
da edição do ano passado foi 
a Seleção de Osasco.

Critérios 
Para participar da seleção 

local, o atleta deveria ter atu-
ado por alguma equipe parti-
cipante das competições da 
Lidi. O jogador não poderia 
representar o time local caso 
estivesse jogando apenas pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). Po-
rém, ele estava apto a vestir a 
camisa da Seleção de Indaia-
tuba, caso tivesse atuada nas 
duas entidades.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o técnico Pita 
explica que a seleção local 
é formada por jogadores que 
atuaram pela equipe do EC 
Camisa 10, time comandado 
pelo próprio treinador e que 
ficou na quinta colocação. 
“Temos um grupo de 33 
atletas convocados, lem-
brando que alguns atletas se 
colocaram a disposição para 
jogarem pela seleção, ou-
tros foram feitos convites”, 
ressalta. “Alguns atletas da 
cidade não participam do 
time, pois a Seleção de Li-

gas não paga para ninguém 
jogar, com isso esses atletas 
preferem atuar apenas por 
suas equipes amadoras, 
nas quais ganham algum 
dinheiro.” 

Mesmo com a lista di-
vulgada apenas durante 
a semana, o time local já 
iniciou sua preparação. Um 
treino ocorreu no campo do 
Jardim Belo Horizonte e na 
última sexta-feira, dia 8, a 
equipe enfrentou o Sub-20 
do Primavera. A partida 
terminou empatada em 0 a 
0. Hoje, dia 15, o time treina 
no campo do Sesi, das 19h 
às 21 horas, apenas para os 
atletas convocados. “Não 
sabemos o que vamos en-
contrar pela frente, teremos 
que estar bem preparados 
para situações difíceis”, 
ressalta Pita.  

A equipe indaiatubana 
deve mandar seus jogos 
no estádio do Primavera, 
porém a Federação ainda 
não divulgou a tabela com 
os jogos.

O pontapé inicial da Pri-
meira Divisão do Campeona-
to Amador, conhecido como 
Amadorzão, começa no do-
mingo, dia 17. A competição, 
organizada pela Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi), contará na rodada 
de abertura com seis jogos, 
sendo três em Indaiatuba e 
os demais em Elias Fausto. 

Na 32ª edição do certame, 
estão confirmadas as equipes 
da Ponte Preta, Atlético, 
Bandeirantes, Jardim Brasil, 

Estrela do Norte, Bahia, 
União Agrícola Cardeal, 
União Paraná, Santa Cruz, 
LBC, Elias Fausto e Operá-
rio. Todos estarão presentes 
num único grupo.  

O regulamento prevê que 
os times se enfrentem entre 
si, em turno único, classifi-
cando-se para as semifinais 
os quatro primeiros coloca-
dos. Na segunda fase, serão 
jogos e ida e volta até definir 
os dois finalistas.

O campeão da edição 

2014 do campeonato Ama-
dor da Primeira Divisão 
será conhecido após dois 
confrontos. Caso os dois 
embates terminem empata-
dos, será campeã a equipe 
com a melhor campanha nas 
duas fases. 

Os quatro últimos coloca-
dos serão rebaixados para a 
Segunda divisão do Campe-
onato Amador de 2015.

O Amardozão premiará 
ainda o campeão e o vice, 
com troféus e medalhas, 

além de troféu para o arti-
lheiro, defesa menos vazada 
e equipe mais disciplinada. 
Haverá ainda o Troféu dos 
Invictos para o time que su-
perar as 14 partidas invictas 
da Ponte Preta. Haverá pre-
miação em dinheiro, porém o 
valor ainda não foi definido 
pela entidade. 

Na última edição do cam-
peonato, o grande campeão 
foi a equipe da Ponte Preta, 
de Itaici. O vice-campeão foi 
o Operário. 

Amadorzão começa no domingo

Equipe da Ponte Preta, campeã do ano passada, é franca candidata ao título de 2014 do Amadorzão

Após a folga da rodada 
do último final de semana, 
devido a comemoração do 
Dia dos Pais, que aconteceu 
no domingo, dia 10, cinco 
jogos marcam o retorno dos 
dois Campeonatos de Futebol 
Society do Indaiatuba Clube. 
Os confrontos ocorrem hoje e 
domingo, dias 15 e 17. 

Hoje, pelo 2º Campeonato 
de Futebol Society Super 
Master “Copa Codarin”, duas 
partidas abrem a terceira 
rodada do segundo turno. A 
partir das 19h15 o Codarin 
enfrenta o Chut e na sequ-
ência, às 20h30, o Cláudio 
Diogo joga contra o Mundo 
Verde.

No domingo, três partidas 
abrem a terceira rodada do 
returno. No primeiro jogo, 
marcado para às 8h15, o 
Restaurante Verona enfrenta 
o Fevale. Logo na sequência, 

com início previsto para às 
9h30, o Sorrento joga contra 
o Limpa Mais e encerrando a 
rodada o All Rental pega o J 
Ferres a partir das 10h45.

Classificação
Depois de duas rodadas 

do segundo turno, a liderança 
geral da Copa Congesa está 
dividida entre os times do All 
Rental e J Ferres que estão 
com 17 pontos, sendo que o 
J Ferres lidera nos critérios de 
desempate. O Sorrento está 
em terceiro com 16 pontos e 
o Ovos Massanari tem 14 na 
quarta colocação.

Pela Copa Codarin, após 
sete rodadas o ENZ Hubert 
está isolado na liderança 
com 14 pontos, seguido de 
perto pelo Cláudio Diogo 
com 12. O Chut está em 
terceiro com 11 enquanto o 
Max Lan tem 10.

Após paralisação, a bola volta 
a rolar nas duas competições 
hoje e no domingo

Mais Expressão
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RODEIO 

PONTAPÉ 

Indaiatuba recebe 
etapa do PBR 

Amador da Aifa começa no domingo 

Após 2 derrotas, Jenildo 
Cavalcanti é demitido 
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

ASSESSORIA PRIMAVERA 

DIVULGAÇÃO

Após duas derrotas se-
guidas, ambas para o 
Pirassununguese, o 

técnico Jenildo Cavalcanti foi 
demitido do cargo de treinador 
do Esporte Clube Primavera. A 
comunicação ao técnico foi feita 
na segunda-feira, dia 11, um dia 
após o time ser derrotado em 
casa e sair da zona de classifi-
cação para a segunda fase do 
Campeonato Paulista (Segunda 
Divisão). Um novo treinador 
deve ser anunciado no começo 
da próxima semana. 

Jenildo, de 56 anos, ficou no 
comando do time pouco mais 
de um mês. Ele foi apresentado 
no Fantasma da Ituana no dia 
4 de julho, após saída de José 
Luis Drey, o qual deixou a 
equipe para assumir o Atlético 
Sorocaba. 

Esta foi a segunda passagem 
de Jenildo pelo Tricolor de In-
daiatuba. Sua estreia foi contra 
o Vocem, quando em Assis o 
treinador começou com o pé-
-direito e sua equipe venceu o 
confronto por 2 a 1, de virada. 

Em casa, o treinador tam-
bém começou bem. Diante da 
Portuguesa Santista, no Gigan-
ta de Vila, seus comandados 
venceram o duelo pelo placar 
de 1 a 0. 

Mas a três pontos da classifi-
cação, o time caiu de rendimen-
to. Diante do Pirassununguense, 
na última partida da fase de 
turno, o Fantasma da Ituana aca-
bou derrota por 2 a 1, na embate 
realizado na casa do adversário.

Voltando a atuar em casa, 
contra o mesmo Pirassunun-
guense, na abertura do returno, 
o Fantasma voltou a jogar mal. 
Com um futebol apático, dife-

rente das partidas da primeira 
fase, o Tricolor acabou perdendo 
por 1 a 0, resultado que não só 
tirou o time da zona de classi-
ficação, como custou também 
o cargo do técnico Jenildo Ca-
valcanti. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o presidente primave-
rino Sérgio Trinca revelou que 
os jogadores não assimilou a 
proposta de trabalho imposta 
pelo treinador. “Achamos que 
era a hora, não estamos jogando 
como poderíamos. Faltam ape-
nas duas partidas e não dá para 
aguardar”, revela. “Acredito que 
no começo da próxima semana 
anunciaremos o nome do novo 
treinador.”

O presidente revelou ainda 
que o mau desempenho do time 
na partida do domingo também 
deve-se ao treinador. “Os joga-
dores não estavam conseguindo 
se adaptar. Ele (Jenildo), por 
exemplo, colocou Cris atrás, 
mas o jogador sempre atuou na 
frente, com isso não criamos as 
oportunidades de gol”, lembra. 
“Mas o clima no grupo está 
bom, estamos dependendo de 

uma vitória para se classificar.”
Essa foi a segunda passagem 

de Jenildo pelo clube. Na pri-
meira vez, em 2005, o técnico 
evitou que o time caísse da Série 
A3 para a Segunda Divisão. 
“Mas ele (Jenildo) é um grande 
profissional, de um caráter imen-
so”, revela.

O Mais Expressão tentou 
contato com Jenildo, mas até 
o fechamento da matéria não 
teve êxito. 

Desafio
Na partida do próximo do-

mingo, dia 17, às 10 horas, 

contra a Portuguesa Santista, 
em Santos, o Fantasma da Ituana 
será comandado pelo auxiliar 
técnico Marcinho e pelo pre-
parador físico Maurinho, os 
quais comandaram os treinos 
da semana. 

Terceiro colocado no Grupo 
11, com seis pontos, o Fantasma 
precisa vencer o time da Baixada 
para voltar a zona de classifica-
ção. A equipe da Portuguesa é 
justamente o segundo colocado, 
com sete pontos, mesmo pontu-
ação do líder Pirassununguense, 
que no sábado, dia 16, enfrenta 
o Vocem, às 10 horas, em Assis. 

Sub-20 faz 
sua estreia em casa

Após empatar em 1 a 1 
contra o Osasco, no Cam-
peonato Paulista Sub-20 da 
Segunda Divisão, o Prima-
vera joga em casa pela com-
petição. A partida, diante do 
Taboão da Serra, acontece 
amanhã, dia 16, às 15 horas, 
no Gigante da Vila. 

O time vem de uma vi-
tória na estreia do certame. 
No último dia 1º, contra o 
Osasco, O Fantasma abriu o 
marcador com Osmar, aos 30 
minutos do primeiro tempo. 
Mas o Osasco deixou tudo 
igual aos 30 da etapa final, 
com Jonatas.

Após resultado negativo 
em casa, Primavera 
busca voltar a zona de 
classificação 

Desde ontem, dia 14, Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Indaiatuba (Faici) 
está sendo palco do Monster 
Energy PBR (Professional Bull 
Riders), considerado o maior 
campeonato de montaria em 
touros do País. Esse é o terceiro 
ano consecutivo que a cidade 
recebe a competição. A etapa 
local acontece até domingo, dia 
17, e é a última antes da grande 
final em Barretos. 

Os 35 melhores competido-
res disputam segundo a segundo 
por pontuações e prêmios que 
chegam a R$ 40 mil. Este é o ter-
ceiro ano consecutivo da moda-
lidade na cidade de Indaiatuba.

Os destaques ficam para os 
cinco primeiros do ranking: Edi-
mundo Gomes, Edmílson Gon-
çalves, Douglas Lino, Walla-
ce Vieira e Ademir Candido. 
“Agora, todos os pontos são 
importantes e é preciso ficar os 
oito segundos em todos os touros 
que tiver de enfrentar e chegar 
bem à final”, diz Edimundo.

Os 35 competidores do 
ranking têm chances de leva-
rem o título para casa, já que os 
pontos na final quadriplicam. 
Cada atleta pode fazer, teorica-
mente, 4,5 mil pontos totais e ser 
o campeão da temporada. “Sem 
dúvidas, esse campeonato vai 
ficar na história. Desde o come-
ço do ano tivemos alternâncias 
entre os primeiros lugares e não 
temos um favorito ao título. Po-
demos nos surpreender na final”, 
diz Adriano Moraes, diretor da 
PBR Brasil.

Em Indaiatuba, os compe-
tidores terão de enfrentar os 
melhores atletas de peso das 
companhias Paulo Emílio, Euri-
pinho Sollo, Peninha, Fortaleza, 
SMD e Tomateiro.

Final 
Depois de Indaiatuba, o PBR 

vai para Barretos, na grande fi-
nal. A etapa final acontece entre 
os dias 21 e 24 de agosto, no Par-

que do Peão, um dos principais 
centros da modalidade em todo 
o mundo. Serão distribuídos R$ 
300 mil em prêmios.

Além da fivela mais desejada 
do circuito, o vencedor do cam-
peonato leva para casa o prêmio 
de R$ 100 mil em dinheiro e a 
chance de disputar o mundial da 
categoria nos Estados Unidos, 
onde a premiação chega a 1 
milhão de dólares, somente para 
o ganhador.

A temporada 2014 da PBR 
Brasil teve 15 etapas antes da 
final, contabilizando mais de R$ 
750 mil em prêmios distribuídos 
entre competidores e touros. A 
estimativa é de que mais de 3,5 
milhões de pessoas tenham pas-
sado pelas arenas onde o campe-
onato brasileiro de montaria em 
touro ocorreu.

Curiosidades do PBR

• Em todo o mundo, as premia-
ções dos torneios de montaria ul-
trapassam a casa dos 15 milhões 
de dólares.
• Anualmente, o campeonato 
nacional distribui mais de R$ 
3 milhões em premiações para 
competidores e touros.
• De acordo com estimativa da 
Ambev, este setor movimenta 
R$ 10 bilhões por ano, gera mais 
de 100 mil empregos e traz au-
mento de 15% na arrecadação de 
impostos nas cidades participan-
tes — além de 90% de ocupação 
dos leitos dos hotéis.
• O futebol movimenta cerca de 
11 bilhões anuais.
• Calcula-se que somente em 
2011, mais de 5,4 milhões de 
pessoas tenham passado pelas 
arenas dos 30 maiores torneios 
realizados pelo país, enquanto o 
Campeonato Brasileiro de Fute-
bol da série A teve 5,6 milhões 
de torcedores.
• Alguns touros chegam a valer 
R$ 100 mil, com possibilidade 
de aquisição de cotas desses 
animais.

Etapa de Indaiatuba do PBR acontece até o próximo domingo, dia 17

A Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa) inicia no 
domingo, dia 17, a oitava edição 
do Campeonato Amador da Pri-
meira Divisão. Cinco confrontos 
devem marcar a rodada de aber-
tura do certame. O campeonato 
será formado por equipes locais 
e que estarão num único grupo. 

Os times que participarão 
do certame são: Independente, 
Sabinos, SPQV, Rêmulo Zoppi, 
XV de Novembro, Noroeste, 
Ferroviário e 3 Estrelas.

A primeira partida da rodada 
de abertura acontece às 11 horas, 
no campo do estádio do XV de 
Novembro. O confronto será 
entre os donos da casa e a equipe 
do Noroeste. 

Outros dois confrontos estão 
programados para às 15 horas. 
No campo do Belo Horizonte, o 
Independente mede suas forças 
com o Sabinos. Já no Primavera, 
no Gigante da Vila, o SPQV duela 
contra o Rêmulo Zoppi. 

O último embate da rodada 

acontece às 15h30, no campo do 
Ferroviário. O time da casa busca 
os três primeiros pontos no certa-
me contra o 3 Estrelas. 

Com base no regulamento 
do certame, todos jogam contra 
todos, em turno único, classi-
ficando-se as quatro melhores 
equipes para as semifinais. Na 
segunda fase, os jogos ocorrem 
em confrontos de ida e volta. Na 
grande final, apenas uma partida 
define o grande campeão de 2014.

O último campeão do certame 

foi o Independente, que na final 
venceu o XV de Novembro por 
2 a 1. O Dragão da Zona Sul 
também conquistou o Amador de 
2010. A primeira equipe campeã 
do Amador da Aifa foi a equipe 
do Vila Avaí, em 2007. Também 
com uma conquista está a equipe 
do Atlético, em 2011. O Rêmulo 
Zoppi foi quem mais papou tí-
tulos da competição. Foram três 
conquistas, sendo a primeira em 
2008, em 2009 e o último em 
2011.
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A Expoflora, maior exposi-
ção de flores e plantas ornamen-
tais da América Latina, acontece 
de 29 de agosto a 28 de setem-
bro, de sexta-feira a domingo, 
das 9h às 19 horas, na cidade de 
Holambra. A cidade está locali-
zada a 140 km de SP e a 40km 
de Campinas. Os ingressos 
custam R$ 34 por pessoa. Para 
mais informações (19) 3802-
1499/98114-9862/98114-9783. 

A Expoflora tem o patrocínio 
da Ypê, Coca-Cola, Amstel, 
Cristal, Banco do Brasil, Ul-
tragaz e apoio da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística 
de Holambra.

Esta é a 34ª edição espera-se 
receber um público de 300 mil 
visitantes. Neste ano o evento 
tem como tema Flores, Magia e 
Alegria. Numa viagem mágica 
e deslumbrante, os cenários 
incluem as fantasias do País das 
Maravilhas ao fantástico mundo 
do circo.

Já a Mostra de  Paisagismo e 
Jardinagem têm como tema Jar-
dins em Festa. Em 28 ambientes, 
cerca de 35 paisagistas, arquite-
tos, decoradores e designer de 
interiores, mostram como as 

áreas verdes podem ser melhor 
utilizados para celebrações que 
vão de grandes casamentos a um 
piquenique a dois.

O evento ainda inclui city 
tour pela antiga colônia holan-
desa e visita a um campo de 
produção de flores, desfile de 
carros alegóricos e a espetacular 
Chuva de Pétalas, para a qual 
são utilizadas aproximadamente 
18 mil rosas ou 150 quilos de 
pétalas. Diz a tradição que quem 
pega uma pétala ainda no ar tem 
os seus desejos realizados.

Cerca de 300 jovens holam-
brenses, divididos em 10 grupos, 
por faixa etária, apresentam-se 
diariamente na Expoflroa, a par-
tir das 14h30, nos quatro palcos 
do recinto. O grupo de dança de 
Holambra é o único no mundo 
a reunir coreografias de distintas 
regiões da Holanda, graças a um 
intenso trabalho de pesquisa 
realizado pelo professor Piet 
Schoemaker.

A Expoflora acontece em 
Holambra, SP 340, Rodovia 
Campinas-Mogi Mirim, saída 
140. Para maiores informações 
(19) 3802-1424 e exploflora@
expoflora.com.br.

A segunda semana de festa 
da Feira Agropecuária 
e Comercial de Indaia-

tuba (Faici), continua neste fim 
de semana com mais três shows 
que prometem animar o público 
e encerrar a edição 2014 com 
chave de ouro. Ontem, dia 14, fãs 
de Luan Santana lotaram a arena 
da Faici. Os shows prosseguem 
até domingo, dia 17. 

No show de ontem, Luan 
Santana apresentou seu mais 
novo show “O Nosso Tempo 
é Hoje”. Depois de inúmeros 
sucessos, Luan gravou o seu 
terceiro DVD em julho de 2013, 
na Arena Maeda, em Itu. Com 
20 canções, “O Nosso Tempo é 
Hoje” traz sucessos como “Tudo 
o que Você Quiser”, “Garotas 
Não Merecem Chorar”, “Te 
Vejo Linda”, “Sogrão Capri-
chou”, “Tanto Faz”, “Te Vivo”, 
“Promete”, “Cê Topa”, “Voar 
Outra Vez”, “Te Esperando” e a 
inédita “Donzela”.

Hoje, dia 15, após receber um 
ótimo público na Faici 2012, o 
cantor Eduardo Costa retorna a 
Indaiatuba e dá continuidade à 
festa com seu sertanejo român-
tico. Sucessos como “Sem Céu 
e Sem Chão”, gravado com 
Christiano Araújo, “Enamora-
do” e “Os 10 Mandamento do 
Amor” irão embalar os corações 
apaixonados.

A dupla Fernando & Soroca-
ba se apresenta amanhã, dia 16, e 
traz para a Faici o seu novo show 
“Sinta Essa Experiência”, grava-
do no Espaço das Américas, em 
São Paulo. A produção musical 

ficou a cargo do próprio Fernan-
do e entre os sucessos estão “O 
que Cê Vai Fazer”, “Homens e 
Anjos”, “Gaveta”, “Mô”, “Deixa 
Falar”, “Livre” e “Imagina na 
Copa”, além de várias músicas 
inéditas como “Cruel”, “Não 
Vai Dar Nem Tempo”, com 
participação de Marcos e Belutti, 
“Xing Ling”, com participação 
do Lucas Lucco, e “Minha Ex”, 
entre outras.

Ainda na noite de sábado, 
acontece ainda a Prova de Mar-
cha da raça Mangalarga Marcha-
dor, com organização do Núcleo 
Bandeirantes, além da final do 
Festival Sertanejo & Música de 
Raiz, promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura, em parce-
ria com a Faici. 

Já no domingo, o encerramen-
to da festa contará com o show da 
dupla Hugo & Tiago, com seus 
maiores sucessos como “Mexe 
Devagar”, “Tridimensional” e 
principalmente “Gaguinho”. 

Ainda no domingo, acontece 
o Domingo Especial Cato Su-
permercados, com ingressos no 
valor de R$ 10, além das finais 
das etapas da Associação Nacio-
nal dos Três Tambores (ANTT) 
e do Campeonato Brasileiro de 
Montaria em Touros.

Assim como nos últimos 
anos, a Faici 2014 estará de 
portas abertas amanhã e no 
domingo, sempre das 10h às 17 
horas. A praça de alimentação 
totalmente coberta está de volta, 
assim como o Pavilhão de Ex-
posições e a Fazendinha, com 
exposição de pequenos animais 
e montaria em carneiros com 
locutores mirins, além de um 
parque de diversões.

Na semana passada, o públi-
co pode acompanhar os shows 
de Gusttavo Lima, Jads e Jadson, 
Edson & Hudson e Jorge Mateus. 
O público dos quatro shows não 
foi divulgado pela organização 
da festa, o que deve acontecer 

com o término do evento. 
A Faici acontece na Rua Pra-

ta, 375-525. Distrito Industrial. 
Para maiores informações (19) 
3500-4455 ou 3500-4456.

Ingressos
Os ingressos ainda estão 

disponíveis para os três últimos 
shows da Faici. Para o show de 
Eduardo Costa, o preço da pista 
será de R$ 40. Para apresentação 
de Fernando e Sorocaba, no sába-
do, o ingresso está custando R$ 
50. No domingo, a entrada para 
o show de Hugo & Tiago custará 
R$ 10. Segundo a organização da 
Faici, o valor dos ingressos pode 
sofrer alterações. 

Agenda
Hoje, dia 15 – Eduardo Costa 
(R$ 40)
Amanhã, dia 16 – Fernando & 
Sorocaba (R$ 50)
Domingo, dia 17 – Hugo & 
Tiago (10)

A dupla Fernando & Soro-
caba se apresenta ama-
nhã, dia 16, e promete 
animar o público

A tradicional Chuva de Pétalas utiliza cerca de 18 mil flores

Mais Expressão
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As inscrições para o 
Miss Indaiatuba, con-
curso que elegerá a 

representante local no Miss 
São Paulo 2015, encerram-se 
na próxima terça-feira, dia 19. 
A seletiva acontece na quarta-
-feira, dia 20, a partir das 
19 horas, no Polo Shopping 
Indaiatuba. 

As interessadas devem fa-
zer as inscrições pela internet 
(www.missindaiatuba.com.
br) ou diretamente na agência 
Musique Models. Elas devem 
residir em Indaiatuba, ter no 
mínimo 18 anos completos 
até a data do concurso (20 de 
agosto), nunca ter casado, não 
ter filhos, não estar grávida, 
nunca ter feito ensaio nu, ter 
boa saúde física e mental, 
além de não estar participando 
de outro concurso de beleza 
sem autorização do coordena-
dor do concurso. A candidata 
deve apresentar comprovante 
de residência e documento 
original com foto.

O valor da inscrição é R$ 
60 e deve ser pago no ato da 

Shopping Indaiatuba, Celebra 
Turismo, Body'n Tech, Fran's 
Café, Magnifique Spa Day, 
Faculdade Max Planck, Aca-
demia Taquaral Sport Center, 
Gerdel Studio de Beleza, 
Puket The Santi's e Carmen 
Steffens.

Miss 
Não foi desta vez que a 

Miss Indaiatuba, Yasmin 
Zeleniakas Giannocaro, de 19 
anos, levou o título de Miss 
São Paulo. A grande vencedo-
ra do concurso que aconteceu 
no último sábado, dia 9, ficou 
para Fernanda Leme de Ri-

beirão Preto, e irá representar 
o estado no Miss Brasil que 
acontece no próximo dia 27 de 
setembro. Em segundo lugar 
ficou a Miss Analândia, Débo-
ra Cezar, e a representante de 
Pedreira, Caroline de Andrade 
conquistou o terceiro lugar.                                                  

Mesmo não se classifican-
do no Top 5, Yasmin conquis-
tou um grande feito, ficando 
entre as 30 finalistas do Miss 
São Paulo, já que ao todo são 
80 cidades participando do 
concurso. “Yasmin se prepa-
rou muito e se transformou 
nos últimos 10 meses. A pres-
são psicológica é muito forte 

nos sete dias de confinamento 
que antecederam o concurso, 
e nem todo mundo consegue 
mostrar todo o potencial em 
meio a um clima tão forte com 
30 candidatas convivendo du-
rante todo o dia e disputando 
uma vaga”, disseram os orga-
nizadores do Miss Indaiatuba, 
Raphael Bathe e Joana Nader. 

De acordo com Joana, 
Yasmin era considerada uma 
das favoritas. “A nossa candi-
data esteve muito bem durante 
esse ano e estava despontando 
entre as favoritas, mas assim 
como aqui em Indaiatuba, são 
os jurados que têm a respon-
sabilidade de eleger a grande 
vencedora", ressalta.

Ainda segundo a organi-
zadores do Miss Indaiatuba, 
apesar de discordar tecnica-
mente do resultado do Top 15 
e Top 10, o resultado do Top 
5 estava 80% de acordo com 
suas expectativas. "O título foi 
muito justo e merecido para 
a Miss Ribeirão Preto, que 
estava muito preparada tanto 
física, quanto psicologica-
mente, além de ser realmente 
muito bela e forte candidata ao 
Miss Brasil", salienta Bathe.

A Secretaria Municipal de 
Cultura participa da 2ª Feira 
Estudantil e Cultural com dois 
espetáculos. Hoje, dia 15, às 
19 horas, a apresentação será 
do Coral Cidade de Indaiatuba 
e amanhã, dia 16, às 15 horas, 
será a vez dos alunos da oficina 
de violão. As apresentações 
acontecem no Polo Shopping, 

com entrada franca.
Sob a coordenação da 

regente Áurea Ambiel, 56 
integrantes entre sopranos, 
contraltos, tenores e baixos do 
Coral da Cidade de Indaiatuba 
trazem “Os Sons das Gerais”, 
com repertório de canções 
mineiras. Entre os destaques 
estão "Nascente", de Flávio 

Venturini e M. Antunes, "Paula 
e Bebeto", de Caetano Veloso 
e Milton Nascimento, "Paisa-
gem na Janela", de Lô Borges 
e Fernando Brant, entre outras. 

Já os alunos da oficina gra-
tuita de violão da Secretaria 
Municipal da Cultura, com a 
coordenação do professor Fidel 
de Almeida, apresentarão um 

repertório variado, que incluirá 
desde o Hino Nacional e o Hino 
de Indaiatuba, até clássicos da 
MPB de grandes nomes como 
Tom Jobim e lendas do rock 
nacional, como Legião Urbana. 
O grupo será composto por 25 
participantes. Para mais infor-
mações entrar em contato pelo 
telefone (19) 3894-1867.

A  c a n t o r a  L e t í c i a 
Nicolielo se apresenta 
neste domingo, dia 17, 
no “Menu Musical". O 
evento acontece a partir 
das 13h30, no Shopping 
Jaraguá de Indaiatuba, 
que fica na Rua 15 de No-
vembro, 1.200, no Centro.

O público poderá con-
ferir a cantora interpretan-
do os clássicos da música 
popular brasileira, além de 

bossa nova, jazz e samba. 
Os shows fazem par-

te do projeto cultural 
“Menu  Mus ica l ”  que 
acontece todo domingo, 
das  12h30  às  15h30 . 
O objetivo é divulgar 
artistas da região e pro-
porcionar um almoço di-
ferenciado na companhia 
da família e amigos, com 
música de qualidade e 
ambiente aconchegante. 

A Fundação Pró-Memória 
está com inscrições abertas 
para a Oficina de Fotografia, 
que será ministrada pelo fo-
tografo Vagner Luiz. O curso 
será gratuito e oferecida no 
Casarão Pau Preto. 

Os interessados devem ter 
idade mínima de 15 anos e 
devem preencher a ficha de 
inscrição no site da fundação. 
As aulas estão previstas para 
serem realizadas entre 3 de 
setembro a 5 de novembro, 
sempre as quartas-feiras, das 
19h às 20h30, na Tulha do 
Museu do Casarão. 

A oficina oferece 10 aulas, 
ministradas com teoria através 
de slides ilustrados com fotos 
históricas, e aulas na prática 
com uma saída fotográfica. 
Para as aulas práticas, o aluno 
deverá levar a sua própria 
câmera fotográfica. Como 
material de apoio também 
serão utilizadas apostilas com 
resumos dos conceitos básicos 

abordados.
O material produzido du-

rante a oficina poderá ser 
usado para a participação no 
concurso fotográfico organiza-
do pelo Museu Municipal Ca-
sarão Pau Preto, em dezembro, 
por ocasião da comemoração 
do aniversário de Indaiatuba. 

Palestrante 
O ministrante da oficina 

será o fotógrafo profissional 
Vagner Luiz, que há 18 anos 
atua na área em um dos es-
túdios mais tradicionais da 
região. Seus trabalhos também 
acontecem em eventos sociais 
e no estúdio (fotografando 
gestantes e crianças). Ele já 
ministrou diversos treinamen-
tos para profissionais e ama-
dores avançados, abordando 
desde a história da fotografia 
até conceitos de enquadramen-
to, composição e linguagem 
para aprimoramento do olhar 
perante a fotografia.

inscrição. A candidata recebe-
rá a camiseta Miss Indaiatuba, 
fotos no estúdio fotográfico, 
divulgação da imagem no 
site do concurso, treinamento, 
além de avaliação corporal.

Na seletiva, os jurados 
terão como critério de ava-
liação beleza, postura, corpo 
e elegância e, após a apre-
sentação, serão somadas as 
notas de todos os jurados. As 
20 candidatas mais bem pon-
tuadas se classificarão para 
a etapa final, que acontece 
no dia 12 de setembro, na 
sala Acrísio de Camargo, no 
Centro Integrado de Apoio à 

Educação (Ciaei). 
Além do título de Miss 

Indaiatuba, a vencedora ain-
da ganhará uma premiação 
em dinheiro no valor de R$ 
1 mil, uma viagem de cinco 
dias, com direito a acompa-
nhante, para Maceió, com 
hospedagem inclusa no Ritz 
Hotel Lagoa da Anta; um dia 
de Princesa no Gerdel Studio 
de Beleza; tratamento estético 
na Magnifique Spa Day; book 
profissional da ClickDois e 
um ano de academia na Ta-
quaral Sport Center. 

O Miss Indaiatuba conta 
com o patrocínio do Polo 

Letícia Nicolielo se apre-
senta no “Menu Musical” 
a partir das 12h30

Mais Expressão



Mais Expressão

O ariano vive por ora, questões sociais e políticas que 
podem se tornar muito facilitadas, caso seus projetos en-
volvam essas questões, o momento será bem auspicioso.O 
nativo possui agora a facilidade de desenvolver e trabalhar 
com ótimas energias relacionadas ao amor (seja conjugal 
ou com seus filhos e romances).

Esse é um momento de crescimento e de boas novidades. 
Seus esforços pessoais tendem a ser recompensados, e 
isso quer dizer que projetos,  contratos, e qualquer situação 
que promova o taurino para Cuma situação melhor está 
com os caminhos abertos. Sua vida doméstica e os rela-
cionamentos com familiares estão direcionados em sua 
vida por enquanto. Pode ser um momento para renovar 
seus bens e imóveis.

Sua família continua precisando de sua atenção ou alguns 
desentendimentos podem vir daí. Existem possibilidades 
de novidades nos assuntos que se relacionem com estudos 
em Universidades ou em viagens para longe. Alguns 
contatos empresariais facilitam sua busca financeira. 
Momento bom para quem é dono de seu próprio negócio.

O canceriano continua enfrentando mudanças em suas 
relações, no entanto, sua família, seu lar, exige cuidado 
e atenção. Financeiramente, esse período é ótimo para 
firmar acordos financeiros e negociações. Afetivamente, 
o canceriano sabe que precisa fazer certas faxinas em sua 
vida. Esse é o momento, se não retirar esses sentimentos 
ruins, pode vir  a sofrer mais a frente por isso.

Continua uma fase de vida social agitada para o leonino: 
sua profissão oferece boas oportunidades, seus romances 
tendem a ocorrer com mais freqüência, e sua vida financeira 
estará na dependência do esforço que fizer. Uma união pode 
começar nesse período, que pode tanto ser namoro quanto 
parceria nos trabalhos.

Em pleno inferno astral, o virginiano busca controlar 
suas emoções que diariamente são fortes, tanto no 
trabalho quanto nos relacionamentos. Isso gerará pre-
ocupações com risco de problemas intestinais. O nativo 
poderá se ver forçado a buscar uma saída de alguma 
situação profissional ou emocional.

As questões financeiras marcam o foco dos librianos 
nesse momento, pode adquirir algum bem ou imóvel por 
esses dias. O momento é ótimo para sair e divertir-se, 
com amigos, afetos e filhos. Novas amizades começam 
a surgir em sua vida. Apesar da irritação evite perder a 
calma, não é momoento para mostrar sua irritabilidade.

Escorpiano o momento é de manter sua forma de agir 
e sua aparência de forma seria, seja mais adulto e ma-
duro nas coisas que realiza. Bom momento para ficar 
em casa e estar entre os seus familiares. Afetivamente, 
alguns amigos sentem atração pelo nativo, podendo vir 
a oficializar um romance.

Os sagitarianos estão vivendo um momento que precisa 
aprender a largar conceitos antigos e usar novas formas 
de ver a vida. Pode ter que sair de casa, mudar de casa, ou 
reformar a sua casa. Mesmo que queira não conseguirá 
ficar parado, as atividades sociais se profissionais tomarão 
conta de sua cabeça. Evite ficar preso no trabalho além 
do tempo necessário.

Esse momento é particularmente interessante ao 
nativo, pois terá facilidades com as questões finan-
ceiras e com ganho de bens. Poderá fechar acordos, 
contratos, ou oportunidades surgem. Fique atento às 
oportunidades. Se quiser fazer uma sociedade, agora 
pode ser uma boa hora. 

O aquariano continua tendo como foco seus relaciona-
mentos e sua vida profissional. Um projeto trabalhista 
que venha trabalhando nele poderá render bons frutos. 
O momento pede para evitar os extremos emocionais, 
os excessos não trarão bem-estar. Vênus pede que siga 
seu coração, sua intuição. Mente agitada e trabalhando 
profundos medos dentro de si. 

O pisciano vem refletindo sobre questões que envolvem 
seu passado, algumas dessas reflexões estão relacionadas 
com seu relacionamento (antigo ou atual). Está mais 
sensível e suas emoções brotam facilmente. Alguns na-
tivos pensam em mudar de emprego, se for esse o caso, 
o momento promete facilidades. Cuidado com gastos 
inesperado.

3D Dublado: Quinta (14) a 
Quarta (20): 20h30. Ação 
/ Ficção. 131 minutos. 
Classificação 14 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dubla-
do: Somente Sábado (16) 
e Domingo (17): 14h20. 
Animação / Aventura. 97 
minutos. Classificação 
Livre. 
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Cinema Horóscopo de 15 a 21/08

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

AS TARTARUGAS NIN-
JA - 3D Dublado: Quinta 
(14) a Domingo (17): 15h00 
/ 17h15 / 21h45. Segunda 
(18): 15h25 / 19h30 / 21h45. 
Terça (19) e Quarta (20): 
15h25 / 21h45.  Conven-
cional Legendado*:  Quinta 
(14) a Domingo (17), Terça 
(19) e Quarta (20): 19h30. * 
Excepcionalmente a versão 
convencional legendada não 
será exibida na segunda, dia 
18. Lançamento - Ação / 
Aventura. 100 minutos. Clas-
sificação 12 anos. 

GUARDIÕES DA GALÁ-
XIA - Convencional Dubla-
do: Quinta (14), Sexta (15), 
Segunda (18), Terça (19) e 
Quarta (20): 15h40 / 20h30.  
Sábado (16) e Domingo (17): 
15h40 / 18h10 / 20h30. Aven-
tura / Ficção. 121 minutos. 
Classificação 12 anos. 

A S  T A R T A R U G A S 
NINJA - 3D Dublado: 
Quinta (14), Sexta (15), 
Segunda (18), Terça (19) 
e Quarta (20): 16h15 / 
18h40. Sábado (16) e 
Domingo (17): 14h00 / 
16h15 / 18h40. 3D Le-
gendado*:  Quinta (14) 
a Quarta (20): 21h00. 
Convencional Dublado: 
Quinta  (14)  a  Quar ta 
(20): 17h30. Lançamen-
to - Ação / Aventura. 100 
minutos. Classificação 12 
anos. 

NÃO PARE NA PISTA 
- A MELHOR HISTÓ-
RIA DE PAULO COE-
LHO - Nacional:  Quin-
ta (14) a Quarta (20): 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 15, tem a banda Corruptos a partir das 
21 horas. Amanhã, dia 16, tem Banda Popind também às 21 horas 
na casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Neste final de semana estará com ca-
marote na Faici.

Manchester Music – Hoje, dia 15, tem Reprise inédita e Flash 
Back a partir das 21 horas. Amanhã, dia 16, tem a Banda DNA 
também a partir das 21 horas. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 
3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Hoje, dia 15, tem espetáculo “Piadas Se-
cretras”, a meia-noite. Avenida Guilherme Campos, 500, 
no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 16, ás 21 
horas, tem a atriz Maitê Proença que se apresenta pela 
primeira vez em Campinas como o espetáculo “A Beira do 
Abismo me cresceram asas”. Avenida Guilherme Campos, 
500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. Avenida 
Iguatemi, 777 – Vila Brandina

PLANETA DOS MA-
CACOS: O CONFRON-
TO - Convencional Le-
gendado: Quinta (14) a 
Quarta (20): 21h30. Ação 
/ Ficção. 131 minutos. 
Classificação 14 anos. 

JUNTOS E MISTURA-
DOS - Dublado: Quinta 
(14) a Quarta (20): 16h15 

15h45 / 19h00 / 21h30. 
Lançamento - Drama / 
Biografia. 112 minutos. 
Classificação 12 anos. 

O QUE SERÁ DE NO-
ZES? - Pré-estréia:  3D 
Dublado:  Quinta (14) a 
Quarta (20): 15h20 - Ani-
mação / Aventura. 101 
minutos. Classificação 
livre. 

GUARDIÕES DA GA-
LÁXIA - 3D Dublado: 
Quinta (14) a Quarta (20): 
16h40 / 19h40. Atenção: 
Sábado (16) também com 
uma sessão as 22h15. 
Aventura / Ficção. 121 
minutos. Classificação 
12 anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO - 

/ 19h00. Comédia. 117 
minutos. Classificação 
10 anos. 

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO 
- Dublado: Quinta (14) 
a Domingo (17): 16h40 
/ 20h00. Segunda (18) a 
Quarta (20): 20h00. Ação 
/ Aventura / Ficção. 165 

minutos. Classificação 
12 anos. 

AVIÕES 2 - HERÓIS 
DO FOGO AO RES-
GATE - Convencional 
Dublado: SSomente de 
Segunda (18) a Quarta 
(20): 18h20. Animação 
/ Aventura. 83 minutos. 
Classificação livre.
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Pela primeira vez nos palcos Kaliper’s o melhor jazz & 
Blues ao som da banda "Oito do Bem”.

Almoço do Bem comemora um Ano

Lar de Velhos Emmanuel promoveu Almoço do Dia dos PaisA Banda Oito do Bem, criada em 2007 pelos saxofonistas Ed Côrtes e Derico Sciotti, integrante 
do sexteto do Programa do Jô da TV Globo, tem em sua formação Marcos Romera (piano e arranjos, 
juntamente com Ed Cortes), Sylvinho Mazzuca (contrabaixo), Ac Dall Farra (bateria), Nahor Gomes 
(trompete). Todos possuem uma grande bagagem musical. Em seu repertório, a banda traz arranjos 
jazzísticos para canções de compositores e bandas do pop internacional como James Brown, Michael 
Jackson, All Jarreau, Nirvana, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Madonna, entre outros. 

Almoço mais 
que especial no 

Lar São Francis-
co, especial de 

um ano do pro-
jeto de Almoço 
do Bem. Como 
sempre, comida 

maravilhosa, 
uma feijoada de 
primeira, o mais 

que fantástico 
bolinho de arroz, 

e deliciosas 
sobremesas, tudo 
imperdível, sim-

plesmente não 
dá para fazer re-
gime. Tudo isso 

com animação 
do grupo Doado-

res da Alegria.

Miss São Paulo

Bloom Lingerie Letícia Nicolielo apresenta os 
clássicos da MPB no Menu Musical

Quarta Reggae acontece na Pepis

O Cinema perdeu um pouco de sua magia

Uma pequena caravana se 
dirigiu a São Paulo, na noite 
de sábado, dia 9, mais preci-
samente para o Palácio das 
Convenções do Anhembi, para 
torcer para a nossa linda Miss 
Indaiatuba, Yasmin Gianno-
caro, no evento do Miss São 
Paulo. O evento foi lindo, as 
misses lindas, uma plateia 
mais linda ainda, nesta plateia 
se encontrava também a belís-
sima Jakelyne Oliveira, Miss 
Brasil 2013, que passará a sua 
coroa no mês de setembro para 
a próxima miss. O evento foi 
apresentado por Renata Fan, 

e teve animação de Valesca Popozuda. Infelizmente nossa Yasmin não teve sorte de ser 
escolhida, a bela Miss de Ribeirão Preto, Fernanda Leme foi eleita merecidamente a mulher 
mais linda do Estado de São Paulo e vai representar o Estado no Miss Brasil em setembro.

O Lar de Velhos e 
Espaço Dia Emmanuel 
promoveu no último do-
mingo, 10, o Almoço do 
Dia dos Pais. O evento 
funcionou nos mesmos 
moldes do almoço do 
Dia das Mães, que reuniu 
cerca de mil pessoas no 
mês de maio. O ingresso 
dava direito ao cardápio 
completo, incluindo a 
sobremesa, à vontade. O 
prato principal desta vez 
foi feijoada, mas para os 
que preferiram outro tipo 
de prato, havia filé de 
frango. As bebidas foram 
à parte. O evento foi vol-
tado para toda a família, 
com brincadeiras para 
as crianças, presentes e 

sorteios de brindes. Além de ajudar o Lar de Velhos, quem participou teve uma tarde de diversão. 
Toda a renda arrecadada com o almoço será revertida para a manutenção dos trabalhos da entidade, 
que atualmente abriga cerca de 90 idosos e mantém também o Espaço Dia, uma espécie de creche 
que os assistidos frequentam diariamente, voltando para casa no final da tarde.

Flavia Figueiredo, a nova proprietária da Bloom Lingerie, 
recebeu amigos, clientes e imprensa para o coquetel de lança-
mento de coleção: Fruit de La Passion, Belles, e moda praia 
com Body for Sure.

O cinema perdeu um pouco de sua magia. Morreu aos 63 
anos, na segunda-feira, dia 11, o ator Robin Williams. Ele 
deixou três filmes inéditos que serão lançados nos cinemas nos 
próximos meses.

A voz suave e marcante 
de Letícia Nicolielo é trilha 
sonora do almoço do próximo 
domingo, dia 17, na praça de 
alimentação do Shopping Jara-
guá Indaiatuba. Acompanhada 
por seu violão, a cantora ilustra 
o Menu Musical, que tem início 
às 12h30 e encanta a todos que 
procuram por um momento 
de entretenimento. Sucesso no 
cenário musical regional há 15 
anos, a cantora interpreta o me-
lhor da música popular brasilei-
ra, além de um repertório que vai 
do clássico ao contemporâneo, 
passando por ritmos como bossa 
nova e samba.

A 
C l i p 
FM re-
a l i z a 
no dia 
2 7  d e 
a g o s -
to,  um 
pocket 
s h o w 

especial em homenagem a Bob Marley com Edu Ribeiro e 
Reguera. O evento acontece na Pepis Pizza Bar, a partir das 
20h. O tributo ao rei do reggae é o primeiro do gênero, nos 
tradicionais pockets shows que a rádio e a Pepis realizam em 
conjunto.
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Anderson Leite, arquiteto responsável pela Coletâ-
neada Revista Interarq ao lado de Sandro Carotti, da 
Lunna Loca, no Green House

Os casais Márcio  e Gyedra Dompieri e Bruna Maluf Tonin e José Tonin 
Junior no coquetel em homenagem à Anderson Leite no Green House

Lúcio Moreno, Rafael Saviolli e Isadora Magdalena no Green House

Andressa Biato e Juliana Manzato, no coquetel de 
lançamento da Colêtanea de Anderson Leite, dia 12

Debora Gomes, Vera Trinca, Débora Packer, Bia Packer e Mariana Trinca Junqueira, no 
coquetel na Green House, terça, dia 12

Os irmãos Dariane  e Samir Abib e Cristiane Monaro no lançamento da 
Revista Interarq, no Greeen House, terça, dia 12

João Casali Neto e Wladimir Soares, com Theo Viana de Souza no colo, 
recepcionaram amigos em sua nova residência na Vila Suiça

Yara e o maestro 
Marcelo Antu-
nes na casa de 
Wladimir Soares, 
domingo, dia 08

Os noivos Jarbas Moraes Neto e Ana Paula Azevedo Campos, em seu 
Chilli Chá Bar, dia 07

Fernando Zimbom, Ana Paula Azevedo Campos, Vera Soriano e Jarbas 
Moraes Neto, no chá bar no Vale das Laranjeiras, sábado, dia 09

Rafael Azevedo, Daniela Araújo e Rodrigo Tonin, no chá bar de Ana 
Paula e Jarbas, sábado, dia 09, no Vale das Laranjeiras

O casal Cecília e Marcelo Tufaile, 
da Hot Tuning no  show da Banda 
8 do Bem, quinta, dia 07
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Nei, Alailson e Marcos, equipe da Pizzaria Babbo Giovanni

Michelle e Érika no Restaurante Moqueca 

Marina e Adriana na Pizzaria Babbo Giovanni

Marcos e Tânia na pizzaria Skinão

Marco Antonio, Fernanda e Maria na Pizzaria Skinão

Felipe, Nilton, Alex e Cristiano da Foxconn no Restaurante Kostela do Japonês

Fabiana, Maurício e Marlise no Restaurante Açafrão 

Antonio, Paulo, Rogério e Douglas no Restaurante Dom Apollo

Juliana, Heloisa e Rafael na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho

Elisangela e Marina no Restaurante Dom Apollo
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Professor Zeca e Gustavo artilheiro da Copa das Confederações do Cruzeiro

Pais e filhos personalizam avental de churrasco no 
Colégio Meta

Lilo comemora mais um aniversário. Parabéns, muitas felicidades!

João Pedro Caires e o pai Sergio no dia 
dos Pais do Objetivo

Heloísa, Gabriel e André Ferreira comemorando o dia dos 
Pais no Objetivo

Heitor e Alexandre Kosima comemoram o 
Dia dos Pais no Objetivo

George Henrique Gallaci, Rogério Silva, João Victor Silva e Josué Silva 
no dia dos Pais do Objetivo

Equipe joga Queimada no "Um Dia em Família" do Colégio Meta

Alunos da equipe Mamadeira da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

A linda Rainha Faici Láisa Daltio sempre arransando. Parabéns e muito 
sucesso

Mais Expressão
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O Le Luh é o mais novo espaço para eventos em geral inclusive kids, deslumbrantes. Fiquei encantada! É lindo demais! O salão é enorme com 
capacidade para mil pessoas, com estrutura completa para transformar seus eventos particulares ou corporativos em momentos inesquecí-
veis. Elegante, decorado com classe e bom gosto, avarandado com portas de vidro, pilares arquitetônicos e muito charme. Conta com projeto 
paisagístico e de iluminação especial para produção de fotos, estruturas multimídia com telões, sonorização com isolamento acústico, 
climatização total, cozinha profissional, gerador de energia e Sala da Noiva com SPA. Um luxo! O Le Luh fica em local nobre da cidade ao 
lado da prefeitura. Ligue e se informe no 3392-6063. Parabéns Beth e Luciene. SUCESSO!

O ultimo sábado, as proprietárias Mara e Lu, realizaram na Bela e 
Mamãe o 2º Encontro de Gestantes. Foi uma tarde bem descontraída 
com presença de médico, enfermeira e psicóloga, tirando todas as 
dúvidas, das futuras mamães, e dando muitas dicas desde o nas-
cimento até os primeiros meses de vida do bebê. Bela iniciativa! 
Parabéns Mara e Lú, adorei! A loja Bela e Mamãe Gestantes e Bebês, 
fica na Rua 24 de Maio, 1364- Fone: 3801-6233. Sucesso!

A agência de modelos Fetiche Models promoveu no sábado, dia 2, 
na Sala Palma de Ouro as tendências da moda masculina no desfile 
“Moda Homem 2014”, quem arrasou na passarela foras as roupas da 
Loja Carneiro by Aleatory. Parabéns!

SALÃO DE FESTAS LEH LUH EVENTOS

Bela e Mamãe realiza 
os 2º Encontro de Gestantes

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

Petisco de 
Kibe Assado, 
vá experimen-
tar na Casa 
da Esfiha. 
Bom demais!

Vá conferir as promoções e variedades de máquinas e acessórios para 
costura industrial e residencial na Olimaq. Se informe no 3935-3634

Quem completou no ultimo dia 08 foi Angelina Sidney Bunetti, que 
comemorou a data no Ateliê Taiyô com várias amigas. Parabéns, 
felicidades sempre!

O Ateliê Taiyô é especializado em doces e salgados finos. Para eventos 
em geral, a Yoriko aceita encomendas de salgados, doces finos, bem 
casados, bombons, bolos, tortas doces e salgadas, todos os tipos de car-
nes, maionese e salpicão, farofa, massas etc. Vale lembrar que oferece 
almoço de segunda à sexta com Yakissoba e massas, café da manhã e 
chá da tarde para aniversários, reuniões e confraternizações no próprio 
local. Ligue já e se informe no 3834-8647. É uma tranquilidade! 

Você que vai casar 
não deixe de conferir 
a maravilhosa coleção 
da Center Noivas na 
A Nova Loja. Modelos 
diferenciados, belíssi-
mos. Vá espiar!

Vá conhecer o espaço 
e serão bem atendidas 
pela Ariane e Katia
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Hoje, venho falar de di-
cas e respostas, mitos e 
verdades sobre coloração e 
descoloração.

As principais dúvidas 
que as clientes trazem para o 
salão de beleza no dia a dia.

Porque coloração não é 
capaz de clarear outra co-
loração. 

Cuidado, na ânsia de 
mudar a cor das madeixas, 
muitas mulheres acabam 
esquecendo alguns detalhes 
fundamentais que podem 
prejudicar o resultado fi-
nal: "tinta não clarea tinta."  
Desta forma, o ideal é mes-
mo apostar em técnicas de 
descoloração e mechas ou 
você pode acabar ganhando 
tonalidades indesejadas e 
cabelos manchados.

Como isso funciona: a 
coloração não é capaz de 
clarear um cabelo já colorido 
anteriormente, tendo efeito 
somente nos cabelos natu-
rais.  A coloração permanen-
te age nas madeixas em con-
junto com a água oxigenada 
e misturadas as substâncias, 
ao penetrar na fibra capilar, 
o oxigênio "incha" a área, 
separando as cutículas e ex-
pulsando a melanina natural, 
dando espaço para a entrada 
da cor desejada. Quando 
os cabelos já passaram por 
este processo de coloração 
anteriormente, no entanto, 
a coloração não é capaz de  
expulsar os pigmentos artifi-
ciais e por isso não é possível 
clarear cabelos já coloridos.

Então, se deseja clarear 
os cabelos, é necessário des-
colorir para tirar pigmentos 
artificiais. E ai,  sim, você 
pode utilizar a cor desejada  
nos cabelos. Preferencial-
mente, faça isto com a ajuda 
de um bom profissional, ele 
vai poder avaliar o que você 
deseja e o quanto é necessário 
clarear este cabelo para ter o 
resultado desejado e não ter 
surpresas desagradáveis.

Beijos! Até a próxima!

(19)3017.6282 (19)2516.1008

Érica Silvério iluminando seus cabelos com Vanice no 
Terapia da Beleza

Torneio de Fórmula Trash, com carrinhos de rolimã reuniu alunos dos Ensinos Fundamental e Médio do Colé-
gio Rodin, durante a disputa

Professor Zeca entre os ex. jogadores do Cruzeiro 
Marcos Paulo e Ricardinho

Professor Zeca acompanhado da equipe da escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro

Professor Luiz Carlos e Família no "Um Dia em Família" do 
Colégio Meta

João Ribeiro foi um dos ganhadores da "Promoção Meu Pai 
é 10" que levou uma linda camiseta da Khriss Josy

Celia Arthuzo, no almoço do Lar de Velhos Emmanuel e 
ganhadora do forno microondas 

James e Gislaine, se casaram no ultimo dia 9, no Espaço 55. A Sica 
Foto & Vídeo homenagea seus clientes

A equipe Olimaq se divertindo em seu camarote na 
Faici 2014

Amanhã é o dia de Thiago e Karina oficializarem a união. A empresa 
Fotografia a dois deseja muitas felicidades ao casalAlunos do Colégio Objetivo na Feira de Profissões da USP

Adler Modelismo no Encontro de Carros e Amigos 2014

A aluna Amanda Wagner e Marcelo Canela, diretor do Colégio Rodin na 
palestra e lançamento do livro “Miopias na escolha da carreira profis-
sional” do educador e vice-presidente da rede ESAMC, Sandro Vidotto
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CA09273 VILLAGIO DI ITAICI - AT.150m² AC.168m² - 3 DORM.
(SUITE + AR COND.) / SALA 2 AMB.+ AR COND. / LAVABO 
/ COZ.+ COOKTOP + FORNO EMBUT.+ COIFA / 2WC / AS / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 500.000,00

AP00714 ED.PRIMAVERA - 2 DORMITÓRIOS / SALA / CO-
ZINHA / BANHEIRO / LAVANDERIA / SACADA / GARAGEM 
R$ 1.050,00 + COND. + IPTU

CA09312 RESIDÊNCIAL HORIZONTOWN - AC.370M² - 3 
DORM.(2 SUITES)/ SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. / WC / AS 
/ CHUR. / EDÍCULA / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 980.000,00.

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

CA09282 TERRA MAGNA - AT.585m² AC.450m² - 3 SUITES / 4 
SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / WC / AS / EDICULA 
/ ESPAÇO GOURMET / PISCINA AQUEC. / SPA / AR COND. / 
AQUEC.SOLAR / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.500.000,00

*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

CA09306 JD.UMUARAMA - AT.180m² AC.75m² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / PORTÃO ELET. / 
JD.INVERNO / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00

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 DEFICI-
ENTE) / 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

TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 260.000,00
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

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 600,00 À R$ 4.500,00 – 25 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 700,00 À R$ 5.000,00 – 101 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 166 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.500,00 À R$ 15.000,00 – 28 IMÓVEIS

CA09219 HELVETIA PARK - AT.500M² AC.350M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
LAVABO / COZ. / 2 WC. / AS / 2 DESPENSA / CHUR. / OFURO / GAR.2 VAGAS 
R$ 8.000,00 + COND. + IPTU

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

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

CA09265 CIDADE NOVA - AT.300m² COMERCIAL - DORM. / 3 SALAS / LAVABO 
/ COZ. / COPA / WC / AS / EDICULA / AMPLO QUINTAL. R$ 4.500,00 + IPTU

CA09223 VL.MªHELENA - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 2WC / AS / WC EXT. 
/ EDICULA / GAR.1+2 VAGAS. R$ 2.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.600,00 – 9 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 550,00 À R$ 2.600,00 – 56 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 6.000,00 – 106 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 2 IMÓVEIS

AP02385 ED.MAROC - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 1.900,00 + COND. + 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 

AP02181 ED.ATENAS - AU.188m² - MOBILIADO - 3 SUITES PLANEJ. / SALA 3 
AMB. / SACADA GOURMET / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / GAR.3 VAGAS / ED.COM 
AREA DE LAZER COMPLETA. R$ 6.000,00 + COND. + IPTU

AP02350 PATIO ANDALUZ - AU.60M² - 2 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. 
/ WC. / AS / GAR. R$ 1.700.00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 30 IMÓVEIS

CH01126 MOSTEIRO DE ITAICI - AT.2.800m² AC.900m² - 4 SUITES + HIDRO 
+ ARM. + SACADA / SALA 3 AMB. COM PÉ DIREITO DUPLO / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / AS / PISCINA / CHUR. / FORNO PIZZA / QUIOSQUE / JD.INTERNO 
/ AVARANDADA / 2 EDÍCULAS (1 COM 3 COMODOS E OUTRA 2 COMODOS) 
/ GAR.6 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + 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$ 400,00 Á R$ 6.500,00 – 129 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

SL01319 CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 3 WC. R$ 6.000,00 
+ 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 – 28 IMÓVEIS

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

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

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS



02B Mais Expressão

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

LOCAÇÃOVENDA

CA01155- Jardim Pau Preto: Casa nova 
em fase de acabamento com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha e 
lavanderia. R$ 330.000,00.

CA01194- Itaici: Sobrado novo com acabamento em 
porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
jardim de inverno, cozinha planejada, lavanderia e por-
taria 24 horas. Área de lazer completa. R$ 530.000,00. 

CH00144- Chácara Altos do Bela Vista: 
Chácara com 1.700 m² de área, casa com 02 
dormitórios, sala, varanda, cozinha, lavanderia 
e churrasqueira. R$ 2.100,00.

CH00142- Chácara Terras de Itaici: Chácara com 
1.950 m² de área, casa com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala jantar e estar, cozinha planejada, 
lavanderia e portaria 24 horas. Área de lazer com-
pleta. R$ 5.000,00.

CASA LOCAÇÃO:

CA01183- Jardim Paulista: Casa com 01 dormitório, cozinha, lavanderia. R$ 770,00.
CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 850,00
CA00657- Parque São Lourenço: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 carros. 
R$ 1.200,00.
CA01177- Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, varanda, cozinha e lavanderia. Garagem para 
01 moto. R$ 1.250,00.
CA01196- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 
1.375,00.
CA00518- Resid Vila das Palmeiras: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas. Com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.
CA01197- Jardim Pau Preto: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 
02 carros. R$ 1.750,00.
CA01044- Jardim Europa: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, churrasqueira. Garagem para 02 
carros. R$ 2.000,00.
CA01198 - Cond. Vista Verde: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, cozinha, área de serviço e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 2.800,00.
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.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. 
R$ 850,00.
AP00107- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia. R$ 1.000,00.
AP00336-Edifício Phatenor: Apartamento com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha, área de serviço. 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.
AP00449-Edifício Fonte di Trevi: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra de Squash. Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 
carro. R$ 1.300,00.
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.
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:

SA00069- Centro: Sala comercial com 37 m² no centro da cidade. R$ 1.000,00.
SA00074- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 1.000,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00124- Jardim Alice: Salão comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 1.300,00.
SL00109- Jardim Pedroso: Salão Comercial com 85 m² em ótima localização. R$ 1.600,00.
SL00037- Jardim América: Salão Comercial com 115 m² com escritório, próximo a AV: Visconde de Indaiatuba. R$ 2.500,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00126- Terras de Itaici: Chácara em condomínio fechado com portaria 24 horas. Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 2.800,00.
CH00133- Itaici: Chácara em condomínio fechado com portaria 24 horas. Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar 
e estar, cozinha. Garagem para 06 carros. R$ 2.800,00.
CH00113- Mato Dentro: Chácara em condomínio, casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, piscina 
e churrasqueira. R$ 3.000,00.
CH00112- Vale das Laranjeiras: Chácara em condomínio casa com 04 suítes, lavabo, sala de jantar e estar, cozinha planejada, 
área de serviço, edícula. Área de lazer completa. R$ 5.000,00.
CH00074- Mosteiro de Itaici: Ótima chácara em condomínio fechado com 4 dormitórios sendo 4 suítes, sala de tv estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, portaria 24hs, piscina, churrasqueira, lareira, aquec. central e garagem p/ 06 carros. R$ 12.000,00.

CASAS VENDA:

CA01102- Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com previsão de entrega para Setembro. Com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, copa, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 268.000,00.
CA01152- Cidade Jardim: Casa com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 270.000,00
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa nova com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e estar, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01193- Jardim dos Colibris: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. R$ 290.000,00.
CA01138- Jardim do Vale I: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 318.000,00.
CA01155- Jardim Pau Preto: Casa em construção em porcelanato, com entrega prevista para Dezembro. Com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 330.000,00.
CA01038- Moradas de Itaici: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas.  Com 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, piscina infantil e salão 
de festas. R$ 360.000,00.
CA01188- Jardim Bela Vista: Sobrado novo com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala tv e jantar, cozinha, lavanderia e portaria. R$ 420.084,00.
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.
CA01057- Jardim Sevilha: Sobrado em porcelanato com 04 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, sacada, 
copa, cozinha planejada, área de serviço.  Garagem para 04 carros. R$ 500.000,00.
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.

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.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com móveis planejados, geladeira, micro-ondas, sofá, tv, tudo novo 
sem uso. R$ 238.000,00.
AP00368- Grand Ville: Apartamento novo com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia 
e portaria 24 horas. R$ 275.000,00. Aceita Financiamento!!
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento novo em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
jantar e estar, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00.
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha americana 
e portaria 24 horas. Área de lazer com churrasqueira, ofurô e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00488- Terreno Jardim Moriyama: Terreno com 150 m ² em ótimo bairro, lançamento em setembro. R$ 
100.000,00.
TE00433- Terreno Jardim Colibris: Terreno com 150,60 m² em bairro estruturado. R$ 120.000,00.
TE00339- Alto de Itaici: Terreno em condomínio fechado com 313,14 m², com ótima infraestrutura. R$ 196.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço 
artesiano, lago de pesca e pista ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:

CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozi-
nha planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
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

AP0555 - 71 M² - COND. ROCCAPORENA 
2 DORM., SALA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., 2 
VG. R$ 300.000,00

CH0061 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
3 DORM., SENDO 2 STS. (1 MASTER), 3 SALAS, LAREIRA, COZ., 
DESP., ÁREA DE SERV., VARANDA, CHURRASQ., PISC., 7 VG. 
R$ 900.000,00

SO0422 - 605 M² - COND. VILA SUIÇA
PISO SUP.: 2 STS., SENDO 1 ST. MASTER, VARANDAS, 
SALA GINÁSTICA. PISO INF.: 1 ST., LAVABO, 3 SALAS, 
LAREIRA, COZ. AMERICANA, ÁREA DE SERV., DESP., 
ÁREA GOURMET, DEPÓSITO, 6 VG. R$ 1.770.000,00

CA0016 - 250 M² - CIDADE NOVA I - 3 DORM., SENDO 1 
ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 3 AMB., COZ., DESP., 
ÁREA DE SERV., QUINTAL, 2 VG. R$ 700.000,00

CA0517 - 150 M² - COND. MONTREAL RESIDENCE
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ. AMERIC., ÁREA DE 
SERV., QUINTAL, CHURRASQ., 2 VG. R$ 420.000,00. ACC PERMUTA*

SO0021 - 225 M² - COND. JD. DOS AROMAS
3 DORM., SENDO 1 ST., SACADA, PORTA ESPELHO, BHº 
SOCIAL, LAVABO, JD. DE INVERNO, SALA 3 AMB., HOME 
OFFICE, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHUR-
RASQ., GRAMADO, 3 VG. R$ 600.000,00

APARTAMENTO

CHÁCARA

CASAS

SOBRADOS

APARTAMENTOS

AP0578 - 47 m² - COND. MURICI
02 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA 
DE SERV., 01 VG. R$ 950,00 + COND. + IPTU

AP0520 - 81,15 m² - COND. GRAND VILLE
03 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, 
SALA 02 AMB., SACADA, COZ., ÁREA DE 
SERV., 01 VG. R$ 1.200,00 + COND. + IPTU

CO0006 - 130 m² - ED. TORRE DE MÁLAGA
COBERTURA C/ 03 DORM., SENDO 01 ST., 
SALA 02 AMB., VARANDA, BHº SOCIAL, 
COZ., PLANEJ., ÁREA DE SERV.,  MEZANI-
NO, VARANDA GOURMET C/ CHURRASQ., 
02 VG. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU 

AP0565 - 70 m² - COND. LA SPEZIA
02 DORM., SENDO 01 ST., SALA 02 AMB., BHº 
SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., VARANDA 
GOURMET, 01 VG. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

CASAS

CA0539 - 125 m² - JD. VALENÇA
03 DORM., SENDO 01 ST., SALA, COPA, COZ., 
BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., CHURRASQ., 
02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

CA0479 - 106,40 m² - COND. CASA BELLA
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ CLOSET., BHº 
SOCIAL, LAVABO, SALA 02 AMB., VARANDA, 
CHURR., JARDIM, COZ. AMERICANA PLANEJ. 
C/ COIFA., 03 VG. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

CA0496 - 476,54 m² - CONDOMÍNIO BEIRA 
DA MATA
03 SUÍTES, SENDO 01 AMERICANA, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO, QUINTAL, JARDIM., CHUR-
RASQUEIRA, PISCINA, 04 VAGAS DE 
GARAGEM R$ 4.300,00+ COND. + IPTU

SOBRADO 

SO0399 - 250 m² - JARDIM REGENTE 
03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS, 
SENDO 01 SUÍTE, SALA 02 AMBIEN-
TES, COZINHA PLANEJADA, ÁREA DE 
SERVIÇO, QUINTAL, CHURRASQUEIRA, 
04 VAGAS DE GARAGEM R$ 2.400,00 + 
COND. + IPTU

CHÁCARA 

CH0108 - 400 m² - INTERNACIONAL DE 
VIRACOPOS 
P. SUP.: 02 STS. C/ ARM., CAMA E VA-
RANDA. - P. INF.: 02 DORM., SENDO 01 
ST., BHº SOCIAL, SALA 02 AMB., COZ., 
COPA C/ MESA, DESP., CANIL., POÇO, 
VARANDA, CHURRASQ., BHº EXT. R$ 
2.300,00 + IPTU

SALÃO

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I
SALÃO COMERCIAL NOVO - 02 BANHEI-
ROS SOCIAIS E ESTACIONAMENTO. R$ 
1.700,00 + IPTU

03BMais Expressão



Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -03 
dorm, sala, coz, WC, área de 
serv, 01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° andar 
– 03 dorm, sala, coz c/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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VENDAS
VISITE NOSSO SITE: WWW.LEARDI.COM.BR

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

Ref. 405.605 Ed. Jardim di Napoli - Excelente 
localização, 3 D, 1 suite, ampla sala, cozinha 
e área de serviço. Lazer completo no térreo. 
Vaga coberta. AU 110 m²  R$ 550.000,000

Ref. 400.828 - Distrito Industrial João Narezi 
-  Galpão no Distrito Industrial de Indaiatuba. 
Local de fácil acesso com infraestrutura. A.T. 
2.160m2 A.C. 1.777 m2  R$  29.000,00.

Ref: 405099- HELVETIA PARK –  Alto Padrão;  
4S; 2 c/ closet e varanda; copa/coz plan; espa-
ço gourmet plan; piscina c/ hidro; Sauna. R$ 
1.700.000,00

Ref: 403616 – TERRAS DE IATICI - Terreno 
plano com 1660 m²  parte mais alta de Indaiatuba. 
R$ 300.000,00

Ref:  405303 – JARDIM REGENTE – 3D/1S c/ 
closet; sl 2 amb; coz americana;área de luz; chur  
R$ 380.000,00

Casa Nova – CIDADE JARDIM – 147m² - 3 
dorm/1 suíte, sala, mezanino c/sala de festas 
R$ 330.000,00

Ref- 401541 – JARDIM REGENTE -3D/!S 
c/ ar; sl 2 amb;  copa/coz plan; área gourmet                                                            
R$ 560.000,00

Ref. 405.531 Vila Suiça. Casa térrea 3 suites, sl jantar, 
tv e estar com lareira, coz. plan. pisc. e churr. 2 vagas 
cobertas + 2 ext. portão eletr. Ótima localização.

Ref. 399.6856 Centro da cidade.  Oferecemos 
excelente terreno para investidores e construto-
ras. Ótimo para hotel ou prédio comercial. A.T. 
1.400 m2  R$ 4.200.000,00

Ref. 403.825 Parque Res. Indaia - Oportunidade 
p/ investidor e comprador. Casa terrea c/ 2D, WC, 
sala, coz. vaga fechada 2 autos, churr., fogao a 
lenha, localizada em frente ao parque. AT. 140 m² 
AC. 100m² R$ 200.000,000 - Locação R$ 1.000,00

Ref: 405337 – JD.VALENÇA – 3D/1S; coz ameri-
cana; sl 2 amb.;  portão eletrônico. R$ 360.000,00

OPORTUNIDADE Ref:  405568 VALE DAS LA-
RANJEIRAS – 4S; sl 4 amb; coz americana; espaço 
gourmet; piscina salão de festas.Toda avarandada.  

Ref: 404071 RESIDENCIAL VITORIA –3d/1s 
mobiliada; wc/Box e gab.; copa/coz plan; va-
randa. R$ 385.000,00

Ref- 404733 – PORTAL DAS ACACIAS –3D/1S  c/
closet e 1 D c/ arm; sl 2 amb c/ lav; espaço gourmet; 
2 vagas. R$ 480.000,00

Ref. 404.880 Condomínio Alto de Itaici. Terreno 
de 383m² disponível para construção residencial  em 
condomínio fechado de alto padrão. R$ 205.000,00 

Ref 402477- EDIFICIO JATOBA – 3D/ 1 S; sl 2 
amb c/ varanda e lav ; copa/coz;  WC de emp. piso 
porcelanato 120m²; 2 vagas. lazer completo. R$ 
680.000,00



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

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
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VENDO CARRO

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

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

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

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² C/ 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. ÁREA DE LAZER PORT 24 h R$150MIL

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

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

VILA 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 ALUGA

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252 - 25M²C/ WC R$ 600 + 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

CASAS

CENTRO – CA02583 - 
CASA COMERCIAL: 06 

SALAS, 03 WC, COZ, 

LAVA E 03 VAGAS. RUA 

7 SETEMBRO, 578. R$ 
2.000,00 + IPTU

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, 

QUINTAL SEPARADO. R$880,00 (IPTU INCLUSO)

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE FUNDO (SOBRADO) 01 DOR, COZ, WC, 

LAVAN E VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

VILA VITORIA CA02602 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S E QUINTAL R$850,00+ IPTU 
JD SANTA CRUZ – CA02607 - 02 DOR, SALA, COZ, A.S E 01 VAGA. R$ 800,00+ IPTU

AQUI SE VIVE CA02584 - SOBRADO: 04 DOR (02 SUITES),VARAN, 03 DOR (01 SUITE), 

SALA 03 AMB, WC, LAVA, COZ, C/ ARM, CHUR C/ WC, 06 VAGAS R$ 4.000,00 + COND+ IPTU

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

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

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

ITAICI – CA0920 
SOBRADO: 02 DOR, 

SALA, 

COZ, 01 WC, LAVAN E 

01 VAGA. RUA FRAN-

CISCO ARAUJO, 09 

R$750,00+ IPTU 

VILA COSTA 
E SILVA –CA0224 - 01 

DOR, SALA, COZ, WC 

E GARAGEM. R$800,00 

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

PQ. DAS 
NAÇÕES – 
CA1575 - 03 
DOR(01 
SUITE), SALA, 
COZ, WC, 
LAVAN, QUIN-
TAL E  02 
VAGAS. RUA 
LUIZ CUPINI, 
615.

JD ALICE /TANCREDO NEVES CA02560 - 03 DOR(SUÍTE),SALA,COZ,LAVAN E 02 VAGAS. R$ 
1.150,00 + IPTU

ALPES SUÍÇOS – CA02519 - SOBRADO: 04 DOR(01 SUITE C/ CLOSET) C/ VARAN, SALA (02 
AMB), COZ PLAN, 02 WC, PISCI E 03 VAGAS. R$ 3.500,00 + IPTU

V. ALMEIDA – CA02412 - 04 DOR(02 SUITES, 01 HIDRO), WC, LAVA, SALA 03 AMB, COZ, A.S, 
PISCI, CHUR C/ WC, DEPEND EMPREGADA E 02 VAGAS. R$ 5.000,00 + IPTU

VILA SUIÇA – 
CA02567 - 03 DOR 

(01SUÍTE C HIDRO), 
AMPLA SALA, COPA, 

COZ, A.S, FUNDOS 
(02 DOR, WC) C/ 
CHUR, QUINTAL 

E 02 VAGAS. RUA 
JOARACY MARIANO 
DE BARROS, 92. R$ 

2.000,00 + IPTU 

APARTAMENTO ALUGA

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596 - COBERT DUPLEX: 02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN, SALA 
TV, WC, VARAN, CHUR, E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU
 
VILA AURORA – AP00611 - 01DOR C/ ARM, 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 

JD CALIFORNIA – AP00617 - 03 DOR(01 SUITE), AMPLA SALA, WC, COZ, A.S E 01 VAGA. R$1.000,00+ IPTU

CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, SALA, COZ E WC. 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. R$ 1.300,00 + COND.

CASAS PARA VENDAS

CHIDO VENDE -
 MORADA DO SOL  CA02481 - 

TERRENO 250M² C/ 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DOR, SALA, 02WC, COZ, 
LAVA E AMPLO QUINTAL C/ JARDIM

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

JD ESPLANA-
DA I – CA1695 

- 04 DOR (01 
SUITE), SALA 

02 AMB, LAVA, 
ESCRITORIO, 
WC, COZ, A.S, 
CHUR, DEPEN 
EMPREGADA 

C/ WC E 
04 VAGAS. 

R$50.000,00

JD VALENÇA – CA02610 - 3D (1 STE), SALA, COZ, WC, LAV E 2 VAGAS. AT:135M²/ AC:118M² R$ 380.000,00

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

CHACARA AREAL- CA02605 - SOBRADO :HOME TEACHER, LAVA, SALA(02 AMB), COZ AMER, 
DESPEN, LAVAN, ESPAÇO GOURMET C/ COZ, CHUR, PISCI ,WC, 04 SUITES C/ CLOSET (01MASTER 
C/ HIDRO) C/ VARAN. AQUEC  SOLAR 06 VAGAS 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)

V. MERCEDES – CA02539 - 02 DOR,SALA, COPA, COZ PLAN, QUINTAL, FUNDOS C/ ÁREA GOURMET, 
EDÍCULA C/ SUÍTE E GARAGEM. R$ 425.000,00

JD. ELDORADO – CA02542 - 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: 03 DOR(01 SUITE C/ CLOSET), WC, SALA (02 AMB) COZ, LAVA, 
LAVAN,QUINTAL E 02 VAGAS. AT: 250m² / AC: 223m² R$ 580.000,00

ALPES SUIÇOS CA02364 - 03 DOR(01 SUÍTE) C/CLOSET, SALA 03 AMB, LAVAN, CHUR E 02 VAGAS. 
AT:400m² AC :280m² R$ 700MIL

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

JD SEVILHA CA02453 - SALA 3 AMB, 3D (1 SUÍTE), LAV, COZ, WC E GAR . AT 260 / AC 280 R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DOR, SALA, COZ, 02 WC, LAVAN, 02 VAGAS E 
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 - TERR PLANO EM RUA MOVIMENTADA PROX. DA RUA DOS INDAIA. R$550,00

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 
VISITE NOSSO SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR
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CA00953 - COND. FECH. DE ALTO PADRÃO - 
LINDA CASA, ACAB. EM PORCELANATO E 
MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUEC. SOLAR, 
4 SUITES (SD 1 MASTER), SALA C/ PÉ DIREI-
TO DUPLO, ESCRIT., PISC. DE ALVENARIA, 

CHURR.,  VEST., 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, re-
cepção, 2 banheiros R$ 1.200,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, 
prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Comercial c/ 
Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 
40m² c/ wc, estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 
200m² - fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 
+ Iptu

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc social, 
cozinha, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de 
Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + 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
CA00451 – Moradas de Itaici – Cond. Fechado – Área de Lazer e 
Portaria 24hs – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, quintal R$ 
1.350,00 + Cond + 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$ 1.800,00 + 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
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem .R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, 2 vagas de garagem 
.R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 
+ Cond + Iptu
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
TR00504 – Jd. Europa II – AT: 250m² - R$ 165.000,00
TR00503 – Cond Fechado – Vilagio de Itaici – AT: 150m² - R$ 170.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
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, lava-
bo, coz américa, lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 
suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, 
lavand, churrasq, forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 
1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito 
duplo, lavabo, cozinha, lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina 
e wc externo, garagem(aceita financiamento) .R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), 
sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, 
wc externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso 
de água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 
4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada 
revestida c/ porcelanato importado, churrasqueira, vestiário, quarto de 
despejo, piscina de alvenaria, aquecimento solar, paisagismo, acaba-
mento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

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

APARTAMENTO

AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores 
- 1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e 
coifa, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta .R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 
24 hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento bancário) .R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, 
garagem R$ 370.000,00
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - 
Lindo Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, 
lavand c/ armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 420.000,00 

CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - AT: 
300M² - AC: 240M² ,ÓTIMO ACAB., TODOS OS 

CÔMODOS C/ ARMÁRIOS, ESCRITÓRIO, COZ 
PLANEJA, ESCADAS EM MARMORE TRAVER-

TINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

CA001021 - JD. ESPLANADA - 
EXCELENTE IMÓVEL, ÓTIMO ACABA-

MENTO, 3 DORM(SENDO 1 SUITE), SALA 
2 AMB, COZ, WC, LAVAND, CHURRASQ, 

PORT. ELETRÔNICO. R$ 630.000,00

AP00419 - LINDO APTO, NOVO, EXCELEN-
TE ACABAMENTO, 1 DORM C/ ARMÁRIOS 

PLANEJADOS, COZ PLANEJ C/ GELA-
DEIRA 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 IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² C/ CASA NOS FUNDOS (02 DOR 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 FECHADO. 
R$ 160.00,00

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

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA – CENTRO - BAZAR E PAPELARIA NO CENTRO, VENDO 
E 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
 

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

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

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA DESCOBERTA. RUA DO-
MACIR STOCCO JR. 871. R$950,00+ IPTU 

CENTRO – CA02615 - 01DOR, SALA, COZ, WC E 03 VAGAS. R$1.200,00+IPTU

JD ALICE /TANCREDO NEVES CA02560 - 03 DOR(SUÍTE), SALA, COZ, LAVAN E 02 VAGAS. 
R$ 1150,00 + IPTU

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

AQUI SE VIVE CA02584 - SOBRADO: 01 SUITE (OFURO), SALA, VARAN.  03 DOR(01 SUITE), 
SALA 03 AMB,WC, LAVA, COZ, C/ ARM, CHUR C/ WC, 06 VAGAS R$ 4.000,00 + COND+ IPTU

VILA COSTA E SILVA 
–CA0224 - 01 DOR, 
SALA, COZ, WC E 
GARAGEM. R$800,00

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 06 SALAS, 03 

WC, COZ, LAVAN E 03 VAGAS
RUA 7 SETEMBRO, 578.

R$ 2.000,00 + IPTU

JD SANTA CRUZ – CA02607
02 DOR, SALA, COZ, A.S E GARAGEM.
R$ 800,00+ IPTU

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575
03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL, 02 VAGAS
RUA LUIZ CUPINI, 615.

VILA SUIÇA – 
CA02567

03 DOR(01SUÍTE 
C HIDRO), SALA, 
COPA, COZ, A.S. 
FUNDO (02DOR 

WC) C/ CHUR, 
QUINTAL E 04 

VAGAS 
RUA JOARACY 

MARIANO DE 
BARROS, 92.

R$ 2200,00 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 03 DORMITÓRIOS ALUGA

JD CALIFORNIA – AP00617 - 03 DOR(01 SUITE), AMPLA SALA, WC, COZ, A.S E 01 VAGA. 
R$1.000,00+ IPTU

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

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

CASA VENDA

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

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

CHACARA AREAL- CA02605 - SOBRADO :HOME TEACHER, LAVA, SALA(02 AMB), COZ AMER, 
DESPEN, LAVAN, ESPAÇO GOURMET C/ COZ, CHUR, PISCI, WC, 04 SUITES C/ CLOSET (01MAS-
TER C/ HIDRO), C/ VARAN. AQUECE SOLAR 06 VAGAS AT: 450M² AC: 351M² R$1.950.000,00

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DOR (01 SUITE), SALA 02 AMB, LAVA, ESCRITORIO, WC, 
COZ, A.S, CHUR, DEPEN EMPREGADA C/ WC E 04 VAGAS. R$500,000,00

JD. NOVA EUROPA – CA02608 - 02 DOR, SALA, WC, COZ, A.S, QUINTAL E GA-
RAGEM. R$360.000,00

JD VALENÇA – CA02610 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, 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 PERMUTA)

APARTAMENTOPARA VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR,SALA,C0Z,WC,A.S E 01 VAGA. ÁREA DE LAZER 
PORT 24H.  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 . R$ 290.000,00

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

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 TERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO 
FECHADO R$250 MIL

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

TERRENO ALUGA 

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 
VISITE NOSSO SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR
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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
C A 0 0 1 7 9  R $ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0  J a r d i m 
Guamabara 3 dorms|1 sala , Cozinha , 
Lavanderia 136,00 m² const | 96,97 m² útil
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 
4 vagas de garagem, cerca elétrica e sis-
tema de monitoramento 185,00 m² const. 
| 250,00 m² terreno.
CA00175 R$440.000,00 VISTA VERDE 2 
Dorms | 1 suite | sala ; cozinha ; caragem 
CA00176 R$270.000,00 JD LDORADO 
2 Dorms , sala , cozinha planejada , ba-
nheiro 

TERRENO

TE00123 R$ 240.000,00 PARQUE DAS 
BANDEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.300,00 + COND. + IPTU  
GRAND VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 sa-
las|  70,00 m² útil
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 
m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CEN-
TRO Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond 
+ IPTU     
CA00178 R$2.800,00  Jardim Regina 
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. 
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  Barcelo-
na 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 
m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil

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. FINAN-
CIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEMP/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.
VALOR: IMPERDÍVEL!1 APENAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-20. BELÍSSIMA E NOVÍSSIMA CASA COM 02 
DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, EM ABRIGO COBERTO, GAR. P/02 
AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: IMPER-
DÍVEL! APENAS: R$270.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 ACEITA LOTE NO 
NEGÓCIO, ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO COM 50% DE ENTRADA. CORRA!!
M.SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E 
LAVANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMO-
DOS WC, LAVANDERIA E GARAGEM NO PAVIMENTO 
INFERIOR. DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO F= 
APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM LOTE 
DE 180M² APENAS R$120.000,00 QUITADO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
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!!
RUA-81 M.SOL 02 DORM- GARA +SALÃO COMERCIAL NA 
FRENTE APENAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! ESTUDA PARCE-
LAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO COM 50% DE 
ENTRADA. CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL BELÍSSIMO LOTE COM 250M². PROX. AO PQ ECOL 
PODE SER DESMEMBRADO R$240.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIAMENTO.
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$85.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORM-SALA AMPLA- 
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 QUA-
TRO CÔMODOS LUZ, POÇO. TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997.
CASA NA CECAP - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CARROS, EDÍCULA 
COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, R$390.000, 
00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATUBA. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES 
DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, 
BOSQUE,02 TANQUES COM PEIXES, ABASTECIDOS 
COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, LUZ, ÁGUA DE MINA, 
A 06 KM DO CENTRO DE RIB, GRANDE SP. APENAS: 
R$240.000,00. ACEITA TROCA COM CASA EM IN-
DAIATUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997 ESTUDA 
PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. 
VÁ ZUNINDO!!

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 – 2D (1st com banheira), 
sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, garagem para 2 carros.
COD.216 – JD.MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms(1st), sala, coz 
americana, wc, quintal, garagem.
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, churrasqueira, 
piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta.SOBRADO
COD.313 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$580 MIL – 3 dorms(1st), 
sala,  copa, coz planejada, sacada, garagem.
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, chur-
rasqueira, 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$498 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.
COD.411 – JD.MORADA DO SOL – R$420 MIL – 2 casa inde-
pendentes com 2 dorms, sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro

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. Planeja-
da, 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.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.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, copa, 
coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão á lenha, 
campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e jantar, 
coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churrasqueira, portão 
eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc social, 
lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, campo, poço 
artesiano, casa de maquinas, garagem.

COD.746 – VALE DO SOL – R$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 den-
tário. COMERCIAL.
JD.RENATA – R$1.300,00 – 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.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia.
PQ.RES.INDAIA – R$850,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.CALIFORNIA – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, garagem

APARTAMENTOS

VL.NS.CANDELARIA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
1 vaga de garagem coberta.
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.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 –100m² e 1 wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - 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.
CENTRO – R$1.500,00 – 60m², com porta de vidro.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 wc, porta de vidro.
CENTRO R$3 MIL – 90m², 2wc.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.
CENTRO – R$8 MIL – 670m², frente de vidro

SALAS

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

GALPÃO

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

 

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

CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório, 
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aque-
cida, Ar Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 

CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo, cozinha , despensa, área de serviço, piscina 
e churrasqueira AT/300m² .AC/192m² R$ 730.000,00. Aceito 
terreno até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.
CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira 
AT/ 450m² .AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
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 400m² R$ 212.000,00
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
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² 220.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ lareira, 
coz. 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 empregada(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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AP00025 APARTAMENTO 2 DORMITORIOS SENDO UMA SUITE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL,GARAGEM COBERTA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA - R$ 1.600,00

CA00064 LINDO SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS TODOS PLANEJADOS ,SALA, 
COZINHA PLANEJADA ,WC SOCIAL ,LAVABO,DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, 
QUINTAL COM CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 3 AUTOS R$ 680.000,00

LOCAÇÃO VENDA

CA00091 CASA SOBREPOSTA COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, NÃO POSSUI GARAGEM SOMENTE RECÚO. R$ 1.100,00

AP00035 APARTAMENTO COM 3 
DORMITÓRIOS TODOS PLANEJA-
DOS SENDO UMA SUITE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 

PARA UM AUTO. R$2.000,00

CA00082 EXCELENTE CASA 
PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO 

COM 2 DORMITÓRIOS SENDO 
UMA SUITE, SALA, COZINHA, 

WC SOCIAL, GARAGEM 
PARA 2 AUTOS. R$ 1.200,00.

TE00008 EXCELENTE 
LANÇAMENTO CHÁCARA EM 

MONTE MOR COM 1000 METROS, 
ÓTIMA TOPOGRAFIA. R$75.000,00

SL00011 SALÃO EM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO COM 2 WC E 

COZINHA. R$ 2.200,00

AP00017 APARTAMENTO EM SÃO PAULO, VILA PENHA DE FRANÇA, COM 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E WC. 01 VAGA COBERTA, MOBILIADO, 
PRÓXIMO A ESTAÇÃO DO METRÔ - R$ 320.000,00

CA00115 CASA TÉRREA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 ST, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, EDÍCULA COM CHURR. 
COM DORMITÓRIO E WC, GARAGEM PARA 2 AUTOS COBERTOS, R$ 650.000,00

“CONSTRUA SEU IMÓVEL – IMÓVEL PRONTO PARA MORAR, A PARTIR DE R$ 215.000,00, FINANCIADOS PELA CAIXA”

CA00068 CASA NOVA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UMA SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL,LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 2 AUTOS PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 370.000,00

SL00009 SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, COM 2 BANHEIROS, COZINHA E 
LAVANDERIA. R$ 1.800,00

CH00007 CHÁCARA EM CONDOMÍNIO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 3 DORMITÓ-
RIOS SENDO UMA SUITE, SALA AMPLA, SALA COM LAREIRA, WC SOCIAL, CO-
ZINHA, LAV., PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, CASA DE CASEIRO. R$ 3.000,00

CA00094 SOBRADO EM CONDOMÍNIO COM 3 DORMITÓRIOS, DOIS SENDO 
PLANEJADOS, UMA SUITE, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEM DESCOBERTA PARA 2 AUTOS. R$ 2.000,00 MAIS CONDOMÍNIO
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Artigos em Geral Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Bolo Cabeleireiro

Cestas de Presente
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Ferro Velho

Decorações para Festas

Decorações Decorações Imobiliária

20B

Comida JaponesaCelular

Imobiliária Jóias
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina

Padaria Poços Artesianos

21B

Manutenção

Pousada Litoral Norte

Restaurante

Reparações Automovitas

Restaurante Segurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Tintas Veterinária Vidraçaria

22B

Vidros e Esquadrias
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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 DE PINTURA Para prestadora de serviços de pin-
tura terceirizada. Realizará pintura de válvulas e tubulações. 
AJUDANTE GERAL (MASC) Para clube recreativo (campo) 
de terça-feira à sábado das 7h às 17h e é imprescindível 
ter disponibilidade para horas extras no domingo. Realizará 
tarefas de limpeza e manutenção em geral. 
AJUDANTE GERAL (MASC) Para prestadora de serviços 
terceirizada. Auxiliará no almoxarifado. Requisito mínimo: 
Ensino médio completo. 
ASSESSORA COMERCIAL Para escola de idiomas. Reali-
zará divulgação e vendas de cursos de idiomas para pessoa 
física e jurídica. Deverá ter conhecimentos em ações de 
marketing e captação de clientes. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM) Para hotel. Realizará limpeza 
de áreas comuns, apartamentos e afins. Necessário ter dis-
ponibilidade para finais de semana. 
CARPINTEIRO (MONTE MOR) Para construção civil. Realiza-
rá atividades como limpeza de forma, pregar meia cana, etc. 
Deverá ter conhecimento em matemática básica. Residir em 
Indaiatuba, Monte Mor, Elias Fausto, Hortolândia e Cardeal. 
CUMIM (AUXILIAR DE GARÇOM) Para hotel. Fará limpeza 
de mesas, servirá bebidas e demais atividades similares. 
Necessário ter disponibilidade para finais de semana. 
EMPREGADA DOMÉSTICA Para casa de família. Limpeza 
e manutenção geral. Segunda a Sexta-feira. 
EXTRUSOR BALÃO Para indústria de plástico. Operará e 
programará máquina extrusora balão, desde a mistura da 
matéria prima até o acabamento.
MOLDADOR (OPERADOR DE MOLDAGEM/FUNDIÇÃO) 
Para fundição de aço/ferro. Realizará operação de máquina 
de moldagem. 
OPERADOR LOGÍSTICO MULTIFUNCIONAL Para armazém 
logístico. Realizará tarefas de armazenagem, organização e 
manuseio de produtos. Conhecimento em WMS e curso de 
Empilhadeirista são imprescindíveis. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
VENDEDOR(A) Para loja de calçados. Realizará atendimento 
e vendas, além de organização das vitrines e estoque.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE PROJETOS (7912): 
Formação superior em Engenharia 
Mecânica, Engenharia Elétrica ou 
áreas afins. Experiência em ad-
ministração de projetos de peças 
automotivas. Possuir japonês fluente 
e inglês intermediário. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior completa 
ou cursando em Administração de 
Empresas ou áreas afins. Experi-
ência na função. Noções de conta-
bilidade e fluxo de caixa. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE COMERCIAL (7931): 
Desejável cursando Ensino Superior 
em Administração, Marketing ou 
áreas afins. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE CONTABILIDA-
DE (8377): Cursando superior em 
Ciências Contábeis. Experiência 
em conciliação bancária. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
(7247): Formação superior completa 
ou cursando em Administração, 
Logística ou áreas afins. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE VENDAS (8399): 
Formação superior em Adminis-
tração, Marketing ou áreas afins. 
Experiência na área comercial. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto, 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8523): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em expedição e conferência de 
materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7863): 
Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
BALCONISTA (8529):  Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
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. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8388): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ENCANADOR INDUSTRIAL (8524): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Conhecimento 
em hidráulica de ar comprimido. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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 MECÂNI-
CA (7097): Formação técnica com-
pleta ou em curso em Mecânica ou 
áreas afins. Residir em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO (7446): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
desenvolvimento e ajuste de fer-
ramentas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
FRESADOR CNC (8349): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e ope-
ração de Fresa CNC. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na 
região de Indaiatuba. 
JARDINEIRO (8165): Ensino Fun-
damental completo. Experiência na 
função. Possui CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUNTEÇÃO 
(7567): Ensino Médio completo. 
Possuir cursos voltados para a área 
mecânica. Experiência em monta-
gem e manutenção de máquinas. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MECÂNICO INDUSTRIAL (8525): 
Ensino Fundamental completo. 
Experiência em hidráulica de ar 
comprimido e água. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. CNH 
C. Possuir disponibilidade de horá-
rio. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR (A) DE CAIXA (8169): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(6901): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE RETROESCAVA-
DEIRA: Experiência em operação 
de retroescavadeira, escadeira 
ou afins. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC 
(8140): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.  
REPOSITOR (8531): Ensino Fun-
damental completo. Desejável ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SUPERISOR DE LOGÍSTICA 
(8476): Formação superior comple-
ta. Experiência na área em centro de 
distribuição. Inglês Fluente. Residir 
na região. 
TORNEIRO CNC (8349): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e ope-
ração de Torno CNC. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
VENDEDOR (A) (8172): Ensino Mé-
dio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM 
/ MASC) Com experiência na 
função. Para trabalhar em 
limpeza de indústria. Disponi-
bilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA 
Possuir experiência na função, 
residir em Indaiatuba, disponi-
bilidade de horários.
A U XIL IA R  TÉC N IC O EM 
PROJETOS – Possuir curso 
de Eletrotécnica. Conheci-
mentos em AutoCad. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar em Lavanderia 
Industr ia l .  Disponibi l idade 
de horário. Experiência em 
produção.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
– Experiência em serviços 
de caldeiraria, conhecimento 
básico com medidas de trena, 
furadeira e lixadeira. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilida-
de de horários.
COZINHEIRA – Para trabalhar 
em Restaurante Industrial. 
Residir em Indaiatuba. Expe-
riência na função. 
AJUDANTE DE PRODUCAO 
– Possuir experiência com 
serralheria e polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários.
ENCARREGADO (A) FINAN-
CEIRO  –  Exper iênc ia  em 
coordenação nas rotinas do 
Setor financeiro, fiscal, fatu-
ramento. Conhecimento em 
legislação fiscal. Superior em 
Administração ou áreas afins.
ENGENHEIRO CALCULIS-
TA  –  Engenhar ia  Civ i l  ou 
Mecânica, Conhecimentos em 
desenvolvimento de estruturas 
metálicas, domínio em calculo 
estrutural, Solid Works. Inglês 
Intermediário \ Avançado. Re-
sidir em Indaiatuba ou região.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Possuir 
curso técnico na área mecâ-
nica ou Metrologia e Leitura, 
interpretação de desenho, 
residir em Indaiatuba, com ou 
sem experiência. Disponibili-
dade de horário.
OPERADOR DE FORNO  – 
Possuir experiência em fornos 
para curvação de vidro. Resi-
dir em Indaiatuba. Disponibili-
dade para trabalhar em turnos.
SOLDADOR – Experiência em 
Solda TIG \ MIG, traçagem e 
montagem de peças e corte 
em maçarico. Residir em In-
daiatuba, disponibilidade de 
horários.
PROGRAMADOR / OPERA-
DOR DE MÁQUINA DE COR-
TE A LASER – Residir em 
Indaiatuba. Conhecimento em 
Auto Cad. Experiência em Pro-
gramação de maquinas CNC.

A Global Empregos em parceria com empresa multinacional americana de 
produtos eletrônicos contrata para sua nova loja no Polo Shopping.

Gerente de Loja / Operador (a) de Caixa / Vendedor (a)

Compareça na Global e demonstre seu interesse. 
www.globalempregos.com.br

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.
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PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE GERAL: Escolaridade indife-
rente, necessário conhecimento em cons-
trução civil.
ASSISTENTE 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 ALMOXARIFADO: Ensino 
médio completo, já ter trabalhado em almo-
xarifado e disponibilidade para trabalhar em 
loja de material de construção. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, necessário ter carro ou moto que 
possa utilizar para ir ao trabalho, conhecimen-
to em linha de produção. 
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 LIMPEZA: Escolaridade indi-
ferente, necessário experiência na função, 
residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter trabalhado 
na área. 
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em máquina reta, Overlock, 
Interlock 2 agulhas, Galoneira e em todos os 
tipos de tecidos.
ELETRICISTA: Possuir NR10 e certificado 
de eletricista, residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de trabalhar em Campinas. 
ENCANADOR: Conhecimento em hidráulica 
industrial, residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de trabalhar em Campinas. 
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino 
Superior em Logística Completo, com expe-
riência em gestão de pessoas e toda área de 
Logística. Residir em Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio 
completo, será responsável por toda área de 
vendas, como treinamento e supervisão, ter 
conhecimento em informática e boa liderança.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Com-
pleto, com experiência em liderança de equipe 
e operação de empilhadeira. Necessário curso 
de Operador de Empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga 
destinada para pessoas de portador de 
necessidades especiais, ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba e disponibilidade 
de horário. 
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE 
USINAGEM: Conhecimento instrumentos de 
medição de metrologia , desenho mecânico, 
ferramental de centro/torno usinagem.
REPRESENTANTE COMERCIAL: Irá tra-
balhar 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: Neces-
sário experiência na função, será responsável 
pela coordenação de equipe, organização da 
loja, auxiliar em compras, reposição e verifica-
ção do estoque, recebimento e conferência de 
mercadorias, necessário residir em Indaiatuba.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  Ensino 
fundamental completo, experiência como 
camareira, com liderança e gerenciamento, 
atendimento aos hóspedes. Necessário dispo-
nibilidade 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: 
Ensino médio completo, cursos na área equi-
valente, 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 E INTERNO: Ensino 
médio completo, ter experiência com vendas, 
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.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 

Rua 13 de Maio, 720  Centro - Tel / Fax: (19) 3875-3759 
www.skalaempregos.com.br

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 CONTABIL  Formação superior em Contabilida-
de, experiência com contabilidade, lucro real, declarações, 
balanço e sistemas integrados. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
Formação Superior em Química / Alimentos/ Materiais/ 
Bioquímica ou Técnico em Polímeros. Com experiência em 
indústrias de embalagens ou alimentícias em desenvolvimen-
to e análise de materiais. Com disponibilidade para viagens. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE EXPANSÃO  Formação superior em Admi-
nistração de empresas, Marketing ou Economia. Experiên-
cia com varejo e controle de mercados. Local de atuação: 
Indaiatuba
ANALISTA DE VENDAS  Formação completa em Engenha-
ria, grande conhecimento no segmento automotivo. Inglês 
fluente. Local de atuação, Itu
ASSISTENTE SOCIAL  Formação superior em serviço social. 
Experiência em projetos sociais e órgãos públicos. Possuir 
disponibilidade de horário. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  Ensino médio completo, com 
experiência em linha de produção e ferramentas da qualida-
de. Com total disponibilidade de horário. Local de atuação: Itu
AUDITOR DA QUALIDADE  Ensino médio completo, ex-
periência 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
GERENTE DE OPERAÇÕES  Formação superior em En-
genharia Civil, Elétrica ou Mecânica. Experiência na área 
de manutenção predial e conservação, conhecimento em 
elétrica e mecânica. Local de atuação: Itu   
MECÂNICO MONTADOR  Desejável ensino médio completo, 
curso de mecânica diesel e metrologia. Experiência na área 
mecânica. Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO  Ensino Fundamental. Com 
experiência na função, CNH. Categoria E. Empresa Loca-
lizada em Salto.
OPERADOR DE MAQUINAS  Ensino médio completo. Ex-
periência em Injetora ou Extrusora. Com total disponibilidade 
de horário Local de atuação - Itu
POLIDOR Ensino fundamental, experiência na função. Local 
de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS  Ensino 
médio e disponibilidade de horário. Local de atuação: Salto.
SUPERVISOR CONTABIL E FISCAL  Formação superior 
em Ciências Contábeis, especialização em   contabilidade. 
Experiência na área contábil e fiscal. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência em refrigeração. Conheci-
mento em Eletrônica. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE PROCESSOS Ensino médio completo, curso 
técnico em processos. Experiência na função. Local de 
atuação: Itu
VENDEDOR  Ensino médio completo, experiência em ven-
das. Local de atuação: Itu
VENDEDOR EXTERNO  Formação Superior completa ou 
Cursando. Desejável experiência na área comercial, ven-
das, negociações técnicas e conhecimento no segmento de 
embalagens. Empresa localizada em Itu.

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.

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 
fundamental, irá trabalhar na área 
de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - 
Ensino médio, possuir curso de 
Usinagem, mecânica ou similar.
ANALISTA PCP - Superior com-
pleto ou cursando, experiência na 
função, desejável ter trabalhado 
em empresa do ramo de fundição 
ou metalúrgica.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino 
fundamental completo, experiência 
na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS- Alfabetizado, irá trabalhar 
em serviços de jardinagem, roça-
deira e serviços gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Ensino médio completo, experiên-
cia com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR DE COMPRAS - Supe-
rior completo ou cursando, expe-
riência com compra de insumos e 
matéria prima, lançamento de notas 
fiscais e domínio com Excel.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio 
completo, experiência com escrita 
fiscal, auditoria e planilhas Excel, 
possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO 
– Ensino médio, experiência na 
função, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, 
possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS 
VENDAS - Ensino médio completo, 
experiência com pós vendas dese-
jável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica ou auto peças.
públicos conforme orientação do 
despachante, espanhol e inglês 
nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E 
ESTOQUE - Ensino médio, experi-
ência na função, desejável possuir 
curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING 
- Cursando Ensino Superior em 
Marketing, conhecimento com 
Corel Draw, Photoshop e Adobe 
Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING JR 
- Superior completo em Marketing, 
experiência na função, possuir 
curso de Photoshop, Corell Drawn, 
desejável ter trabalhado em empre-
sa ramo de auto peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMEN-
TO - Ensino médio, experiência 
com recebimento fiscal, desejável 
conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino 
técnico informática, experiência 
com manutenção de redes, impres-
soras e pacote office.
ASSISTENTE DE RH - Superior 
completo  ou cursando, experiên-
cia com recrutamento e seleção, 
agendamento exame médicos, 
entrega de contrato de trabalho, 
atendimento a clientes e as demais 
rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE VENDAS - Su-
perior completo ou cursando, ex-
periência com toda rotina do de-
partamento comercial, informática, 
Outlook e Excel avançado, sistema 
ERP-TOTVS, desejável ter inglês e 
espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – En-
sino fundamental, experiência na 
função, possuir condução própria 
e disponibilidade de horário, residir 
em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino funda-
mental, experiência na função.

CARREGADOR -  Ensino funda-
mental, carregar e descarregar 
caminhão de mercadorias, possuir 
disponibilidade de horário.
COMPRADOR -  Ensino médio 
completo, experiência com compras 
de usinagem, materiais improduti-
vos e produtivos, conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio 
completo, experiência na função, 
desejável experiência com o sis-
tema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
– Ensino médio completo, curso 
de NR 10 e elétrica, experiência 
na função, vaga para empresa 
multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - En-
sino Técnico Eletrotécnica, expe-
riência com montagem de painéis 
elétricos e equipamentos, leitura e 
interpretação de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino 
fundamental, experiência na função, 
possuir curso de empilhadeira, resi-
dir em Salto ou Indaiatuba.
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, pá-
tios, 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 trabalhado em 
empresa ramo auto peças.
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
– Ensino fundamental completo, ex-
periência com manutenção corretiva 
e preventiva em maquinas, equipa-
mentos, ponte rolante, pneumática 
e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - 
Experiência com torno mecânico, 
fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em 
São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLAN-
TE - Ensino fundamental, possuir 
curso na área e experiência na fun-
ção e disponibilidade para trabalhar  
no segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MUL-
TIFUNCIONAL - Ensino médio 
completo, experiência com servi-
ços administrativos de armazém, 
sistema WMS (qualquer sistema) 
e possuir curso de operador de 
Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – En-
sino médio completo, experiência 
com operação de maquinas,leitura 
e interpretação de desenho e ins-
trumentos de medição, possuir 
disponibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino 
fundamental completo, com carteira 
de reservista, residir em Salto ou 
Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino mé-
dio completo, experiência com 
atendimento a clientes, PABX, 
informática e as demais rotinas do 
departamento.
SELECIONADORA -  Superior 
completo em Psicologia ou RH, 
experiência com recrutamento e 
seleção, elaboração de laudos e 
as demais rotinas do departamento.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência com solda TIG, Mag e 
Elétrica, possuir curso na área.

Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  
na  Rua Pedro Gonçalves, 845 – Centro – Indaiatuba/SP TELEFONE: (19) 3816 

7975 | 4105 3462 | 9 8129 0173 e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.
 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 

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

AJUDANTE DE COZINHA
Com Ensino Fundamental e ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e 
disponibilidade para trabalhar em tur-
nos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS
Com Graduação Superior Completa, 
inglês fluente, excel avançado, com 
experiência em rotinas administra-
tivas 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 Pro-
dução, possuir experiência no seg-
mento metalúrgico, em processos de 
melhoria contínua, acompanhamento 
de processos de produção e análise 
de indicadores. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE ARMAZÉM
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em processo de lo-
gística. Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental ,  com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, dese-
jável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ELETRICISTA MONTADOR DE 
PAINÉIS
Com formação Técnica em Ele-
troeletrônica, com experiência em 
montagem de painéis. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Supe-
rior em Logística, com experiência 
na função e toda rotina de armazéns, 
recebimento, expedição, almoxari-
fado e movimentação de materiais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS
Com formação em Engenharia Mecâ-
nica ou de Produção, conhecimentos 
em Auto Cad e Pró-Engineer, inglês 
intermediário,  com experiência na 
área de processos, melhoria contí-
nua e projetos de máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA  SUPERIOR ADMI-
NISTRAÇÃO
Cursando a partir do 4º semestre, 
domínio em informática excel e 
access, desejável experiência em 
rotina administrativa. Residir em 
Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO
Cursando a partir do 4º semestre. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
FISCAL DE SEGURANÇA
Com Ensino Médio Completo, dese-
jável experiência na função, possuir 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em In-
daiatuba.
GERENTE FINANCEIRO
Com Graduação Completa, com 
experiência em toda rotina da área e 
possuir disponilibidade para mudan-
ça de estado.
LÍDER DE LOGÍSTICA

Com Ensino Médio Completo, cur-
so de Operador de Empilhadeira, 
experiência em toda rotina da área 
de logística e disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
MÉDICO DO TRABALHO
Com especialização completa em 
Medicina do Trabalho, e disponibi-
lidade para trabalhar na cidade de 
Elias Fausto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com 
CNH “D”, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA 
SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba 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 
experiência na função e empilha-
deira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
RETRÁTIL
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou 
Superior, com experiência na função 
em empresa de prestação de serviços. 
Residir Indiatuba ou Salto.
PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
SUPERVISOR FINANCEIRO
Graduação em Administração, Conta-
bilidade ou Gestão Empresarial, com 
experiência em toda rotina da área e 
sistema integrado ERP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR EM LOGÍSTICA
Com Graduação Tecnólogo em Lo-
gística, com experiência na rotina de 
expedição, estoque e controle de rota. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TECNÓLOGO DE PROCESSOS
Com Graduação  Tecnólogo em Automa-
ção Industrial ou Engenharia de Produ-
ção ou Mecatrônica, inglês intermediário, 
com experiência em desenvolvimento 
de projetos de máquinas, equipamentos 
e dispositivos, com conhecimentos em 
PRO-ENGINEER (CREO) e Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO
Com formação Técnica em Eletrônica, 
para atuar em serviços de assistência 
de técnica,  possuir veículo próprio e 
disponibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO PLENO
Com formação Técnica em Eletrônica, 
com inglês nível intermediário, possuir 
experiência em montagem, instalação 
de equipamentos eletrônicos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com formação Técnica Completa, 
com experiência em indústria metalúr-
gica. Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
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CLASSIFICADOS

Bom Princípio: 03 D, 
(1st), sala 2 amb, cz. R$ 
461.000,00 F. 9-9779-
3589 c/ Caio
Casa em Condomínio com 
2 D., coz. com armários, 
banheiro com blindex R$ 
295.000,00. F. 98372-0000
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 
03 cômodos e WC nos 
fundos, R$ 390.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00 
F. 98372-0000
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil  aceita per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 - 
Cond + IPTU.  3 dorms, 1 
suíte, 2 salas 70,00 m² útil
Centro - R$ 1.700,00 - 
Salão comercial, com 70 
m², sendo 1 recepção, 3 
salas, wc e área de ser-
viço, localizado no centro 
da cidade - F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente locali-
zação, 4 D., 6 salas - ótimo 
para casas de repouso, 
clínicas - AT 479 m² AC 
222 m² F. 98372-0000
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permuta F. 7828-0418/ ID 
114*97307

Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-8948
Cond. Montreal - Opor-
tunidade - Casa no Cond. 
Montreal R$ 420.000,00 - 3 
D, sendo 1 suite, 1 banhei-
ro, sala e 2 vagas de garag. 
AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
máster, todas com saca, 1 
WC social, lavabo, área de 
luz, coz. americana, sala 2 
amb., 2 vagas de garag. R$ 
580.000,00 F. 98372-0000
Cond.  Santa  C la ra : 
Móveis planejados, 04 (st), 
sendo 03 c/ closet, sala 
3 amb, cz, despensa R$ 
1.950.000,00 F. 9-9779-
3589 c/ Caio
Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cober-
tos), edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com 
espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Villaggio di Itai-
ci: 03 D, (1 st), sala 02 
amb, cz, terraço e lav. R$ 
485.000,00 Aceita Finan-
ciamento F. 9-81393557 
c/ Marlene
Jd. Guanabara - CA00179 
- R$ 380.000,00 - 3 D.,1 
sala , coz. , lav. 136,00 
m² const., 96,97 m² útil F. 
98144-9224

Jd. Maria Helena: 03 
D (1st) ,  sala,  cz.  R$ 
360.000,00 F. 9-81393557 
c/ Marlene
Jd. Maria Helena: 03 
D, (1 st), sala, cz. R$ 
360.000,00. Aceita Finan-
ciamento F. 9-81393557 
c/ Marlene
Jd. Morada do Sol – so-
brado com 2 D., sala, copa, 
coz, wc, as, varanda, quin-
tal, 2 salas comerciais, 
WC, garag. para 2 carros. 
R$ 370 mil F. 98136-7331
Jd. Panorama: 02 D, (1st), 
sala, cz americana, área 
de serv. R$ 280.000,00 F. 
9-9779-3589 c/ Caio.
Jd. Pau Preto - Casa nova 
com 3 D. sendo 1 suíte, 1 
wc, 2 vagas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F. 98372-0000
Jd. Paulistano - casa no 
com 3 D. (1st), sala, coz, 
wc social, lav., garag. para 
2 carros R$ 280 mil F. 
98136-7331
Jd. Regina - CA00178 
R$2.800,00  3 D., 1 suíte 
planejada , 1 lavabo, sala 
dois ambientes, garag. 
para 4 carros , coz. plane-
jada , lav. F. 98144-9224
Jd. Regina. Sobrado c/ 
3D., suite, wc, lavabo, clo-
set, sala TV, sacada, sala 
2 amb., varanda,  qrto de 
despejo, garag. c/ 4 vagas, 
portão elétrico F. 3017-
5541/ 98273-7368 Aceito 
Permutas com chácara em 
condomínio fechado.
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

Cond. Villagio Di Itaici – 
Casa em condomínio, com 
2 D, sala dois ambientes, 
wc social, coz. com armá-
rios, 2 vagas – R$1.500,00 
+ condomínio e IPTU F. 
98372-0000
Cond. Vista Verde - Opor-
tunidade - R$ 450.000,00 
- 3 D., sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala e 2 vagas 
de garag. AT 175 m² AC 
105 m² F. 98372-0000
Condomínio Montreal - 
casa com  3 D. (1 st), sala, 
coz., wc social, lav., 1 vaga 
de garag. coberta. R$ 389 
mil F.(19) 98136-7331
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 2 D., WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 235.000,00. F. 
3392-0333
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., WC e lavand. 
AT/ 275m² AC/60m² (casa 
em terreno de esquina 
frente para avenida sendo 
comercial) R$ 270.000,00 
F. 9.9887-7771.
Jd. Eldorado - CA00176 - 
R$ 270.000,00 - 2 D., sala, 
coz. planejada , banheiro 
F. 98144- 9224
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 3 sts, sala., la-
vabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 4 va-
gas garag. R$ 400.000,00. 
F. 3392-0333
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelente 
casa no, terreno de 600m² 
- F. 98372-0000
Jd. Morada do Sol – 4 
cômodos com mais 2 
cômodos separados – 
R$ 170.000,00 F. 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-
1355/ 99205-4322/ ID: 
94*2168

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, chur-
rasq. c/ pia de granito, 
pisc., 4 vagas garag. R$ 
600.000,00. F. 3392-0333
Jd. Sevilha: 04 D (1 st c/ 
closet), sala, copa, cz pla-
nejada R$ 500.000,00. F. 
9-9779-3589 c/ Caio
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. p/ 
02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 aceita lote 
no negócio, estuda parce-
lamento direto c/ o propr. 
com 50% de entrada. 
M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e .04 
cômodos WC, lav. e garag. 
no pav. inferior, documen-
tada. Aceita financ. R$ 
210.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 80 - 02 D., 
sala, coz, WC, lava, ga-
rag. R$ 145.000,00  F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. +salão comercial 
na frente R$ 195.000,00. 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento dire-
to com o proprietário com 
50% de entrada. 
M. Sol – Rua 84 - 02 
D., sala, coz., WC, lav., 
garag. Aceita financ. R$ 
230.000,00. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 

Marg. Pq. Ecológico - 
R$ 2.700,00. Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, cozinha, amplo terreno 
para estacionamento ou 
operação, com capacidade 
para entrada de caminhão 
F. 98372-0000
Nair Maria Salto / SP - 02 
cômodos e WC em lote de 
180m² R$ 120.000,00 qui-
tado. F.3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F.  3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709 
Res. Amstalden - R$ 
980.000,00 - Casa 3 suí-
tes, sala 2 ambientes, com 
área de luz, coz. planejada, 
piscina, churrasq., edícula 
com WC fechada em vidro, 
4 vagas , AC 230 m². At 
367 m²  F. 98372-0000
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
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 
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 290 mil. Estuda-
-se imóvel de menor valor. 
F. 997519921/38750469.
Vila Suiça - 3 suítes com 
closet, AT 300m2, AC 252, 
mais 1 suíte no térreo e 1 
suíte para empregados, 
fino acabamento, demais 
dependências de alto pa-
drão. R$ 850.000,00  F. 
3875 0469/  99751-9921 
CRECI 65362.

Vila Suiça - 3 suíte (1 
máster com closet), AT 
500m2, AC 269m², mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte 
para empregados,  ar 
cond., aquec., toda equipa-
da com armários, acab. de 
primeiríssima, capelinha 
ou casa de bonecas, torre 
de vigilância, varanda, 
jardins e muito mais, ga-
rag. para 4 carros, portões 
eletrônicos e entrada pri-
vativa. R$ 1.050.000,00  
F. 3875 0469/ 9 9751 9921 
CRECI  65362
Vista Verde - CA00175 
- R$ 440.000,00 - 2 D., 1 
suíte, sala, coz., garag.  F. 
98144-9224 

Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3D.(Sendo 
1 suite c/ armários), sala 
2 amb, coz planej, la-
vabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 
3 D. (sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz, la-
vand, garag.R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu F. 3834-8948
Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - falar com Figueira
Casa Comercial - Av. 
Presidente Vargas R$ 
5.000,00 mês F. 99732-
4713 c/ Silvia
Casa para Solteiro- quar-
to, sala, copa, coz. e lav. 
E quarto mobiliado para 
solteiro F. 3935-8924

Centro – CA02583 - casa 
comercial: 06 salas, 03 
WC, cz, lav., 03 vagas. 
Rua 7 Setembro, 578. R$ 
2.000,00 + IPTU F. 3875-
2215 Imobiliária
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 4 vagas 
garag. R$ 4.300,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. 
c/ armário planej.), sala 2 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, cz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, quin-
tal, área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond.  Casa  Bel la  - 
CA0479 - 106,40 m² - 3 
D. (1 st c/ closet), WX, 
lavabo, sala 2 amb., va-
randa, churrasq., jd., cz. 
americana planej. c/ coi-
fa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Montreal - CA0517 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
cz. americana, AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$  
420.000,00 F. 3392-0333
Cond. Santa Clara - 
CA0372 - 450 m² - 3 sts. 
planej., sala, varanda, cz. 
planej., desp., AS, D. ext. e 
WC ext., 4 vagas garag. R$ 
4.400,00 + Cond. +IPTU F. 
3392-0333
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Jd. Dom Bosco: 01 D, 
cz e lav. R$ 1.100,00 F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. Eldorado - CA00176 
R$ 270.000,00 2 D., sala 
, coz. planej., banheiro F. 
98144- 9224
Jd. Europa: 03 D, (1st), 
sala, cz. R$ 2.000,00 F. 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jd. Olinda - CA0418 - 
250 m² - 3 D. (1st), WC, 
sala 2 amb., cz., AS, WC 
ext., quintal, 2 vagas ga-
rag. R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej., 
sendo 1 st c/ closet, sala 
2 amb., WC, jd. Inverno cz 
planej., AS, quintal amplo, 
WC ext., churrasq., 3 va-
gas garag. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Regente - SO0399 
- 250 m² - 3 D. c/ arm. 
(1 st), sala 02 amb., cz. 
planej., AS, quintal, chur-
rasq., 4 vagas garag. R$ 
2.700,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Jd. Regina - CA00178 
R$ 2.800,00  3 D. , 1 (st) 
planejada , 1 lavabo , sala 
dois ambientes, garag. 
para 4 carros , coz. pla-
nej., lav. F. 98176-9646
Jd. Valença - CA0539 
- 125 m² -  3 D. (1st), 
sala, copa, cz., WC, AS, 
churrasq., 2 vagas garag.  
R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Morada do Sol: 02 D, 
sala, cz. R$ 850,00 F. (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.
P q .  d a s  N a ç õ e s  – 
CA1575 - 3 D (01 St), 
sala, cz, WC, lavan, quin-
tal, 02 vagas F. 38752215 
Imobiliária 

Cond. Portal das Acá-
cias - SO0360 - 133,30 
m² - 3 D. (1 st c/ saca-
da), WC social, lavabo, 
sala 2 amb. c/ varanda, 
cz., desp., AS., espaço 
gourmet c/  churrasq., 
quintal, 2 vagas garag. 
Armár io  p lane j . :  cz . , 
WC’s, churrasq., AS. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Portal de Itaici - 
SO0381 - 396 m² - 4 D. (1 
st. máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empre-
gada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 m² 
- 3 D. (1 st), lavabo, WC 
social, sala 2 amb., cz., 
despensa, AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas de ga-
rag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 sts., 
sala 2 amb., varanda, 
lavabo, cz., desp., AS, 
quintal, churrasq., pisc., 
WC ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond.  Vi l la  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, 
sa la  2  amb. ,  esc r i t . , 
copa, cz. Planej., AS c/ 
gabinete, depósito, D. 
ext., edícula c/ churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 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, depósi-
to/D. ext., edícula com 
churrasq., piscina, quin-
tal, aquec. solar, ar con-
dicionado, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 3 sts, 
sala 2 amb. c/ varanda, 
lavabo, cz. planej., AS, 
churrasq., área de la-
zer, 2 vagas garag. R$ 
2.800,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Itaici – CA0920 - so-
brado:  2  D,  sa la,  cz, 
1 WC, lav. e 01 vaga. 
Rua Francisco Araújo, 
09 R$ 780,00+ IPTU F. 
38752215 Imobiliária
Jd  Califórnia CA02571 
-  2 D, cz, WC, 1 vaga, 
A.S. Rua Domacir Stocco 
Jr, 871. R$ 950,00+ IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
Jd Califórnia CA02570 
- 1 D, sala, cz, WC, 1 
vaga. Rua Domacir Stoc-
co Jr, 871. R$ 850,00 + 
IPTUF. 38752215 Imo-
biliária 
Jd California CA02596 - 
2 D, CZ, WC, lav., 1 vaga, 
Rua Domacir Stocco Jr, 
871. R$ 850,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
Jd Califórnia CA02601- 
2 D, cz, WC, lav., 1 vaga, 
Rua Domacir Stocco Jr, 
871 R$ 950,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
Jd. do Sol: 03 D, (1st), 
sala, cz. R$ 1.450,00 F. 
9-9233-3124 c/ Jessica.

Pq. das Nações: 02 D, 
sala, cz. R$ 1.300,00 (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Pq. das Nações: 03 D, 
sala, cz. R$ 1.300,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Pq. São Lourenço: 02 D, 
sala, cz, área de serv. R$ 
1.200,00 F: 9-9233-3124 
c/ Jessica.
V i l a  M a r i a  H e l e n a 
CA02566 -  Casa de fun-
do, Rua Bororó nº 50 - 2 
D, sala, coz, A.S, quintal 
e vaga p/ moto R$ 850,00  
+  IPTU F. 3875-2215 Imo-
biliária
Vista Verde - CA00175 
R$ 440.000,00  2 D.  (1 
st), sala ; coz., carragem  
F. 98144-9224
V i s t a  V e r d e :  0 2  D , 
(1st), sala 2 amb, cz. R$ 
1.500,00 F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.

Gran Ville - R$ 270.000,00, 
3 dormitórios, todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garag. para um  carro F. 
98144-9224
Apto - Florianópolis (Ita-
pema) mobiliado - 03 D. 
(01 st), sala, coz., lav., 
churrasq. na varanda 
130m² R$ 400.000,00 F. 
9.9887-7771.
Apto em Indaiatuba: 02 
D. por R$ 185.000,00 em 
ótimo bairro F. 9-83398183 
c/ Camila.
Centro - Apto Térreo, 2 
D., sala coz., WC social e 
WC de serviço, A/S, exce-
lente localização. Prédio 
com portaria 24 horas R$ 
220.000,00 - F. 98372-0000

Apto Guarujá – Enseada 
- 02 D. (01 ST), sala, coz., 
lav., churrasq. na varan-
da, 02 vagas de garag., 
piscina aquec, churrasq. 
R$ 450.000,00 F.  9.9887-
7771   
Apto: Com entrada á partir 
de R$ 10.500,00 e parcelas 
á partir de R$ 750,00. F. 
9-83398183 c/ Camila
Av.  Conceição  -  R$ 
215.000,00 - apto, 2 D., 
sala coz., banheiro, At 
75m², 2 vagas de garag. 
F. 98372-0000
CDHU - R$ 14.000,00 qui-
tado, ou R$ 120.000,00 + 
parce. R$ 190,00 F. 99931-
0825/ 99443-600 3- Aceito 
propostas. 
Ed. Imagine -  85 m² 3D 
(1st)  R$ 500.000,00 Ent.  
R$ 135 Mil + parcelas de 
R$ 2 Mil entrega dez/2015 
2 gar. F. 99732-4713 Sil-
via.

Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 
D. (sendo 01 suíte), c/ 
piso porcelanato, gabinete 
e espelho nos WCs, R$ 
340.000,00 c/ escritura, 
aceito finan., falar c/ Gisele 
F. 9 9359-8982 
Edificio Jatoba, 120 m²; 
12º andar com piso porce-
lanato R$ 680.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Jd. Alice: Reformado c/ 02 
D, sala, cz. R$ 210.000,00 
F. 9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Eldorado - 2 D. ,Sala, 
Coz, Wc, As, 1 Vaga de 
garag. R$ 149.000 F. 
98136-7331
Jd. Morumbi: 02 D, (1st), 
sala c/ sacada, cz. R$ 
200.000,00 a vista F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. São Paulo: 01 D., sala, 
cz  planejada, área de serv. 
Próximo a Automec. R$ 
180.000,00 F: 9-81393557 
c/ Marlene
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Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag., 
2 salas, D. com armários 
planejados, coz. planejada, 
AS, D. e WC de serviço R$ 
650.000 F.  98372-0000
Portal das Flores -  65 m² 
3D.  R$ 280.000,00 1 vaga;  
F. 99732-4713 Silvia
Portal das Flores - 03 
D.  R$ 280.000,00 F. 
99732.4713
Portal das Flores-  plane-
jado - R$ 307.400,00 F. 9 
8385.8501
Residencial Soho - 3 D. (1 
st) Excelente condições de 
pagamentos. Direto com 
o Proprietário. F. 99444-
9415

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU. F. 
99244-8398
Apartamento Cecap - R$ 
1.300,00, 3 D., todos com 
suíte, sala de estar, 63m; 
garag. para um carro  F. 
98144-9224
Apto Edifício Tuiuti - 02 
D. (01 st), sala, coz., WC e 
lav., 01 vaga de garag. R$ 
2.000,00 F. 9.9279-1177 
Centro - R$ 1.300,00 - 
Amplo apto, 3 D., 1 wc 
e 1 wc de serviço, coz., 
ampla, sala, e A/S F. 
98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apto,  2 D., 1 WC 
e 1 WC de serviço, coz. 
ampla, sala, e A/S, 1 vaga 
de garag. F. 98372-0000

Centro Res. Roccapo-
rena: 2 D, sala, cz. R$ 
1.300,00 F: 9-9233-3124 
c/ Jessica
Cond. Duetto Di Mariah - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 D. 
(1 st), WC, escrit., sala 2 
amb., varanda gourmet, 
churrasq., cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.400,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Felicitá - AP0567 
- 84 m² - 3 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond.  Grand Vi l le  - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varan-
da, gourmet, 1 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Ed. Monte Belo - AP0568 
- 54 m² - 2 D., sala 2 amb., 
WC, cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.100,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Ed. Torre de Málaga - 
CO0006 - 130 m² - Cober-
tura com 3 D. (1st), sala 
2 amb., varanda, WC, cz. 
Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, chur-
rasq., 2 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Edifício Fonte di Trevi: 02 
D, (1st), sala 02 amb, cz, 
área de serv. R$ 1.200,00 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne
Edifício Phatenor: 02 
D, sala, sacada, cz, área 
de serv. R$ 1.000,00 F. 
9-9233-3124 c/ Jessica.
Jd. América: 02 D, sala 
02 amb, cz planejada, lav. 
R$ 900,00 F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. América: 02 D, sala 
02 amb, cz planejada, lav. 
R$ 900,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Moacyr Arruda: 02 D, 
sala, cz, lav. R$ 1.200,00 
F: 9-9233-3124 c/ Jessica.
Res. Monte Verde - por 
R$ 1.100,00, 02 D. c/ coz. 
planejada, falar c/ Gisele F. 
9 9359-8982 
Res. Vando: 02 D, sala, 
cz, lav, área de serv. R$ 
1.100,00 F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.

Bairro de Itaici - passo 
ponto totalmente reforma-
do AT / 280m² F. 9.9887-
7771
Cidade Nova - casa co-
mercial, 3 dorm, 1 wc, 4 
vagas, 6 salas AC: 240 
M² - R$ 4.000,00 F. 98372-
0000

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F. 
99295-0357
Centro - casa comercial, 
com 7 salas, 4 banheiros 
AT. 850 m² AC. 278 m² - R$ 
9.000,00 F. 98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 
dorm, 2 wcs, , 2 vagas , 
2 salas - AT 479 m² AC 
222 m² - R$ 3.000,00 F. 
98372-0000
Galpão Comercial -  com 
530 m² de área útil. Ex-
celente ponto comercial 
R$ 8.000,00 com estacio-
namento F. 99732-4713 
Silvia
Jd. América: Salão com 
115 m² em ótima loca-
lização. R$ 2.500,00 F: 
9-9233-3124 c/ Jéssica
Jd. América: Salão com 
80 m² em frente avenida 
movimentada R$ 3.000,00. 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. do Sol - salão de es-
quina 340mil. F. 3318-4325
Jd. Pau Preto - cozinha 
industrial, no AT: 150 m² 
AC 90 m² - R$ 1.800,00 F. 
98372-0000
Salão comercial - na Av. 
pres. Kennedy , 150 m² 
- salão, 2 salas, 2 banhei-
ros e copa R$ 6.000 F. 
98372-0000
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade. F. 
3016-1355
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-
9657/ (11) 2429-6353

Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezani-
no p/ escrit.. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos  -  CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 2 
casas com 3 cômodos, 
2 baias, 1 casa com 3 
D. (suí te) ,  sa la ,  coz. , 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F. 3875-6230 
- Creci 04.732
22 alqueires em Indaia-
tuba – ótimo para lotea-
mento – R$87,00 o m² - 
Fazemos F. 99752-2170/ 
3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ ID: 94*2168
Alugo chácara para 
eventos – churrasq., pis-
cina, campo R$ 350,00 a 
diária F. 3016-1355
C h á c a r a  3 . 0 0 0 m ²  - 
R$70.000,00. Limite de 
Indaiatuba. Temos tam-
bém outras opções F. 
99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168
C h á c a r a  e m  S a l t o 
próx.  a Pesqueiro – 
R$60.000,00. Aceita carro 
ou parcelas  F. 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. 
99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168

Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 2 D. 
(1 st), WC social, sala 2 
amb. c/ varanda, cz., AS, 
WC ext., espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a le-
nha, pisc., quintal, diversas 
vagas garag. R$ 2.500,00 
+ IPTU. F. 3392-0333
Elias Fausto SP. Cháca-
ra com 3.600m² casa de 
quatro cômodos, luzes, 
poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Internacional de Viraco-
pos - CH0108 - 400 m² 
- Piso sup.: 2 sts. c/ arm. 
cama e varanda. Piso inf.: 
2 D. (1 st), WC, sala 2 amb., 
cz., copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, chur-
rasq., WC ext. R$ 2.300,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Itaici: 02 D, (1st), sala, 
cz, portaria 24 horas. R$ 
2.800,00 F: 9-9233-3124 
c/ Jessica.
Mato Dentro: 03 D, (1st), 
sala 02 amb, cz planeja-
da, lav. Área de lazer. R$ 
3.000,00 F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Rec. Campestre Viraco-
pos - R$ 420.000 - Chá-
cara Com casa de 3 d., 
sala ampla, cozinha ame-
ricana, piscina.  AT 1000 
m² - Fácil acesso F.: (19) 
98372-0000 
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 
2 amb., cz. planej., copa, 
AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, D. 
e WC ext., diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. F. 
3392-0333

Terras de Itaici - 3S AT 
100m²  AC 360m² R$ 
950.000,00 F. 99732-4713 
Silvia
Terras de Itaici: 02 D, 
(1st), sala, cz, portaria 
24 horas. Área de lazer 
completa. R$ 2.800,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² 
- Casa c/ 3 D, sendo 1 
suíte, sala de esta com pé 
direito alto, coz. planejada, 
área de churrasq. com WC, 
piscina, campo de futebol 
e pomar R$ 850.000,00 
– estuda-se permuta por 
apartamento ou casa com 
3 D. em Indaiatuba F. 
98372-0000
Vende-se / Troca - Ribei-
rão Grande SP - 04 al-
queires, 02 casas simples 
de 04 cômodos cada uma, 
pasto, lavoura, bosque, 
02 tanques com peixes, 
abastecidos com água em 
forma de bica, luz, água de 
mina, a 06 km do centro 
de Rib. Grande SP. R$ 
240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba/
SP F. 3017-2608/ 99762-
7997 estuda parcelamento 
direto com o proprietário. 
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba (estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 9.9887-7771

Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m², 
Plano R$ 360.000,00. F. 
3834-8948

 Pq. das Bandeiras - 
1.000,00 m² tota l  R$ 
240.000,00 F. 7808-3727  
89*22754
Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
Apto em Indaiatuba: 02 
D. por R$ 185.000,00 em 
ótimo bairro F. 9-83398183 
c/ Camila.
Apto: Com entrada á partir 
de R$ 10.500,00 e parcelas 
á partir de R$ 750,00. F. 
9-83398183 c/ Camila
Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em es-
quina, com escritório e 
2 salas R$ 6.000,00 - F. 
98372-0000
Cardeal - Oportunidade - 
Misto em novo Loteamento 
- Liberado par construir 
- 200 m² - R$ 45.000 de 
entrada e 58 parcelas de 
R$ 970 F. 98372-0000
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F. 7828-0418/ 
ID:114*97307
Helvetia Park- 550 m² R$ 
460.000,00 F. 99732-4713 
c/ Silvia
Jd Esplanada II - 2 lotes 
lado a lado 300 m² cada 
lote, valor R$ 220.000,00 
cada lote. Parte alta  F. 
98372-0000
Jd. Alice: Reformado 
c/  02 D, sala,  cz.  R$ 
210.000,00 F. 9-81393557 
c/ Marlene.
Jd. Avaí -  Residencial 
c/ 360 m² na Rua Coli-
bri, escriturado e livre de 
ônus R$ 330.000,00.  F. 
997519921/ 38750469 
CRECI 65362
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Jd. dos Laranjais 9.000m² 
R$ 580.000,00 F. 9.9946-
7771
Jd. Esplanada II - 360 m² 
plano R$ 225.000,00 F. 
99732-4713 c/ Silvia
Jd. Maringá – 300 m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-1177
Jd. Morada do Sol – 
ótima localização – R$ 
110.000,00. F. 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-
1372 
Jd. Morumbi: 02 D, (1st), 
sala c/ sacada, cz. R$ 
200.000,00 a vista F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F. 
9.9887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Jd. Regente -  250 m²  R$ 
245.000,00 F. 98385-8501 
c/ Juliana
Jd. São Paulo: 01 D., sala, 
cz  planejada, área de serv. 
Próximo a Automec. R$ 
180.000,00 F: 9-81393557 
c/ Marlene
M. Sol - ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Terra Magna -  420 m² em 
aclive R$ 256.000,00 F. 
99732-4713 c/ Silvia

M. Sol - belíssimo lote 
com 250 m². Prox. ao Pq. 
Ecológico pode ser des-
membrado R$ 240.000,00 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Nair Maria Salto SP - 
180m² R$ 85.000,00. Acei-
ta Financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Nair Maria Salto SP. 
180m² R$ 95.000,00. Acei-
ta Financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades. 
F. 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente com 
a rodovia. F. 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m² 
R$ 230.000,00 F. 99946-
7771
Terras de Itaici - 1.660 
m²  R$ 300.000,00 F. 
99732.4713
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F. 9.9887-
7771
Terreno Jd. Califórnia 
– TR00707 - 250m² c/  
casa nos fundos (2D ,sala, 
coz, WC). Rua Domacir 
Stocco, 869 F. 38752215 
Imobiliária.

Terreno Jd. do Império 
-TR00711 - 150M², quadra 
13, lote 54 cond. Acei-
ta Carro No Negócio R$  
115.000,00 F. 38752215  
Imobiliária 
Terreno no Distrito In-
dustrial - com 11.000m². 
R$ 2.000.000,00 F. 98136-
7331
Vendo Área Rodovia Do 
Açúcar (Salto) - 600.000 
m² R$ 40,00 F. 9.9887-
7771

Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira re-
movível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e esca-
da de inox R$ 850 cada. F. 
7814-5723
2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção 
R$ 500 cada. F. 98247-
4690 tim
Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700. F. 98247-
4690 tim
Alugo quarto para mo-
ças. Vila Avaí bem locali-
zado.  Contato: Gisele F. 
99607 4522

Bazar e Papelaria no cen-
tro: vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$ 50 mil, 
aluguel R$ 1.650 F. 3875-
2215 / 99696-8732.
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir. F. 3016-
1355/ 99752-2170/ 99205-
4322
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção! Excelentes valores. 
F. 3016-1355/ 99752-2170/ 
99294-5541
Compro - pequeno comér-
cio ou prestação serviço 
(quiosquem trailer ou bar-
raca de lanches), Cozinha 
Industrial ou outras ativida-
des. Tratar com Walfredo 
F. 99663-7557
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 m² 
AC 90 m². R$ 1.800 F. 
98372-0000.
Itaici - Passo Ponto To-
talmente Reformado At / 
280m² F. 99887-7771 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim. F. 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709 
Restaurante -  com equi-
pamentos  e mobília novos,  
300 lugares ponto nobre, 
R$ 1.500.000,00 F. 99732-
4713 Silvia

TV Samsung 29’ c/ con-
trole remoto. Otimo Esta-
do. R$ 180 F. 3017-5541/ 
9.9259-1877
Vendo - 01 Galoneira Si-
ruba semi-nova R$ 3.400 
/ 01 Reta semi-nova Bru-
ce R$ 900 / 01 Interlock 
semi-novo R$ 1.300 F. 
3392-5062 / 99667-1894 
c/ Alessandra
Vendo - Bicicleta elétrica 
R$ 700. Precisa consertar. 
Ligar após as 18Hs F. 
99219-7935
Vendo - Lavadora Consul 
6 kg na caixa  / Portão de 
garagem de ferro 3 x 2.70 
F. 3835-1581
Vendo - Máquina de al-
godão doce usada R$ 
300 / máquina de crepe 
usada, 12 unidades R$ 
400 / piscina de bolinhas 
3 mts / 01 escorregador 
plasticos pequeno R$ 200. 
Falar c/ Cleide ou Bruna 
3885-1303 / 99776-8080

Van Transit Ford (nova) 
- ano 2013 Completa, 14 
lugares, licenciada, IPVA. 
Negocia. Troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215 
/ 99696-8732 imobiliária

Corsa Sedan- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão
Escort XR3 –1.8 - ano 90, 
mecânica impecável, ótimo 
estado. Valor a combinar F. 
3834-1535
Vendo F 250  - Cabine 
dupla, diesel, cor prata, 
prepara para trailer  R$ 
90.000,00 F. 9.9921-4690
Vendo Ka 2011: Única 
d on a ,  p ne us  no v os , 
tr io elétr ico, l impador 
e  d e s e m b a ç a d o r 
t r a s e i r o ,  C D  p l a y e r 
com mp3 e ar quente. 
Ótima oportunidade. R$ 
18.500,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne

YBR – 2012 – novíssima, 
chave manual de reserva 
R$ 4.000 F. 3834-1535
Vendo - MXR 150 Bross 
ES - 2009, amarela/ prata 
F. 3885-1581

Vendo - PS3 fat destrava-
do com HD externo de 1 
tera, 1 controle, HD interno 
de 80 giga e 30 jogos den-
tro do HD interno último 
lançamentos R$ 1.100,00 
F. 98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por 
R$ 200,00 - F. 3835-5918 
ou 9927-32955

Precisa-se de motorista, 
trazer currículo com refe-
rências. Mais informações 
na Imobiliaria Chido Vende
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua :7 de se-
tembro,644 Centro F:(19) 
3875-2215
Ofereço-me como Cui-
dadora de idosos/ babá 
para residir no local, com 
referencias F. (19) 99363-
6011/ 99418-6296 c/ Re-
ferências
Ofereço-me como dese-
nhista projetista F. (19) 
3885-1231/ 99414-9870

Precisa-se de Corretores 
-Entrar em Contato com 
Márcio F: (19) 7808-3727  
89*22754
Ofereço-me para traba-
lhar como azuleijista pe-
dreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento F. 
(19)994151485
Ofereço-me como dia-
rista 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/ 
99937-8315 c/ Candelária
Ofereço-me como moto-
rista/ Aux. Geral  CNH Ca-
tegoria “D”. F. 3885-1231/ 
99793-4700
Ofereço-me como pro-
fessor de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico até 
nivel intermediário. F. (19) 
99240-3570
Ofereço-me como mani-
cure à domicilio (Somente 
R$ 15,00 o pé e R$ 10,00 
a mão) fazendo os dois ga-
nha a sobrancelha. F. (19) 
9.9369-5615/ 3935-0499
Ofereço-me como pedrei-
ro, jardineiro, encanador e 
eletricista. F. (19) 99130-
7264/99776-6841 C./ Odair
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