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A sinalização de trânsito 
foi reforçada na Rodovia 
João Ceccon, via que interliga 
Indaiatuba à Cardeal. A inicia-
tiva é uma forma emergente 
de tornar a via mais segura e 
evitar mais acidentes. Só neste 
ano, sete pessoas perderam a 
vida em acidentes na rodovia. 

Termina nesta segun-
da-feira, dia 30, o prazo para 
o Alistamento Militar, para 
os jovens que nasceram em 
1996. Eles devem compare-
cer na Junta Militar, que em 
Indaiatuba fica localizada 
na Praça Rui Barbosa, no 
Centro.

O dia 22 de julho de 2014 vai ficar marcado na história do Esporte Clube XV de 
Novembro. A data não só marca a conquista da Copa Aifa pelo time, mas sim também 
quando o clube pôs um fim no jejum de dez anos sem Títulos.

O Maestro e músico brasileiro reconhecido mundial-
mente, João Carlos Martins, se apresenta hoje, dia 27, em 
Indaiatuba. A apresentação acontece a partir das 11 horas, 
na quadra da escola Serviço Social da Indústria (Sesi) de 
Indaiatuba, com entrada gratuita. O maestro apresentará um 
repertório bastante especial enaltecendo a música clássica 
junto à Bachiana Filarmônica Sesi-SP. 

A população de Indaiatu-
ba ganhará um novo aliado 
na busca por uma vaga de 
emprego. O portal Empre-
ga Campinas anunciou que 
lançará o Emprega Indaia-
tuba, um site destinado para 
divulgar as vagas de emprego 
disponíveis no Município. 

Após ser surpreendido 
com a saída do técnico José 
Luis Drey, o Esporte Clube 
Primavera corre em busca 
de um novo treinador antes 
do reinício do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão. 
Ele deve ser anunciado ainda 
hoje, dia 27.

Duzentos e oitenta atletas 
locais vão defender as cores 
de Indaiatuba na disputa da 
58ª edição dos Jogos Region-
ais, que pela segunda vez 
consecutiva serão realizados 
na cidade de Itatiba. O pon-
tapé da competição será na 
próxima quarta-feira, dia 2, 
e o término das disputas no 
próximo dia 12. 

A lei que garante aos mo-
tociclistas um adicional de 
30% sobre o salário foi san-
cionado no último dia 18, mas 
vem gerando preocupação aos 
empresários locais. A lei já 
está em vigor desde o último 
dia 20, com a publicação da 
Lei nº 12.977 no Diário Ofi-
cial da União (DOU). 
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Indaiatuba fica na 3ª colocação 
em geração de empregos na indústria
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Trinta e um caminhões são autuados em Itaici 

Em dois meses de fiscalização, a Pre-
feitura já multou 31 veículos pesados na 
Alameda Coronel Antônio Estanislau do 
Amaral, em Itaici. 

JME
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Temos que ser a melhoria 
no trânsito 

O que você 
acha da criação 
de cotas para 
inclusão de negros 
nos filmes e peças 
publicitárias da 
Prefeitura?

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

Radares dia 28/06 a 04/07

Editorial EnqueteArtigos

Atualmente é bem difícil encontrar uma residência que 
não tenha, pelo menos, um carro na garagem. A facilidade 
de se comprar um carro ou moto é cada vez maior e como 
consequência disso, temos um trânsito cada vez mais agi-
tado, para não dizer caótico. Ao que parece, as ruas e os 
motoristas locais não estão preparados para esta realidade.

As mudanças precisam acontecer em caráter de urgência 
e algumas de fato, estão acontecendo. A rotatória do Hos-
pital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc) deve dar lugar a 
um sistema de semáforo, visando melhorar o fluxo intenso 
do local. No entanto, é preciso lembrar que bem próximo 
já existem outros semáforos, desse modo, um projeto mal 
feito só vai contribuir para um trânsito ainda mais parado 
nas imediações do hospital.

Outro local que também passou por mudanças foi a 
Rodovia João Seccon. Quem acompanhou as últimas edi-
ções do Mais Expressão, provavelmente se assustou com 
a regularidade de ocorrências no local. Só este ano, sete 
pessoas já perderam a vida em decorrência de acidentes 
de trânsito na rodovia. Para tentar controlar os “apressadi-
nhos”, a Prefeitura iniciou obras no local para a instalação 
de lombadas, além de expandir o acostamento ao longo da 
rodovia. No entanto, pensando bem, se a proposta é fazer 
com que os condutores dirijam mais devagar, não seria mais 
sensato instalar um radar? 

No fim das contas, o que ainda não aprendemos é que 
qualquer mudança começa por nós mesmo. Semáforos 
podem ser instalados, porém o fluxo continuará intenso 
enquanto as pessoas não aprenderem que o carro não é o 
único meio de transporte. Lombadas serão inúteis enquanto 
as pessoas não tiverem consciência de que é preciso dirigir 
por si e pelo outro. Responsabilidade no trânsito é mais 
do que necessária, sabemos muito bem disso, mas não a 
colocamos em prática. 

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

Cristina Alves Pinheiro, 
42 anos, copeira – “Acho 
que isso será bom, porque mal 
vimos pessoas morenas nas 
campanhas. É importante que 
seja aprovada a Lei”.

Ivone Aparecida Evaris-
to,35 anos, ajudante de cozi-
nha – “A raça negra é esquecida 
para determinadas situações; nas 
campanhas da Prefeitura é muito 
raro vermos pessoas negras atu-
ando. Acho importante que seja 
aprovada a Lei”.

Miguel Correia, 19 anos, 
auxiliar de manutenção – 
“Será boa essa Lei, porque 
acho importante que os negros 
sejam incluídos em tudo.”

WilnerLapointe, 39 anos, 
pedreiro – “Sou a favor, por-
que o mundo precisa de ne-
gros. É necessária a inclusão 
em todos os meios”. 

Ricardo Francisco dos 
Santos, 31 anos, ajudante de 
pedreiro – “Mesmo o sistema 
de cotas favorecendo o precon-
ceito e limitando pessoas, acho 
que essa seja uma boa ideia, 
porque é necessário a presença 
de qualquer pessoa em qual-
quer lugar, e em Indaiatuba 
não vemos muito isso”.

Culinaria Francesa

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

França é um país em que comer não se é apenas uma necessidade. A gastronomia ainda carrega 
fortes aspectos culturais. As comidas são preparadas com um cuidado apurado, raro em outros 
lugares do mundo. Daí surge a singularidade da culinária francesa, que provoca-nos à conhecê-la.

A culinária da França compreende uma grande variedade de pratos e tem um grande prestígio 
no mundo, principalmente no ocidente. A grande variedade dequeijos, vinhos, carnes e doces é 
a imagem de marca da França em termos de gastronomia.

Tradicionalmente, cada região francesa tem uma culinária própria: a culinária do noroeste usa 
manteiga, creme de leite  e maçãs; a culinária provençal (do sudeste) prefere azeite, verduras e 
tomates; a do sudoeste usa gordura de pato, fígado (foie gras), cogumelos  e moelas; a culinária 
do nordeste relembra aculinária da Alemanha e usa banha de porco, salsichas e chucrute.

Os pratos da cozinha francesa variam, e há categorizações da gastronomia, de acordo com 
a preparação das comidas. A Cozinha Clássica Francesa, que inclui alguns pratos clássicos re-
gionais, são preparados com creme baseado em molhos. Uma sub categoria da cozinha clássica 
francesa – haute cuisine – possui uma variação maior dos elementos e é servida nos restaurantes 
franceses ao redor do mundo. "Cuisine Nouvelle” possui ingredientes mais leves sem o uso de 
cremes pesados e alimentos cultivadas em áreas regionais. O terceiro tipo “Cuisine du Terroir”, 
é feito de acordo com a tradição local, usando somente ingredientes locais. 

A maioria das receitas típicas francesas levam queijo, assim o ingrediente dá uma aparência 
e gosto diferente a cada receita. Talvez a maior parte das receitas mais saborosas da França 
possuem o ingrediente. 

Entre os ingredientes vegetais usados nas receitas incluem o alho-poró,berinjela, batata, 
cebola, cenoura, abobrinha e nabo. A forma requintada pela qual são preparados deixam os 
alimentos preparados com um sabor único. 

Tomates, pêssegos, damascos, framboesas, groselhas, maças, uvas: todos esses ingredientes 
são usados na preparação de tortas. 

O povo consome muita carne, e é possível encontrar várias receitas tradicionais francesas 
que incluem o alimento. As carnes comuns nos menus são de coelho, porco, carneiro, galinha, 
sapo, caracóis, cordeiro, codorna, peru, pombo. As trufas também são muito consumidas, estas 
sao um tipo  de fungos-aromáticos.  Esses fungos crescem na selva, e o francês usa cachorros 
e porcos para farejarem. 

E tambem gostaria de citar que as massas tambem sao muito apreciada pelos franceses , com 
ingredientes a base de cremes e molhos especias. 

A França é terra de muitos vinhos que são consumidos como água. Assim, uma refeição sem 
vinhos é uma refeição incompleta. A bebida é um acompanhamento de uma refeicao simples 
ate um  banquete. 

As refeicoes dos franceses sao um ritual.
Os franceses acreditam que a duração de uma refeição deve ser a mesma da 

preparação. Assim, a duração de um almoço em um determinado dia pode durar 
2 horas. Um jantar normalmente é composto por 4 pratos: aperitivos,prato 
principal, pão e queijo, e a sobremesa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

motocicleta.
Pontua o autor do projeto, Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que com o adicional 

de 30% poderá o profissional da área investir com botas, casacos de couro, manutenção 
periódica da moto, tudo visando melhorar as condições de trabalho.

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.) 

BRASIL X CHILE - Otimismo?
Neste sábado jogam Brasil e Chile, o Brasil venceu os Camarões por 4x1, classificou-se para  próxima 

fase  e criou em muita gente um certo otimismo que também poderá nos levar à frustrações,  considerando 
que ganhamos de um dos piores times desta Copa e ainda a nossa seleção não apresentou o futebol que nos 
entusiasma de fato, principalmente para quem vivenciou outras de nossas seleções pentacampeãs.Vamos 
torcer neste sábado, mais uma vez nosso país para, afetando sua produtividade e consequentemente nosso 
PIB. A palavra entusiasmo vem do grego e significa ter Deus dentro de si. Os gregos eram politeístas, isto é, 
acreditavam em vários Deuses. A pessoa entusiasmada era aquela possuída por um dos Deuses, e, por causa 
disso, poderia transformar a natureza e fazer coisas acontecerem. . Segundo os gregos só pessoas entusiasmadas 
eram capazes de vencer desafios do cotidiano. Era preciso, portanto, entusiasmar-se. Assim, o entusiasmo é 
diferente do otimismo. Otimismo significa eu acreditar que uma coisa vai dar certo. Talvez até torcer para que 
ela dê certo. Muita gente confunde otimismo com entusiasmo. No mundo de hoje é preciso ser entusiasmado. 
A pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo. 
Entusiasmada é a pessoa que acredita em si. Acredita nos outros. Acredita na força que as pessoas têm em trans-
formar o mundo e a própria realidade. E só há uma maneira de ser entusiasmado. É agir entusiasticamente! Se 
formos esperar ter as condições ideais primeiro, para depois nos entusiasmarmos, jamais nos entusiasmaremos 
com coisa alguma. Não é o sucesso que faz o entusiasmo. É o entusiasmo que traz o sucesso. Há pessoas que 
ficam esperando as condições melhorarem, a vida melhorar, o sucesso chegar, para depois se entusiasmarem. A 
verdade é que jamais se entusiasmarão com coisa alguma. O entusiasmo é que traz a nova visão da vida. Como 
vai o seu entusiasmo pelo Brasil, por sua empresa, por seu emprego, por sua família, por seus filhos, por seus 

estudos, pelo sucesso dos seus amigos? Vai Brasil. - Venha aumentar seu entusiasmo no 
Leader Training Signa  de 18-19 e 20-07.2014 - Inscreva-se www.signatreinamentos.
com.br, 019-38757898. Trevisan José
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Cidade é a 3ª melhor em geração 
de emprego na indústria 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

EMPREGO EMPREGO

Cidade ganha portal de vagas de emprego em agosto Colégio Rodin realiza 
doação de agasalhos

JME

O Centro das Indústrias 
do Estado de São Pau-
lo (Ciesp) divulgou, 

durante a semana, uma estudo 
realizado pelo Departamento 
de Pesquisas e Estudos Eco-
nômicos (Depecon), quando 
Indaiatuba foi considerada a 
terceira melhor cidade em ge-
ração de emprego na indústria  
no mês de maio, no Estado de 
São Paulo.

Segundo o levantamento 
divulgado, o nível de emprego 
industrial na Diretoria Regio-
nal do Ciesp em Indaiatuba, 
apresentou resultado positivo 
de 0,68% nas contratações 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

O aumento representa cria-
ção de 600 postos de trabalho 
nas 12 cidades que compõem 
a regional e a variação positiva 

foi influenciado pelos seto-
res de Produtos Alimentícios 
(6,46%), Bebidas (3,63%), 
Máquinas e Equipamentos 
(0,84%) e Produtos de Bor-
racha e de Material Plástico 
(0,69%).

De acordo com o Secretário 
de Desenvolvimento, Renato 
Stochi, a colocação do Muni-
cípio na pesquisa do Depecon é 
satisfatória. “É importante para 
Indaiatuba, pois temos cidades 
relevantes na RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) 
e na geração de emprego. 
Sempre ficamos entre as cinco 
primeiras. Isso traz uma estabi-
lidade para a cidade, fomenta 
bons empregos e traz pessoas 
qualificadas para trabalhar na 
cidade, além de impulsionar a 
economia local com sustenta-
bilidade”, disse.

Desde janeiro deste ano, 
a diretoria de Indaiatuba teve 
um acumulado de 3,38%, o 

A população de Indaiatu-
ba ganhará um novo aliado 
na busca por uma vaga de 
emprego. O portal Emprega 
Campinas anunciou que lança-
rá o Emprega Indaiatuba, um 
site destinado para divulgar as 
vagas de emprego disponíveis 
no Município. A previsão, 
é que o portal entre no ar na 
primeira quinzena de agosto.

No entanto, a população já 
pode acompanhar conteúdos 
exclusivos para o Município, 
através da página “Emprega 
Indaiatuba Oficial” no Face-
book. 

De acordo com o adminis-
trador do Emprega Campinas, 
Alex Lima, a criação do portal 

que representa um aumento 
de aproximadamente 2.950 
postos de trabalho. Na compa-
ração entre os meses de maio 
de 2013 e 2014, o cenário 
melhora. No ano passado, o 
resultado negativo de -2,73 foi 
considerado o pior para o mês 
desde 2006, quando o balanço 
começou a ser feito.

A pesquisa também reve-
lou que equipamentos de infor-
mática, produtos eletrônicos e 
ópticos, impressão e reprodu-
ção de gravações e produtos 
químicos foram os setores 
que tiveram uma redução de 
3,66%, -1,64% e -1,07%. 

Levantamento 
Além de Indaiatuba, o le-

vantamento também mos-
trou que cidades como Santa 
Bárbara D´Oeste e Botucatu 
também se destacaram pelo 
crescimento na geração de 
emprego. Na primeira teve 

foi motivado pelo potencial 
econômico da cidade. “O 
número de vagas destinadas 
para Indaiatuba cresceu de-
mais, para os mais diversos 
setores como indústria, comér-
cio e serviços. Além disso, é 
constante a abertura de novas 
empresas na cidade, fato que 
gera mais empregos e oportu-
nidades”, explica. “A criação 
de um portal exclusivo para a 
cidade permitirá que direcio-
nemos nossos serviços de uma 
forma mais específica”. 

Segundo um levantamento 
realizado pela administração 
do Emprega Campinas, o por-
tal recebe mensalmente cerca 
de 11 mil acessos de candida-

um aumento de 4,37% e no 
segundo 1,45%. 

Atualmente Indaiatuba tem 
853 indústrias e em 2014 
somam 17 novas unidades. 

tos de Indaiatuba. 
De acordo com Lima, o 

Emprega Indaiatuba seguirá 
o mesmo padrão dos outros 
portais do grupo, nos quais o 
cadastro é gratuito tanto para 
o interessado na vaga, quando 
para a empresa que deseja di-
vulgar a oportunidade. Além 
disso, o portal contará com 
uma novidade exclusiva. “O 
Emprega Indaiatuba será nosso 
primeiro site com divulgação 
de vagas exclusivas para uma 
única cidade, visto o potencial 
que enxergamos no Município. 
No Emprega Campinas e Em-
prega Sorocaba, por exemplo, 
há vagas para várias cidades, 
no caso de Indaiatuba não, 
será totalmente exclusivo para 
a cidade”, salienta.

A novidade agradou a ca-
beleireira Lucilene de Oliveira 
Camargo, de 32 anos, que fi-
cou quatros meses à procura de 
uma funcionária. “Acho muito 
legal ter um portal como este 
para Indaiatuba, isso vai ajudar 
nós comerciantes e também a 
população. Fiquei um tempão 
procurando uma manicure e 
não conseguia achar, se eu 
passar por isso de novo, o site 
facilitará na hora de procurar 

A unidade Indaiatuba do 
Colégio Rodin realizou, na 
terça-feira, dia 24, a entrega 
de agasalhos para a associação 
filantrópica e assistencial São 
Vicente de Paulo. Para arre-
cadar as peças, a instituição 
promoveu uma gincana com 
os alunos, que consistia em 
arrecadar agasalhos e roupas de 
inverno, em bom estado de uso. 

A disputa envolveu equipes 
de seis alunos cada. A campeã 
foi a “Doadores Anônimos”, 
composta por alunos do 1º 
e 2º ano do Ensino Médio. 
Professores e colaboradores da 
escola também se engajaram na 
campanha e contribuíram com 
as doações. 

De acordo com a gerente 
da associação São Vicente de 
Paulo, Simone Pavan, a mo-
bilização dos estudantes foi 
extremamente importante para 
a entidade. “A iniciativa contri-
bui também para a divulgação 
do nosso trabalho em prol da 
cidade”, comentou.

Fundada em novembro de 
1953, a associação São Vi-
cente de Paulo auxilia famílias 
em estado de vulnerabilidade 

Segundo Stochi, a Prefeitura 
continua trabalhando para que 
a cidade cresça e gere mais 
empregos para o município. 
“Estamos trabalhando para 

atrair novas empresas para 
Indaiatuba e assim fomentar 
a geração de emprego para 
manter um nível crescente”, 
concluiu.

Atualmente, Indaiatuba conta com 853  mil empresas e é a terceira em geração de emprego

Página do “Emprega Indaiatuba Oficial” já está disponível no Facebook

uma substituta”, diz.
De acordo com o torneiro 

mecânico, José Aldo Aliaga, 
de 29 anos, o portal vem em 
boa hora. “Estou desemprega-
do e muitas vezes perdi a chan-
ce por ficar sabendo da vaga 
no dia da entrevista. Com o 
portal vou poder me cadastrar 
e conseguir um emprego com 
mais rapidez”, explica. 

Emprega
Criado há nove anos, o 

portal Emprega Campinas tem 
como objetivo divulgar vagas 
de emprego em Campinas e 
região. O cadastro no site é 
gratuito, tanto para quem está 
à procura de um emprego, 
quando para as empresas que 
desejam divulgar suas vagas. 

O portal recebe atualmente 
cerca de 20 mil visitas por dia. 
“As vagas vem diretamente 
dos empregadores e agências 
de emprego e não são copia-
das de outros sites. Além de 
vagas de empregos, o portal 
ainda oferece informações 
sobre cursos em diversas áreas 
e um blog com artigos sobre 
qualificação, carreira, direito 
trabalhista e tributário”, expli-
ca Lima. 

sócia. Atualmente, a institui-
ção atende mensalmente mais 
de 150 famílias. Interessados 
em contribuir com doações 
à entidade podem acessar o 
site: www.vicentinos.ogr.br ou 
entrar em contato pelo telefone 
pelo telefone 3935-6735.

 
 Visita

Os alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental visitaram, 
no início do mês,  a Câmara 
Municipal. O objetivo da visita 
foi conhecer os detalhes do fun-
cionamento do Poder Legislati-
vo e vivenciar a relevância do 
órgão para a cidade. A atividade 
complementou as discussões 
em sala de aula sobre o sistema 
democrático, como parte da dis-
ciplina de História, ministrada 
pelo professor Ricardo Posso.

A visita demonstrou aos 
alunos onde e como a demo-
cracia acontece, em sua forma 
mais emblemática. A iniciativa 
incluiu, também, um passeio 
pelo prédio da Câmara, que foi 
finalizado pela participação dos 
alunos em uma sessão ordiná-
ria, onde puderam acompanhar 
a atuação dos vereadores. 

REPRODUÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA - ACS/PMI
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Militar termina nesta segunda
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Premiados exaltam 
tradição do Frutos de Indaiá

Faltam poucos meses 
para a realização da 
9º edição do Frutos de 

Indaiá, prêmio organizado 
pelo Grupo Mais Expressão 
que contempla as melhores 
empresas de 2013 em diver-
sos segmentos. O evento, que 
acontece no dia 25 de outubro, 
no salão social do Clube 9 
de Julho, já é tradicional na 
cidade e é aguardado com 
ansiedade pelos empresários.

De acordo com a gerente 
administrativa da Marmoraria 
Uchôa, Helena Uchôa, de 45 
anos, o prêmio contribui para 
a consolidação do trabalho 
da marca. “Estamos com 
grande expectativa em receber 
o prêmio Frutos de Indaiá, 
pois sabemos que se destaca 
apenas para uma empresa 
por segmento”, explica. “O 
troféu representa o resultado 
dos nossos excelentes traba-
lhos, indicando a satisfação 
dos nossos clientes. Estamos 
muito orgulhosos de receber 
esse prêmio e contratar a 
campanha publicitária, que 
nos fortalece, transmitindo 
a credibilidade dos nossos 
produtos junto aos nossos 
clientes”, completa.

A tradição do Frutos de 
Indaiá também é exaltada 
pelo vereador Gervásio Apa-

Termina nesta segunda-
-feira, dia 30, o prazo 
para o Alistamento 

Militar, para os jovens que 
nasceram em 1996. Eles de-
vem comparecer na Junta 
Militar, que em Indaiatuba 
fica localizada na Praça Rui 
Barbosa, no Centro. Quem 
não comparecer até esta data, 
além de pagar multa, só terá 
sua situação regularizada no 
ano que vem. 

Até a quarta-feira, dia 25, 
a Junta Militar de Indaiatuba 
registrou 1.876 alistamentos. 
Em 2013, 1.946 jovens se 
alistaram na unidade. 

Para realizar o alistamento 
é preciso comparecer à Junta 
Militar com: certidão de nas-
cimento ou RG original, uma 
foto 3x4 (sem brincos/colares/
regata ou boné) e compro-
vante de endereço. Para os 
jovens casados ou que te-
nham filhos, é necessário levar 
também cópia da certidão de 
casamento ou nascimento dos 
filhos. Caso o candidato tenha 
alguma deficiência física ou 
mental, é preciso comparecer 
à Junta Militar para retirar o 
requerimento para o laudo 
médico. 

A secretária da Junta de 
Serviço Militar de Indaiatu-
ba, Célia Maria Casagrande, 

recido Silva (PP), de 50 anos, 
eleito na categoria de melhor 
Político. “Estou muito feliz 
por receber esse prêmio, de 
indiscutível seriedade. Mais 
feliz ainda por ser eleito o 
melhor político de 2013. Esse 
reconhecimento da população 
mostra que nosso trabalho 
está sendo reconhecido”, diz. 
“Além disso, esse importante 
prêmio reafirma o resultado 
que tive nas urnas, com mais 
de cinco mil votos. Realmente 
estou muito feliz”.  

As 120 marcas a serem 
premiadas pelo Frutos de 

explica que o alistamento não 
quer dizer que o candidato irá 
servir o Exército. “Algumas 
pessoas ainda acreditam que o 
alistamento, já quer dizer que 
irá servir e isso não procede. 
Primeiro é feito o alistamento 
e em julho ocorre o processo 
de seleção, onde somente 
cerca de 400 jovens serão se-
lecionados”, explica. “Depois, 
em meados de setembro esses 
jovens selecionados passam 
por uma nova etapa, onde em 
média 200 permanecem. Em 
janeiro, acontece a penúltima 
etapa e aproximadamente 100 
jovens são escolhidos”, diz. O 
processo termina em feverei-
ro, onde cerca de 50 jovens 
são selecionados para de fato 
ingressarem no Exército. 

De acordo com Célia, a 
falta de informação faz com 
que muitas empresas deixem 
de contratar jovens em idade 
militar, por achar que não 
poderão demiti-los. “Muitos 
empresários não contratam 
por achar que ficarão presos a 
este funcionário, não podendo 
demiti-lo e com isso, inúme-
ros jovens não conseguem 
emprego. Essa informação 
não procede, a empresa pode 
sim demitir o jovem, indepen-
dente do motivo”, diz.

A secretária ressalta que a 
empresa só não pode demitir 
o funcionário, caso ele seja 
chamado para a seleção, ou 

Indaiá foram escolhidas me-
diante pesquisa nas ruas e 
no Jornal Mais Expressão. 
De novembro e dezembro 
de 2013 e janeiro desse ano, 
4.780 pessoas foram ouvidas. 
No jornal, a pessoa pesqui-
sada respondia a um ques-
tionário com 80 segmentos 
de atuação. Já nas ruas, por 
conta da rapidez do dia a 
dia, o entrevistado respondeu 
formulários referentes a 20 
segmentos do mercado.                                                                                                            

Aos eleitos pela pesquisa, 
foi oferecida uma campanha 
publicitária que dá direito a 

seja, ele se alistou e não foi 
dispensado. No entanto lem-
bra que são poucos os jovens 
que são chamados, além disso, 
caso o funcionário ingres-
se no quartel, a empresa só 
continuará pagando o Fundo 
de Garantia. As demais des-
pesas, como salário, passam 
a ser pagos pelo Exército. 
“É importante ressaltar que 
mesmo que o jovem seja se-
lecionado em julho, ele pode 
ser dispensado na etapa de 
setembro. Com isso, ele volta 
a ser um funcionário comum 
e a empresa pode demiti-lo a 
qualquer momento, pois ele 
foi dispensado da seleção”, 
explica. 

Serviços
A Junta Militar de Indaia-

tuba também está oferecendo 
um serviço, que visa auxiliar 
os homens que precisam tirar 
o passaporte. “Para retirar 
o passaporte é preciso apre-
sentar na Policia Federal, o 
documento que comprove a 
regularização militar. Como 
este documento demora para 
ficar pronto, desenvolvemos 
em Indaiatuba uma declara-
ção, que tem a mesma valida-
de deste documento”, explica 
Célia. “Com isso diminuímos 
e muito o atraso na emissão 
dos passaportes. Basta vir até 
a Junta Militar que nós veri-
ficamos no sistema a situação 

publicação da marca da em-
presa em edições do Jornal 
Mais Expressão e em três 
exemplares da Revista Mais 
Expressão, sendo duas antes 
e uma após o evento. 

Desde 9 de maio, as em-
presas participantes vêm ten-
do o logotipo de suas em-
presas divulgadas no jornal. 
"As empresas e profissionais 
que participam da campanha 
publicitária e recebem o Tro-
féu Frutos de Indaiá, têm um 
grande sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, 

como as melhores em seu seg-
mento”, ressalta o presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa. “No en-
tanto, nem por isso devem dei-
xar de procurar pela melhoria 
constante em seus serviços e 
produtos, pois a concorrência 
no mercado é muito grande."

Frutos
A empresa que contrata a 

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

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para 
os empresários e convidados, 
com serviço a francesa. Com-
pleta a noite a apresentação de 
um excelente show musical. A 
atração deve ser divulgada nas 
próximas semanas. "Estamos 
finalizando as negociações e 
na semana que vem estaremos 
encerrando-as, possivelmente 
os participantes estarão se 
surpreendendo com a atração, 
tendo em vista que sempre ofe-
recemos um show inusitado, 
além de procurarmos satisfazer 
os desejos de nossos clientes”, 
salienta Redecopa. “Já conver-
samos com Daniela Mercury, 
Ana Carolina, Roupa Nova, 
Adriana Calcanhoto e Thiagui-
nho, mas tudo vai depender das 
exigências dos produtores com 
relação à estrutura do local, 
inclusive alguns técnicos des-
ses artistas estarão visitando o 
Clube 9”, completa. 

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

do homem, se estiver tudo re-
gularizado, nós emitimos essa 
declaração e ele pode fazer o 
passaporte”.

O mesmo documento tam-
bém é válido para quem vai 
se aposentar. “O tempo que 
a pessoa serviu ao exército 
deve contar na hora de fazer 
o cálculo da aposentadoria, 
pois ele esteve a trabalho do 

país. O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) não 
tem acesso a esses dados, por 
isso se o candidato não portar 
um documento que comprove 
que ele serviu ao exército, 
este tempo não constará nos 
cálculos da aposentadoria”, 
explica.

A Junta Militar de Indaia-
tuba está localizada na Praça 

Rui Barbosa, no Centro. O 
horário de atendimento é das 
8h às 12horas e das 13h às 
17horas, de segunda à sexta-
-feira.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3816-6961 ou pelo e-mail 
gabinete.jsm@indaiatuba.
sp.gov.br.

A Junta Militar de Indaiatuba está localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro

Alexandre Schreiner - AdvogadoVanessa Nacata - Indy KidsGeorge Lucas Cazonato - Ibis Hotel Magali Roncato - Aluguel e Venda 
de Fantasias 

Mais Expressão



06A Mais Expressão

CIDADE Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

PLs de transposição de dotações orçamentárias são aprovados 

Dez Projetos são aprovados na 
última Sessão antes do recesso Discriminação 

A questão da discrimi-
nação racial, em especial o 
preconceito contra o homem 
negro, é um discussão delica-
da e que ainda não chegamos 
a um consenso. Muitos apro-
vam que sejam criadas cotas 
especiais para os negros 
em universidades públicas 
e privadas. Em Indaiatuba, 
durante a semana, uma Lei, 
do vereador Derci Joge Lima 
(PT), determina que sejam 
instituídas cotas para atores 
e modelos negros em peças 
publicitárias da Prefeitura. 

Realidade 
Mas outros contestam tal 

benefício a uma camada da 
sociedade, que, não tenho a 
menor dúvida, é tão ou até 
mais capacitada que o ho-
mem branco e/ou pardo. O 
racismo no Brasil e no Mun-
do é histórico e não podemos 
negar que atualmente, após 
anos do fim da escravidão, 
é sim um dos maiores pro-
blemas sociais enfrentados 
no planeta.

Capacidade 
Mas confesso que não 

vejo a criação de cotas para 
negros como uma forma efi-
caz de se acabar com o racis-
mo e com o preconceito. Que 
me desculpem os amigos e 
conhecidos, mas conceder 
o benefício é o mesmo que 
dizer que o negro não tem 
capacidade ou está abaixo 
dos demais para fazer um 
vestibular, por exemplo, e 
concorrer a uma vaga numa 
universidade. Isso sim é 

preconceito. Falo isso não 
por discriminação, mas sim 
por acreditar (e não tenho 
dúvida disso) que o negro 
é capacitado assim como os 
demais cidadãos.

Trânsito 
Ainda em Indaiatuba, aos 

poucos as tradicionais rotató-
rias estão sendo extinguidas 
e o fluxo de veículos nos tre-
chos tendem a melhorar. Na 
próxima semana, a rotatória 
do Haoc, umas das últimas 
localizadas na área de intenso 
movimento na cidade, deve 
dar lugar a mais um semáforo. 
O pedido dos motoristas para 
a melhoria no local é antigo, 
foi atendido, agora só falta os 
mesmos se conscientizarem e 
serem mais responsáveis no 
trânsito local. 

Incentivo 
Durante a 18ª sessão Ordi-

nária da Câmara, o vereador 
Maurício Baroni (PMDB) 
apresentou uma Indicação 
de suma importância para os 
animais e para quem defen-
de as causas dos bichinhos. 
Baroni pede para que seja 
feito um projeto, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
competente e ONG’s de 
proteção animal, visando 
oferecer desconto no IPTU 
para as pessoas que fizerem 
a adoção responsável de 
gatos e cachorros. O projeto 
tem boa proposta, a minha 
única dúvida é quanto o 
pós-adoação, por que o que 
tem gente que pega o animal 
quando pequeno e joga na rua 
quando grande. 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Dez projetos foram dis-
cutidos e aprovados 
durante a 18ª Sessão 

Ordinária da Câmara, a última 
antes dos vereadores entrarem 
em recesso, o que acontecerá 
a partir de terça-feira, dia 1º 
de julho. Entre os projetos 
votados está o de inclusão de 
negros em filmes e peças pu-
blicitárias da Prefeitura. A Ses-
são ocorreu excepcionalmente 
na tarde de segunda-feira, dia 
23, devido ao jogo da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo. 

O primeiro PL aprovado, 
de número 096/2014, do ve-
reador Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), deno-
mina a Rua Lauro Magnusson 
o logradouro público do lote-
amento Jardim Residencial 
Dulce. No mesmo loteamento, 

foi aprovado também o PL nº 
0097/2014, também do verea-
dor Cebolinha, e que também 
denomina logradouro público 
a Rua Antônio Peres Canovas. 
Ambos foram aprovados em 
bloco, em votação única.

Outro Projeto aprovado, 
em segunda votação, dispõe 
sobre a inclusão de artistas 
e modelos negros nos fil-
mes e peças publicitárias da 
Prefeitura. O PL, de número 
006/2014 é de autoria do 
vereador Derci Jorge Lima 
(PT) e foi aprovado por una-
nimidade. 

O vereador Gervasio Apa-
recido da Silva (PP) discursou 
a favor do projeto e o fim da 
discriminação. “É claro que se 
não houvesse essa distinção, 
não estaríamos aqui votando 
esse Projeto. Mas enquanto 
houver racismo, que se fa-
çam mais leis semelhantes 

no Mundo”, discursou. “É 
um projeto muito bem-vindo. 
Integração social é boa para 
todos”, complementou o ve-
reador Luiz Carlos Chiaparine 
(PMDB). 

O líder do Bloco da Oposi-
ção, Carlos Alberto Rezende 
Lopes, o Linho (PT), também 
justificou seu voto favorável e 
lembrou que o PL aprovado é 
um grão de areia em termos de 
desigualdade no Brasil, mas 
ressaltou a importância do 
Projeto. “É de suma importân-
cia que possamos consolidar 
a igualdade dentro de nosso 
País”, lembrou.

Já o vereador Cebolinha 
reconheceu que discriminação 
existe, mas julgou desnecessá-
rio o PL. “Eu, por exemplo, 
sou um apreciador de cerveja, 
mas nunca vi um gordinho 
participar de uma campanha 
publicitária”, comparou. 

Urgência 
Outros cinco Projetos de 

Lei, do Executivo, foram apro-
vados em Regime de Urgência. 
O PLs 0092/2014, 0093/2014, 
0094/2014 e 0095/2014 au-
torizam o repasse de recursos 
financeiros para as respectivas 
entidades: Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
de Indaiatuba (Apae), Casa da 
Criança Jesus de Nazaré, Creche 
Mãe Rainha e para a Casa da Pro-
vidência – Colégio Santo Rita. 

Outro PL aprovado em Re-
gime de Urgência, também do 
Executivo, dispõe sobre a con-
cessão de afastamento remune-
rado de servidores públicos para 
desempenho de mandato eletivo 
sindical. O projeto foi aprovado 
em segunda votação, com três 
votos contrários do Bloco da 
Oposição, formado pelos petistas 
Linho e Derci, além do vereador 
Bruno Ganem (PV).

Antes do recesso de meio do ano, vereadores discutiram e aprovaram dez projetos na 18ª Sessão

Dois Projetos de Lei que 
autorizam transposição de 
do tações  orçamentár ias 
foram aprovados na 18ª 
Sessão Ordinária da Câma-
ra, que aconteceu na tarde 
de segunda-feira, dia 23, e 
que antecedeu o recesso dos 
vereadores.

No PL nº 0089/2014, é 
prevista a retirada de R$ 
179 mil da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas, di-
nheiro que seria utilizado 
para manutenção de obras 
de artes, obras e instala-

ções, locações de máquinas, 
outros serviços de terceiros, 
construção de reforma de 
praças e obras e instalações, 
para serem aplicadas em 
construção e reforma de 
prédios públicos e obras e 
instalações.

No  mesmo  PL ,  há  a 
transposição de R$ 537 mil 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, a princípio para 
ser utilizado em despesa 
com pessoal (manutenção 
e contratação) e vencimen-
tos e vantagens, e que será 

utilizado para a realização 
de convênios e contratos 
(prestadores de serviços do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e outros serviços de 
terceiros (Pessoa Jurídica).

O Projeto pede ainda a 
transposição de R$ 12 mil 
da Secretaria Municipal de 
Esportes, que seria utilizado 
na manutenção da unidade 
Orçamentária e material de 
consumo, para custear os 
gastos da delegação local 
na disputa do 58ª Jogos 
Regionais, em Itatiba. 

Saúde 
O Projeto 0091/2014 pre-

vê a dotação transposição de 
dotações orçamentárias da Se-
cretaria Municipal de Saúde. 
Serão R$ 700 mil, que seriam 
utilizados para capacitação de 
servidores, Outros Serviços 
(Pessoa Física), Bolsa EJA, 
auxílios financeiros, auxílios 
e subvenções sociais e contri-
buições, para serem aplicados 
em manutenção da unidade 
Orçamentária, auxílio alimen-
tação, auxílios e subvenções 
sociais e contribuições.

Durante a semana, depois de mais uma acidente fatal na 
Rodovia João Ceccon, que liga interliga Indaiatuba à Cardeal, o 
Departamento de Trânsito levou o que há de mais tecnológico 
no trânsito de Indaiatuba para o local. Instalou lombadas, como 
forma emergente de ser evitar acidentes. A decisão, a princípio 
é válida, mas não sabemos ainda se será eficaz. Não tenho co-
nhecimento do valor, mas ainda apoio a instalação de radares 
em alguns pontos da rodovia. Numa época em que orientar o 
motorista não está na fácil (o que é a forma mais inteligente), 
pesar no bolso da sociedade talvez seja providencial. 

Providência
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Sinalização é reforçada na João Ceccon

Em dois meses de fis-
calização, a Prefeitura 
já multou 31 veículos 

pesados na Alameda Coronel 
Antônio Estanislau do Ama-
ral, em Itaici. Em janeiro deste 
ano, um decreto foi aprovado 
para proibir a passagem de 
veículos de grande porte, 
exceto caminhões com placas 
de Indaiatuba, nos horários de 
pico, visando o fim dos con-
gestionamentos e melhorar o 

dos transitando pela via em 
horário não permitido foram 
autuados. Até esta quarta-
-feira, dia 25, foram emitidas 
31 multas no local.

A multa é considerada in-
fração média, com a pena de 
quatros pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) e 
tem custo de R$ 85,12.

Paralelo à proibição, o 
Departamento Municipal de 
Trânsito (Demutran) também 
implantou o sistema de reverter 
duas faixas no sentido Centro-
-Itaici durante à tarde, em horá-
rio de pico, das 17h às 19 horas. 
Nos demais horários continua 
com duas faixas sentido Centro 
e uma faixa sentido Itaici. 

Outro projeto, que ainda 
está em análise na Secretaria 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia, também deve 
melhorar bastante o fluxo de 
veículos na via. 

Opinião 
Para a frentista Shirley 

Aparecida Pena, de 24 anos, 
que trabalha em um dos 
postos de combustíveis no 
acostamento da via, o rodí-
zio tem desempenhado um 
bom papel para a melhora 
do tráfego em horários e 
pico. “Os caminhões atra-
palhavam bastante no fluxo 
de veículos e hoje já está 
bem melhor. Às vezes ve-

mos alguns que passam em 
horários irregulares, mas 
é frequente a fiscalização 
de agentes de trânsito no 
trecho” afirma.

O também frentista Luís 
Felipe Michel, de 20 anos, 
acredita que o rodízio não 
influenciou na melhora do 
trânsito. “O que contribuiu 
para a melhoria no tráfego 
foi a reforma e reestrutura-
ção na pista, e não a proi-
bição de veículos pesados 
em determinados horários. 
Acho que isso atrapalha a 
rota dos caminhoneiros e não 
beneficia nada para os outros 
veículos, então é desnecessá-
rio” argumenta.

fluxo de veículos na região. 
O decreto previa que o 

rodízio funcionaria de segun-
da a sexta-feira, das 6h30 às 
8h30 horas; e aos sábados das 
6h30 às 8h30. Em fevereiro, a 
Secretaria Municipal de Obras 
e Vias Públicas iniciou o tra-
balho de orientação aos moto-
ristas. “Enviamos agentes de 
trânsito ao local, para orientar 
os motoristas e conscientizá-
-los da adaptação”, ressaltou 
na época o secretário Urba-
nismo e Meio Ambiento José 
Carlos Selone. 

A orientação persistiu até o 
final do mês de abril, quando 
o fluxo de veículos pesados 
reduziu nos horários previstos 
para o rodízio.    

A fiscalização só iniciou 
para valer no final de abril. 
Além de placas de orientação 
atuação dos agentes de trânsi-
to, foram instaladas ainda câ-
meras de monitoramento para 
a identificação dos infratores. 

Segundo a Assessoria 
de Comunicação Social da 
Prefeitura, os condutores de 
caminhão que foram flagra-

A sinalização de trânsi-
to foi reforçada na Rodovia 
João Ceccon, via que interliga 
Indaiatuba à Cardeal. A inicia-
tiva é uma forma emergente 
de tornar a via mais segura e 
evitar mais acidentes. Só neste 
ano, sete pessoas perderam a 
vida em acidentes na rodovia. 

Além da instalação de seis 
novas lombadas e do reforço 
da sinalização horizontal e 
vertical, o trecho que perten-
ce ao município também terá 
parte do acostamento pavi-
mentado. No início da manhã, 
o secretário de Urbanismo, 
José Carlos Selone, estava no 
local orientando os trabalhos, 
acompanhado pelo deputado 
Rogério Nogueira (DEM) e 
pelo vereador Maurício Baroni 
(PMDB).

Selone informou que para a 
instalação das lombadas serão 

priorizados os pontos nas pro-
ximidades das curvas com o 
objetivo de forçar a redução da 
velocidade dos veículos. “Nes-
ses pontos, que consideramos 
os mais perigosos da rodovia, 
estaremos reforçando a sina-
lização vertical e horizontal”, 
comenta o secretário. 

A instalação das lombadas 
foi concluída na segunda-feira, 
dia 23, já os trabalhos de pavi-
mentação do acostamento que 
atenderá os principais pontos 
da via se estenderão por mais 
alguns dias.

No início de junho, o depu-
tado Rogério Nogueira Esteve 
(DEM) no Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
em São Paulo, com o superin-
tendente Clodoaldo Pelissioni, 
pedindo a duplicação da Rodo-
via João Ceccon. A rodovia é 
de responsabilidade do Estado. 

Na ocasião, o departamen-
to estadual se comprometeu 
em realizar estudos para a du-
plicação ou construção de ter-
ceira faixa, obra que também 
dependerá do levantamento 
do número de veículos que 
trafegam pela via. Para uma 
duplicação, é necessário mais 
de 20 mil veículos por dia, 
conforme o DER. 

Em 2011, o deputado Ro-
gério Nogueira já havia via-
bilizado com o governo do 
Estado o recape de toda a 
rodovia por meio de convênio 
do Programa Pró-Vicinais. Até 
o limite com Elias Fausto a 
estrada vicinal tem 6,5km de 
extensão e ainda segue mais 
10,2km dentro do município 
vizinho, totalizando 16,7 km. 
O trecho que pertence a Elias 
Fausto também foi recupe-
rado.

Caminhões de fora da cidade 
estão proibidos de trafegar pela 
via em dois horários 
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A Lei que garante aos 
motociclistas um 
adicional de 30% 

sobre o salário foi sancio-
nado no último dia 18, mas 
vem gerando preocupação 
aos empresários locais. A 
determinação já está em 
vigor desde o último dia 20, 
com a publicação da Lei nº 
12.977 no Diário Oficial da 
União (DOU).  

O projeto que tramitou 
por mais de dois anos no 
Congresso, sofreu algumas 
mudanças ,  como a  am-
pliação das atividades dos 
profissionais que trabalham 
de moto que podem estar 
sendo contemplado. A nor-
ma beneficia diretamente 
mensageiros, entregadores 
e transportadores que uti-
lizam motocicletas.

Com a nova medida, a 
lei altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) 
para incluir a atividade de 
quem trabalha com motoci-
cleta, profissão considerada 
perigosa. Em Indaiatuba, as 
empresas receberam a notí-
cia com certa preocupação. 
“Da nossa parte entende-
mos que o adicional é justo, 
porém acreditamos que os 
clientes não irão aceitar o 
repasse, pois ficaria mais 
caro o serviço. Hoje temos 
dez funcionários que tra-
balham com moto e isso 
irá pesar no nosso bolso”, 

ressalta a proprietária da 
empresa Quality Express, 
Mara Seman. 

Rosângela Vieira da Sil-
va, proprietária da Twister 
Express, diz que a lei san-
cionada pela presidente vai 
gerar aumento nos serviços 
prestados pela empresa. 
“Os nossos funcionários 

já tem um adicional sobre 
o salário por quilômetro 
rodado, pois também acha-
mos que é uma profissão 
de risco. Agora com esse 
adicional de 30% a mais 
no salário, não tem como 
não ser repassado para os 
nossos cl ientes”,  disse. 
“Talvez não agrade nossos 
consumidores, mas o rea-
juste será necessário devido 
à nova norma. Porém, não 
tem como aumentarmos o 
salário de nossos funcio-
nários sem repassar para os 
nossos clientes. A nova lei 
irá gerar um gasto a mais 
para a empresa e conse-
quentemente irá atingir o 
bolso de nossos clientes”, 
completa. 

Satisfeitos 
Já os profissionais da 

área comemoram a nova 
le i .  “Eu t rabalho como 
motoboy há quatro anos e 
achei justo o adicional em 
meu salário, pois trabalhar 
com moto nos dias de hoje 
não é fácil. Muitas pessoas 
não respeitam. A gente fica 

muito exposto, por isso o 
risco é grande. Então acho 
justo”, salienta Lucas Be-
lom, de 24 anos.

De acordo com o Sin-
dicato dos Mensageiros, 
Motocicletas, Ciclistas e 
Mototaxistas de São Paulo 
(Sindimoto-SP), a lei bene-
ficiará uma categoria que 
tem cerca de dois milhões 
de trabalhadores em todo 
o país.

Ainda segundo o Sindi-
moto, a sanção é o primeiro 
resultado de outras rein-
vindicações. O sindicato 
ainda pede a realização de 
campanhas de orientação 
especificas para o setor em 
relação à criação de leis e 
regulamentação no âmbito 
dos municípios, implan-
tação de um programa de 
proteção ao motociclista, 
formação de parceria en-
tre o governo e o Instituto 
Motofrete para qualificação 
de profissionais, além de 
oferta de linhas de finan-
ciamento para aquisição de 
motocicletas e equipamen-
tos obrigatórios. 

Hoje no Brasil existem cerca de 2 milhões de profissionais na categoria

As versões digitais dos livros, têm incentivado o hábito da leitura

Os aparelhos móveis, 
principalmente os celulares, 
tornaram-se uma poderosa 
ferramenta para incentivar a 
leitura. Uma pesquisa reali-
zada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 
parceria com a Nokia, apontou 
que a população passou a ler 
mais, desde que essa atividade 
se tornou possível através dos 
celulares e tablets. Em Indaia-
tuba, a preferência entre o 
livro comum ou as versões di-
gitais, ainda é dividida, porém 
há que diga que a tecnologia 
incentiva o hábito.

A migração dos livros co-
muns para a versão digital, os 
chamados e-books, não é uma 
novidade e vem ganhando 
força a cada dia por diversos 
motivos. Para a jornalista 
Sandy Quintans, de 23 anos, 
a praticidade de ler no tablet 
foi o incentivo para ler mais. 
“Gosto de ler no tablet porque 
dá pra encontrar livros para 
download gratuitos ou bem 
mais baratos que o livro físi-
co, ou seja, dá para ler mais” 
explica. “Além disso, é super 
leve, dá para levar na bolsa, é 
prático, pois consigo marcar 
os meus trechos preferidos”. 

Para a estudante Nicole 
Prestes Cunha, de 18 anos, a 
possibilidade de ler no celular 
motivou o hábito frequente da 
leitura. “Eu não tinha o costu-
me de ler, achava chato ficar 
carregando um livro e caro. 
Os e-books são mais baratos e 
super práticos, me incentiva a 
ler muito mais”, explica. 

No entanto, para as livra-
rias da cidade, o exemplar de 
papel ainda é mais forte entre 
os leitores. “A maioria prefere 
o livro tradicional, mesmo 
com a novidade e praticidade 
dos e-books”, explica a geren-
te da Livraria Lasselva, Dani-
lia Rodrigues, de 30 anos. “As 

pessoas passam quase o dia 
todo em frente ao computador, 
por isso o livro comum é uma 
forma de descansar os olhos. 
A tecnologia realmente incen-
tiva a leitura nos mais jovens, 
porém os leitores mais tradi-
cionais, mais velhos, ainda 
preferem o livro tradicional”. 

É o que também afirma a 
proprietária da Livraria Nobel, 
Elizabete Nobo Santos, de 37 
anos. “A maioria dos leitores 
ainda preferem o livro comum, 
pois gostam de tê-lo em casa, 
poder guardar para os filhos, 
é algo que fica para sempre.
Além disso, o livro ainda 
é um dos presentes ideais, 
resumindo nosso movimento 
não caiu em decorrência da 
tecnologia”, ressalta. 

De acordo com a este-
ticista Thiony Nogueira, 
de 38 anos, a tecnologia é 
algo do qual não tem como 
fugir, porém ainda prefere 
o livro de papel. “Adoro 
tê-lo em minha cabeceira 
ou na minha bolsa como 
companheiro, folhear, sentir 
o cheiro das folhas. Eu ado-
ro uma modernidade, mas 
prefiro ter o exemplar em 
mãos”, explica. “Eu tenho 
vários exemplares, adoro 
emprestá-los e ganhar de 
presente, claro”. 

Para a radialista Keila 
Lima, de 21 anos, o livro tra-
dicional ainda é o seu prefe-
rido, porém os e-books tam-
bém têm espaço. “Acredito 
que o livro tem até um cheiro 
especial, como a sua comida 
preferida ou aquele perfume 
marcante. Guardo todos eles 
com muito carinho e sei que 
estão sempre lá, disponíveis 
para "consultar" e relembrar. 
Mas quando quero ler um 
título que o tradicional está 
muito caro, recorro aos e-
-books”, explica. 



10A Mais Expressão

Campanha para uso adequado 
de vagas especiais é lançada

TRÂNSITO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Autorizada Singer, Olimaq 
muda-se para novo endereço
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Com mais de 15 anos no 
mercado, a Olimaq é 
hoje um dos principais 

nomes da região no ramo de 
venda e manutenção de má-
quinas de costura. A empresa é 
uma das poucas marcas qualifi-
cadas como autorizada Singer, 
a maior fabricante mundial de 
máquinas de costura doméstica. 

“Tudo começou há 10 anos, 
quando contratamos um mecâ-
nico que já trabalhava em uma 
autorizada Singer. Depois de 
dois anos que ele trabalhava 
conosco, nos tornamos uma 
autorizada. isso é muito gratifi-
cante, pois a marca é o grande 
nome no nosso ramo”, explica 
o proprietário da Olimaq, José 
Valdecir de Oliveira. 

A empresa trabalha com a 
venda e manutenção de má-
quinas industriais e domésticas, 
acessórios como linhas entre 
outros, além de peças para as 
máquinas de costura. A Olimaq 
também atende a domicílio, 
sem custo adicional. “Se o 
cliente precisar, nossos mecâ-
nicos vão até a residência para 
avaliar a máquina e detectar o 
problema, sem custo adicional. 
Também entregamos as peças 
e acessórios, como óleo para a 
máquina e agulhas”, explica. 

A Olimaq é também uma 
das marcas campeãs no Prêmio 

Frutos de Indaiá, sendo eleita 
por sete vezes a melhor empre-
sa no ramo de equipamentos 
para costura, compra, venda 
e manutenção. “Nas outras 
edições em que a Olimaq foi 
eleita eu não participei, porém 
este ano a proposta foi muito 
bacana e achei importante apa-
recer, mostrar mais a marca”, 
diz Oliveira. 

O proprietário explica que a 
necessidade veio em decorrên-
cia das mudanças do mercado. 
De acordo com Oliveira, nos 
últimos tempos as grandes 
confecções foram fechando ou 
reduzindo suas linhas de produ-
ção. “O mercado foi mudando 
e para que a Olimaq se manti-

vesse viva e entre as principais 
empresas do ramo, precisei mo-
dificar algumas coisas. As gran-
des confecções e até mesmo as 
costureiras domésticas foram 
acabando, hoje o que mantei 
este mercado e gera emprego, 
são as confecções pequenas”, 
explica. “Comecei a trabalhar 
fora, visitar cada cliente para 
estreitar mais esse relaciona-
mento. Estou trabalhando em 
cidades dos estados de Minas e 
Paraná, porém mesmo com essa 
mudança de cenário, a Olimaq 
tem se mantido forte.” 

Para chegar a tanto reconhe-
cimento, Oliveira conta que foi 
preciso muito trabalho duro e 
perseverança. “Eu trabalhava 

como mecânico de uma confec-
ção e quando ela fechou, preci-
sei me virar. Comecei então a 
comprar máquinas velhas para 
reformar e vender, o negócio 
foi dando certo e então resolvi 
abrir a loja”, explica Oliveira. 

Localização 
A primeira unidade da 

Olimaq localizava-se na Rua 
Rosário Pires da Cunha, no 
Jardim Morada do Sol. Com o 
negócio em crescimento, após 
algum tempo a loja mudou-se 
para a Avenida Ário Bar-
nabé, onde permaneceu por 
mais alguns anos. Há pouco 
mais de um mês, acaba de 
inaugurar sua nova sede, na 
Avenida Soldado João Carlos 
de Oliveira, número 2.000, 
no Jardim Nely. “Neste novo 
endereço temos muito mais 
espaço, o que nos possibilita 
oferecer um melhor atendi-
mento e prestar um serviço 
cada vez melhor. Além disso, 
é de fácil localização e possui 
o comodismo do estaciona-
mento, que hoje é um grande 
diferencial” explica. 

Para conhecer mais a 
Olimaq, basta ir até o novo 
endereço, Avenida Soldado 
João Carlos de Oliveira, 
número 2.000, no Jardim 
Nely. Mais informações 
pelo telefone 3935-3634 ou 
no www.olimaqmaquinas.
com.br. 

Indaiatuba lançará em julho 
uma campanha para conscien-
tização do uso adequado das 
vagas de trânsito destinadas 
às pessoas com deficiência 
e idosos. O movimento será 
promovido em parceria entre 
a Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social e o Conse-
lho Municipal da Pessoa com 
Deficiência (Comdefi). 

De acordo com a presidente 
do Comdefi, Alzira Ribeiro da 
Silva, a campanha contará com 
diversas peças publicitárias 
como outdoor, cartazes, vídeo, 
jornais e um evento específico. 
“Há muito desrespeito não só 
na via, mas nos estabelecimen-
tos também, as pessoas usam a 
vaga destinadas para as pessoas 
com deficiência e idosos sem 

se importar com a legislação. 
Por isso iniciamos esse tra-
balho que terá cerca um mês 
com as peças publicitárias e em 
seguida a Secretaria da Família 
e o Comdefi continuarão com 
ações visando minimizar este 
problema”, ressalta Alzira.

A campanha informa que: 
“Às vezes 1 minuto parece 
uma eternidade – Cidadania 
e respeito à gente aprende em 
casa e na escola. Mas é no dia 
a dia que colocamos tudo em 
prática. Mesmo que seja ape-
nas por 1 minutinho, quando 
você usa a vaga reservada para 
idosos ou deficientes, esse mi-
nutinho dificulta muito a vida 
de quem realmente precisa. 
Respeito é muito bom e todo 
mundo gosta”.

Projeto quer conscientizar o motorista a utilizar vagas adequadas no 
trânsito

O empresário José Valdecir de Oliveira fundou a Olimaq há 15 anos
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Feira dos Países reúne produtos exóticos no Polo Shopping

Colônia de Férias tem início no próximo dia 30

IC realiza a primeira 
edição do Zumba Night

Kika Baldasseirine encerra as 
apresentações do ‘Menu Musical’ 

O Maestro e músico bra-
sileiro reconhecido 
mundialmente, João 

Carlos Martins, se apresenta 
hoje, dia 27, em Indaiatuba. A 
apresentação acontece a partir 
das 11 horas, na quadra da 
escola do Serviço Social da 
Indústria (Sesi) de Indaiatuba, 
com entrada gratuita.  

O maestro apresentará um 
repertório bastante especial 
enaltecendo a música clássica 
junto à Bachiana Filarmônica 
Sesi-SP. A orquestra interpre-
tará obras de Johann Sebastian 
Bach a AstorPiazzolla, que vai 
da música clássica ao popular. 

Durante a apresentação na 
cidade, João Carlos Martins 
explicará aos jovens, de forma 
descontraída, o funcionamento 
de uma orquestra, com o objeti-
vo de despertar o interesse pelo 
universo da música clássica. 

Em entrevista exclusiva ao 
Mais Expressão, o maestro 
diz ser gratificante apresentar a 
música clássica para os jovens. 
“Para democratizar a música 
clássica, desenvolvemos o pro-
jeto “A Música Venceu” e pro-

movemos concertos gratuitos, 
ambos com o objetivo de formar 
novos públicos. Nesse projeto, 
atendemos 4700 crianças e 
adolescentes em 37 núcleos 
localizados em áreas carentes 
do Brasil e temos o objetivo de 
formar mil orquestras jovens 
em menos de dez anos”, conta. 
“Esses jovens aprendem noções 
de música clássica. Nosso foco 
principal é o ensino da música. 
Aproximamos um novo público 
deste universo maravilhoso e 
temos, em primeiro lugar, o 

objetivo de formar um público 
apreciador de música clássica. 
Em um momento seguinte, 
esperamos formar jovens que 
venham a ter a música como 
profissão.”

O maestro, que já se apresen-
tou em Indaiatuba outras vezes, 
reconhece que sempre foi bem 
recebido na cidade. “Só tenho a 
agradecer”, ressalta.

Maestro 
João Carlos Martins iniciou 

seus estudos de piano aos oito 

anos, por influência de seu pai 
e três anos depois começava a 
carreira no Brasil. Aos dezoito, 
já estava tocando no exterior. 
Considerado um dos maiores 
intérpretes de Johann Sebastian 
Bach, teve como um dos pontos 
altos de sua carreira a gravação 
da obra completa para teclado 
desse gênio da música. Por pro-
blemas físicos, abandonou os 
palcos como pianista no ano de 
2002, mas não deixou a música 
de lado e retornou aos palcos em 
2004 como maestro.

Símbolo de superação e ta-
lento, João Carlos Martins nunca 
desistiu da música. “Eu sempre 
digo que seria pouco dizer que a 
música me auxiliou nos desafios 
que enfrentei. Prefiro afirmar 
que a música salvou a vida deste 
velho maestro. Tive uma lesão 
na mão direita jogando futebol, 
em 1966. Depois de recuperar 
os movimentos da mão, de-
senvolvi uma doença chamada 
Lesões por Esforços Repetitivos 
(LER). Continuei tocando com 
dedeiras de aço até precisar me 
afastar dos palcos. Voltei oito 
anos depois no Carnegie Hall e 
comecei a gravação completa da 
obra de Bach para teclado. Em 
1995, sofri um assalto na Bul-
gária em que levei um golpe na 
cabeça que afetou o movimento 
das minhas mãos novamente. 
Quando os médicos disseram 
que eu não poderia mais tocar 
nem com a mão esquerda nem 

com a direita, aquilo parecia 
um pesadelo. Mas sonhei com 
o maestro Eleazar de Carvalho, 
que me recomendou estudar 
regência. Depois daquele sonho, 
no dia seguinte, o maestro Júlio 
Medaglia me deu a primeira 
aula de regência. No início, foi 
devastadora a interrupção da 
carreira de pianista, mas o que 
prevaleceu foi, apesar de alguns 
percalços, o amor à vida e antes 
de tudo o amor à música. Neste 
momento, você começa a pensar 
nos valores que podem nortear o 
seu futuro, e mais cedo ou mais 
tarde, você, além da procura da 
excelência musical no meu caso, 
assume também a responsabili-
dade social”, contou o maestro.

Como regente o maestro, 
deixou de tocar música, porém 
começou a fazer música. Atu-
almente, aos 73 anos, é regente 
e diretor-artístico da Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP. 

Maestro João Carlos Martins se apresenta hoje no Sesi Indaiatuba com entrada gratuíta

O Polo Shopping Indaiatuba 
realiza a partir de terça-feira, dia 
1º de julho, até o próximo dia 
15, a 1º Feira dos Países, com 
entrada gratuita. A feira estará 
aberta ao público de segunda-
-feira a sábado, das 10h às 22 
horas, e aos domingos, das 12h 
às 20 horas.

O evento reúne artesanato, 
joias, roupas e objetos de deco-
ração de várias partes do mundo, 
como Índia, Turquia, Peru, Equa-
dor, Paquistão, além do Brasil. 

Na feira o público poderá 
conferir joias vindas da Índia, 
com pedras preciosas como rubis 
e esmeraldas, que estarão sendo 

comercializadas a preços espe-
ciais. A Turquia será represen-
tada pela tradição dos bordados, 
em jogos de toalhas adornadas 
com fios de ouro, além de aces-
sórios em prata. Do Peru, haverá 
cerâmicas com motivos que 
traduzem as crenças de seu povo, 
cotidiano e história, bem como, 

lenços e peças de vestuário. Da 
Índia, também haverá colchas, 
tapetes e almofadas e as famosas 
pashminas - acessório indispen-
sável no guarda roupa feminino, 
especialmente no inverno. 

O Polo Shopping Indaiatuba 
fica na Avenida Filtros Mann, 
670, no Jardim Tropical.

A 11ª edição da Colônia de 
Férias do Clube 9 de Julho co-
meça na próxima segunda-feira, 
dia 30, e vai até o dia 11 de julho. 
O evento acontece de segunda à 
sexta-feira, das 13h30 às 17h30, 
exceto no dia 9 de julho, data em 
que ocorre a Festa de Aniversá-
rio para os associados.

Assim como nas edições 
anteriores, as atividades serão 
divididas em grupos de acordo 
com sua faixa-etária e serão 

identificados por abadás com 
cores diferentes. 

O evento será organizado 
pela empresa Passo a Passo 
– Consultoria em Gestão Es-
portiva, Lazer e Sáude e deve 
reunir cerca de 600 jovens, entre 
associados e convidados. Entre 
as brincadeiras, está o Tropa de 
Elite que simula um treinamento 
militar, com diversos obstáculos 
no percurso, além de brinquedos 
infláveis e uma caça ao tesouro. 

Ao longo das duas semanas de 
evento, outras atrações serão 
realizadas para divertir as crian-
ças e jovens durante suas férias 
escolares.

A participação para associa-
dos é gratuita, sendo cobrado 
apenas o abadá, que custa R$ 35. 
Já para não sócios o valor pode 
variar de R$ 55 e R$ 250, por 
pessoa, mais o valor do abadá, de 
acordo com o número de pessoas 
da mesma família e período em 

que elas estarão inscritas.
As inscrições são limitadas 

e durante a realização do evento 
o Clube contará com o apoio da 
Guarda Municipal, Secretaria 
da Saúde, Demutran e Sanare 
Saúde.

O Clube 9 está localizado 
à Avenida Presidente Var-
gas, 2000, Indaiatuba. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3875-9833 ou no site 
www.clube9.com.br.

O Indaiatuba Clube realiza 
hoje, dia 27, a partir das 19h30, 
a primeira edição do Zumba 
Night sob a coordenação da 
Secretaria de Esportes do clube. 
A participação de convidados 
será aberta e o acesso ao clube 
será liberado. Para isso, os pro-
fessores convidados receberam 
freepass que foram distribuídos 
pelas academias da cidade. 

Sob o comando dos profes-
sores do IC Catarina Barnabé, 
Donizeti Fragoso e Luciana 
Farinello, além de outros pro-
fessores convidados. O evento 
esportivo promete animar o 
público presente com aulas da 
modalidade que mais cresce e 

ganha adeptos nas academias 
do Brasil. Considerada uma 
“aula festa”, a zumba é um 
tipo de exercício que faz com 
que o praticante movimente 
todo o corpo dançando ritmos 
variados onde é inserida a 
parte fitness.

O som e a iluminação serão 
realizados pelo DJ Ronaldo 
Ambiel, além disso, a festa rea-
lizará sorteios de brindes e uma 
surpresa para os convidados ao 
final do evento e que promete 
agitar ainda mais os associados 
e convidados. 

O Indaiatuba Clube fica na 
Rua Doutor Oswaldo Cruz, 40, 
na Vila Rossignatti.

O Shopping Jaraguá por 
meio do projeto “Menu Musi-
cal” apresenta neste domingo, 
dia 29, a partir das 12h30, a 
cantora Kika Baldasseirine.

Em uma mistura de ritmos e 
estilos, Kika traz em seu repertó-
rio um estilo próprio. Integrante 
do grupo Mulheres em Acor-
des, ela encanta os fãs com sua 

voz marcante e inconfundível, 
interpretando com arranjos so-
fisticados os sucessos de Maria 
Gadu, Elis Regina, Tom Jobim 
e Herbert Vianna.

O “Menu Musical” traz to-
dos os domingos, apresentações 
gratuitas, das 12h30 às 15h30, 
e são realizadas na praça de 
alimentação do shopping. 

Mais Expressão
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TABELA
Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

9ª rodada domingo, dia 29
Horário  Partida    Campo
9h  Morada do Sol x América Osan
11h  U. do Rêmulo Zoppi x Atlético Osan
13h30  Matisga Samba x Paulistinha Osan
13h30  São Francisco x Camisa 10 Cardeal
15h30  Minas x Manchester  Osan
15h30  Cardeal x Vale Verde  Cardeal

Resultados da última rodada
América 3 x 1 Manchester
Vale Verde 0 x 2 São Francisco 
Minas 5 x 4 U. do Rêmulo Zoppi
Morada do Sol 0 x 9 Mastiga Samba
Atlético 1 x 1 Paulistinha
Cardeal 0 x 2 Camisa 10
 

Campeonato Diamante 60 anos (Lidi)
6ª rodada domingo, dia 29
Horário  Partida    Campo
9h  Atlético Paulista x Bandeirantes Pimenta
11h  LBC x Florense   Pimenta
11h  Jardim Brasil x Flamenguinho Jardim Brasil 
13h30  Bahia x Os Mineiros  Jardim Brasil 

Resultados da última rodada
LBC 2 x 0 Atlético Paulista
Flamenguinho 3 x 2 Os Mineiros
Bahia 1 x 5 Jardim Brasil
Florense 1 x 3 Bandeirantes

Campeonato de Base (Lidi)
Final da categoria Sub-15 amanhã, dia 28
Horário  Partida    Campo
9h  U.A. Cardeal x Primavera Osan

Semifinal da categoria Sub-17 amanhã, dia 28
Horário  Partida    Campo
11h  São Francisco x Elias Fausto Osan
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana Llidi)

Campeonato Amigos do Cinquentão – Máster 2014 (Aifa)
7ª rodada domingo, dia 29
Horário  Partida    Campo
9h  Primavera x Vem Ká  Osan
9h  Independe x XII de Junho  Belo Horizonte
9h  Boca Junior x União da Vila  Centro Esportivo
10h45  Ferroviário x Faac  Ferroviário 

Resultados da última rodada 
Ferroviário 2 x 0 Primavera
XII de Junho 0 x 3 Boca Junior
Vem Ká 0 x 6 União Vila
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

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

Rodada hoje, dia 27
Horário Campo Partida    Categoria
19h 2    Meta x Panificadora   Nova Geração Super Máster
20h15  2 2G Bebidas x Pai & Filhos  Super Máster
19h 3 Calonga x LG Vacker   Super Máster
20h15  3  ICE Bears x Marmoraria Uchôa  Super Máster

Rodada domingo, dia 29
Horário Campo Partida    Categoria
8h 1 Atlântico Soluções x Dominium  Adulto
9h15  1 Nova Opção x Cato Supermercados Adulto
10h30 1  JR Celulares x Avlis Lativ  Adulto
8h 2 Cachorrão x Pantheon   Veterano
9h15  2 Vizzent Calçados x SSA Brasil  Veterano
10h30  2 Escritório Contábil Indaiá x Lubeka Veterano
9h15  3 Tecnosemillas x Marquinhos Tintas Máster
10h30  3  Jacitara x PCB Informática  Máster

Resultados da última rodada
Jornal Exemplo 3 x 2 PCB Informática 
Jacitara 5 x 4 Balilla 
Ópticas Ipanema 0 x 0 Casa das Embalagens 
Unexfort 1 x 1 DD Max
Fisioterapia Esportiva Calonga 5 x 0 Uchôa 
2G Bebidas 1 x 1 Panificadora Nova Geração 
Pai & Filhos 0 x 3 LG Vacker
JR Celulares 5 x 4 Dominium 
Avlis Lativ 0 x 6 Cato Supermercados 
Faculdade Max Planck 2 x 11 Madeireira Madelasca 
Embalimp 2 x 8 Lubeka 
SSA Brasil 4 x 2 Cachorrão Auto Center 
Fonte: Clube 9 de Julho 

O dia 22 de julho de 2014 
vai ficar marcado na história 
do Esporte Clube XV de No-
vembro. A data não só marca 
a conquista da Copa Aifa pelo 
time, mas sim também quando 
o clube pôs um fim no jejum de 
dez anos sem título. Jogando em 
casa, no último domingo, dia 22, 
o Alvinegro recebeu o SPQV na 
grande final do certame, organi-
zado pela Associação Indaiatu-
bana de Futebol Amador (Aifa) e 
garantiu o caneco da competição 
após vitória de 2 a 0. 

Numa partida disputadís-
sima, o grito de gol só saiu da 
garganta do torcedor do XV na 

segunda etapa. Com menos de 
cinco minutos de bola rolando, 
Renan balançou as redes do 
SPQV. No segundo gol, no-
vamente o camisa 11 do XV 
chutou de fora da área e fez 2 a 
0 para o time Alvinegro. 

Com o apito final, o time 
Quinzista não só conquistou o 
título da oitava edição do certa-
me, como também encerrou um 
ciclo de dez anos sem título. A 
última conquista do XV havia 
sido em 2004, quando o mesmo 
conquistou o caneco do da Pri-
meira Divisão do Campeonato 
Amador da Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi). 

O fim do jejum trouxe um 
alívio principalmente para quem 
está no clube há anos. “Para 

mim, que além de ser o único 
funcionário do clube, ser filho 
de um ex-presidente (entre 1967 
e 1969), e viver todos os dias o 
XV, é uma sensação indescri-
tível. Para muitos é mais um 
campeonato qualquer, mas para 
mim é algo muito importante, 
pois realça o trabalho realiza-
do, pois manter um clube não 
é fácil”, ressalta o funcionário 
do XV, Silvio Albertin Junior. 
“Essa conquista vem coroar 
nosso trabalho. Além do mais 
esta semana tínhamos perdido o 
último fundador vivo, o senhor 
José Lopes.”

Já “rodado” no futebol pro-
fissional, o meia-atacante Fábio 
Vidal também ressalta o trabalho 
realizado no clube. “Esse título 
é muito importante, pois coroa o 
que vem sendo feito aqui, com 
trabalho das categorias de base, 
e na amizade entre os membros”, 
diz. “Plantamos ‘bons frutos’ e 
agora estamos ‘colhendo’.”

Ainda comemorando a con-
quista, o atacante Fabrício res-
saltou a felicidade de o clube sair 
da fila. “Há três anos estamos 
batendo na trave. Pela grandeza 

do XV, o clube merecia estar 
numa posição de destaque faz 
tempo”, reconhece. 

Campanha 
A conquista da 8ª Copa Aifa 

pelo XV foi de forma invicta. 
O time Quinzista alcançou sete 
vitórias em sete confrontos. 
A equipe terminou ainda com 
o melhor ataque do certame, 
quando balançou as redes em 
32 oportunidades. A defesa da 
equipe Alvinegra tomou ainda 
outros oitos gols.

A competição premiou ainda 
o goleiro Cesar, do SPQV, como 
a defesa menos vazada. Em 
toda a competição o arqueiro 
sofreu apenas três gols. O SPQV 
também estava invicto. O time 
conquistou cinco vitórias e ape-
nas uma derrota, justamente a 
da final. A equipe marcou ainda 
20 gols. 

O artilheiro da competição 
foi para Rato, do Ferroviário, 
o qual balançou as redes em 
12 oportunidades. O treinador 
Bruno, do XV de Novembro, 
também foi premiado como o 
“técnico destaque”.

Aifa dá início ao Sub-17 
de futsal feminino

A Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) dará 
início neste domingo, dia 29, ao 
1º Campeonato Regional Arc 
Ferro & Aço de Futsal Feminino. 
A primeira rodada está marcada 
para o ginásio da Sol-Sol, com 
três partidas.

Seis times vão em busca do 
título do certame: Seme de Itu, 
Educando Para a Vida/Vida Elias 
Fausto, EC Paulistano Votorantin, 
Departamento Municipal de Iperó 

Utopia, Prefeitura Municipal de 
Sorocaba e EC Elite/FC Amaral. 

O primeiro jogo do certame 
acontece às 9 horas, quando 
a Seme de Itu joga diante do 
Educando. Mais tarde, às 9h50, 
é a vez de Paulistano e Departa-
mento Municipal de Iperó Utopia 
entrarem em quadra. No último 
confronto da última rodada, a 
partir das 10 horas, a Prefeitura 
Municipal de Sorocaba duela 
contra o Elite. 

O competidor de Indaiatuba 
Jeferson Jhonny, da Academia 
CTI (equipe Borracha Jiu-
-Jitsu), conquistou o cinturão 
do The North American Gra-
ppling Association (Naga). A 
conquista veio no último sába-
do, dia 21, durante intercâmbio 
nos Estados Unidos. 

Jhonny lutou na edição de 
Oklahoma, tornando-se cam-
peão ao vencer o adversário 
por nove pontos a zero. 

O atleta indaiatubano está 
nos Estados Unidos há dois 
anos e saiu do Brasil visando 
buscar mais experiência e dis-
putar algumas das competições 
mais valorizadas no País. Ele 
retornará no final deste ano.

Com o crescimento da mo-
dalidade pelo Mundo, o ob-
jetivo é unificar os diferentes 

estilos que possam existir no 
Brasil, que é o berço do jiu-
-jitsu com o EUA que hoje é 
o de maior crescimento e mais 
valorizado.

CTI
Outros atletas da equipe com-

petiram também no Open Talent, 
competição realizada em Valinhos 
no sábado e no domingo, dias 21 
e 22. O grupo local trouxe três 
medalhas de ouro, com os compe-
tidores Wesley Guilherme Leite, 
Effinho e Luciano Cifonio; além 
de uma prata com Pablo Bessa.

A competição reuniu mais 
1,3 mil competidores. “Agradeço 
o empenho de todos os atletas 
pelo trabalho em conjunto, tanto 
os competidores quanto os que 
reforçam a equipe nos treinos”, 
ressalta a professora da equipe, 
Claudiney Borracha. 

XV sai da fila e após dez anos levanta o caneco da oitava Copa Aifa de Futebol
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Duzentos e oitenta atletas 
locais vão defender as 
cores de Indaiatuba na 

disputa da 58ª edição dos Jogos 
Regionais, que pela segunda 
vez consecutiva serão realizados 
na cidade de Itatiba. O pontapé 
inicial da competição será na 
próxima quarta-feira, dia 2, e o 
término das disputas no próximo 
dia 12. 

A delegação local contará 
com 310 integrantes, sendo 280 
competidores. Todos ficarão 
alojados na Escola Municipal de 
Ensino Básico (Emeb) Coronel 
Manoel Joaquim de Araújo 
Campos, na Vila Brasileira. “As 
modalidades viajarão de acordo 
com o dia em que vão competir, 
já que não cabem Todos na 
escola. Mas segundo os organi-
zadores, vamos ficar no melhor 
alojamento”, conta o chefe da 
delegação, Rafael de Oliveira. 

Para esse ano, Indaiatuba 
compete em 19 modalidades, 
uma a menos que no ano pas-

sado. “Antes, a natação e o 
atletismo PCD eram separados 
das demais, mas agora estão 
juntas, então na verdade estamos 
indo com mais modalidades”, 
explica o secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzetti.  
A grande novidade desta edi-
ção dos jogos é a inclusão das 
equipes masculinas e femininas 
do taekwondo. Indaiatuba será 
representada ainda pelo atletis-
mo, bocha, capoeira, ciclismo, 
damas, futebol, 
futsal, ginástica 
artística, hande-
bol, judô, caratê, 
malha, natação, 
tênis, tênis de 
mesa, voleibol, 
vôlei de praia e 
xadrez. A grande 
baixa é exclusão 
do time de futebol feminino.

Ainda para esta edição, a 
cidade deve ir com uma equipe 
mais enxuta. No ano passado, 
a delegação contou com 300 
competidores. Segundo Panzetti, 
a redução do número de atletas 
se deu por conta da seletiva que 

foi feita durante o ano. “Para os 
Jogos deste ano só estão indo 
quem realmente treinou com a 
equipe. Ninguém vai mais para 
os Jogos para passear, como 
ocorreria em outras edições”, 
salienta Panzetti. 

Para a disputa dos Regionais, 
nos dias de Jogos, o Município 
deve investir cerca de R$ 70 mil. 
O dinheiro deve ser utilizado em 
alimentação, estadia, salários 
dos funcionários, transportes, 

locação de equi-
pamentos especí-
ficos e adaptação 
do local. 

Expectativa   
Manter a mé-

dia de conquista 
do ano passado é 
o grande objetivo 

da delegação local. Em 2013, 
na mesma Itatiba, Indaiatuba 
ficou em sétimo colocado na 
classificação geral, com 134 
pontos. A cidade ficou ainda 
em quarto com 111 medalhas. 
Mais uma vez a natação é o 
carro-chefe de Indaiatuba. Mas 

outras modalidades também são 
esperanças de medalhas, como 
o atletismo, o futsal, o caratê, a 
capoeira e a malha. “Acredito 
que todas as modalidades estão 
num nível alto de competição”, 
aposta Panzetti.

O secretário ressalta ainda 
que, uma mudança feita nos 
Jogos do ano passado, pode ser 
primordial para que a delegação 
retorne a cidade com medalhas. 
Desde 2013, o atleta que estives-
se vinculado a um clube pode 
retornar na cidade de origem, 
disputar os Jogos, e depois 
retornar para o clube. Antes, o 
atleta ficava vinculado a cidade 
durante um ano. 

Para o secretário, essa mu-
dança beneficia cidades como 
Indaiatuba. “A nossa aposta é na 
categoria de base. Temos alguns 
jogadores de fora, mas que ano 
inteiro treinam e moram em In-
daiatuba. É diferente das cidades 
que contratam um atleta apenas 
para os Jogos. Independente da 
conquista ou não de medalha, 
esse tipo de competidor compete 
e depois vai embora”, diz. “A 
mudança faz também que as 
medalhas não fiquem apenas 
para algumas cidades, pois todo 
município tem um atleta de alto 
nível que esteja fora e possa 
retornar a cidade de origem para 
os Jogos.” 

A estreia de Indaiatuba acon-
tece no vôlei de praia masculino. 
O time enfrenta a equipe de 
Hortolândia, na próxima terça-
-feira, dia 3, às 8h30. O jogo 
será no Itatiba Esporte Clube. 
Até o fechamento da matéria, a 
organização dos Jogos não havia 
divulgada ainda as demais par-
tidas. Mas informações sobre os 
Jogos Regionais no portal http://
jogosregionais.itatiba.sp.gov.br/

Como nos demais anos, a natação será a grande aposta de Indaiatuba nos Jogos Regionais

Aproximadamente 200 te-
nistas participaram do Torneio 
FA Oliva de Tênis, na etapa de 
Indaiatuba, a qual foi realizada 
nas quadras do Clube 9 de Ju-
lho. O evento foi realizado em 
três finais de semana e os atletas 
competiram em 14 categorias. 

Das 14 categorias dispu-
tadas, o Clube 9 de Julho se 
destacou em sete delas, sendo 
que os tenistas do Clube, An-
derson Camargo e Ary Jorge 

Dantas, sagraram-se campeões 
nas categorias Masculino C e 35 
Masculino C, respectivamente, 
e o 9 ainda conquistou o vice 
campeonato em outras cinco 
categorias.

Promovido pela Liga Jun-
diaiense, desde 2010 o Clube 
9 de Julho sedia uma das 
etapas da competição, sendo 
que, pelo grande volume de 
tenistas inscritos de toda a re-
gião, este ano, além das etapas 

normais, as quadras do Clube 
receberam a etapa Premium, 
que é aquela que acontece com 
exclusividade dentro da Liga. 
"Muitos dos nossos atletas 
participam de campeonatos 
em São Paulo com destaque, 
inclusive temos um dos nossos 
tenistas aqui que é de primeira 
classe, que é quase que um 
profissional. Isso tudo nasceu 
aqui no Clube, criamos a base 
aqui, desenvolvemos o atleta, 

desde a base até o avançado", 
salienta o secretário do Clube, 
Marcos Pegoretti.

Por conta da grande de-
manda de inscrições, duas das 
14 categorias participantes 
ainda não fizeram suas finais 
(Masculino A e Masculino 
B), que devem ser agendadas 
pela organização da Liga Jun-
diaiense nas próximas semanas. 
Mais informações no site www.
ljtenis.com.br.

Após ser surpreendido com a 
saída do técnico José Luis Drey, 
o Esporte Clube Primavera corre 
em busca de um novo treinador 
antes do reinício do Campeona-
to Paulista da Segunda Divisão. 
Segundo o presidente do clube, 
Sérgio Trinca, o nome do novo 
comandante primaverino deve 
ser anunciado ainda hoje, dia 27.

Na noite da última sexta-
-feira dia 20, após quase três 
temporadas no clube, o Drey 
anunciou a diretoria do Fantas-
ma que estava indo para o Atlé-
tico Sorocaba, onde assumiria a 
equipe Sorocabana para a dis-
puta da Copa Paulista. Segundo 
informações, no novo clube, 
Dray receberia um salário três 
vezes maior que no Primavera.

Mas de acordo com Trinca, a 
parte financeira não foi primor-
dial para a saída. “Ele começou 
sua carreira no Atlético, como 
jogador, e tem raízes na cidade. 
Com certeza é um orgulho voltar 
para lá. Sem falar da estrutura do 
clube, que é fora de série”, diz. 
“Aqui no Primavera ele ‘lutaria’ 
da Segunda Divisão para a Série 
A3. No Atlético, a busca é pela 
Divisão Principal, com certeza 
a visibilidade é maior.”

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, Drey confirmou ao 
retorno a Sorocaba por conta 
da afetividade com o a cidade. 
“Comecei no futebol no Atléti-
co, entre 93 e 99. Tive acessos 
como capitão e criei uma iden-
tidade muito grande com o time. 
Isso acabou pesando para o meu 
retorno”, ressalta. “O interesse 
pelo Atlético surgiu no meio 
da semana passada, tanto que 
a primeiro opção do clube era 
pelo Ito Roque. Sai triste do 
Primavera, clube com o qual 
me identifiquei e deixei ami-
gos. Estou torcendo muito pelo 

Primavera no campeonato, mas 
entendo que o retorno à Soroca-
ba foi uma grande oportunidade 
na minha carreira.”

Sem tempo de lamentar, o 
Primavera busca um novo trei-
nador. De acordo com Trinca, o 
clube já em busca de alguns téc-
nicos e outros foram oferecidos. 
Mas o nome mais forte é a do 
técnico Ademilson Venâncio, 
que passou por clubes como 
Paulínia e Fernandópolis. 

Outros nomes também fo-
ram indicados ao Fantasma da 
Ituana, segundo Trinca. Um 
deles é Claudemir Peixoto. O 
treinador Claudemir Teixeira 
também foi uma das indicações. 
Outro nome que surge nos cor-
redores do estádio Ítalo Mário 
Limongi é do técnico Fransérgio 
Bastos. 

De casa
A solução para o comando 

do time principal do Fantasma 
pode estar “dentro de casa”, 
mais precisamente vindo no gol. 
Após a saída de Drey, o nome do 
goleiro Adnan foi cogitado. “Se 
ele quiser assumir por mim tudo 
bem”, aprova Trinca. 

Mas segundo informações, 
membros do clube não teria 
aceitado a mudança, o que 
deixou o arqueiro revoltado. 
Com isso, Adnan, que já tinha 
informado que encerraria a 
carreira de goleiro no final deste 
ano, teria retornado para a sua 
residência sem saber se volta a 
vestir a camisa do Fantasma.

Segundo Trinca, o que 
ocorreu foi um mal entendido. 
“Foram contra a ida dele para o 
banco (como técnico), não por 
duvidarem de sua capacidade, 
mas sim por acreditar que o 
Adnam é um líder dentro de 
campo”, conta. “Ele é o alicer-
ce da equipe e alguns acharam 
que saída dele não era o me-
lhor. Ele (Adnan) ficou cha-
teado com a situação, foi para 
casa resfriar a cabeça, e disse 
que iria repensar se voltaria.”

Enquanto não chega um 
novo técnico, o time segue 
treinando sob o comando do 
auxiliar técnico Marcinho e o 
preparador de goleiros Mauri-
nho. O Fantasma já está clas-
sificado para a próxima fase do 
Campeonato Paulista. Com o 
fim da Copa do Mundo, o cam-
peonato volta a ser disputado. 
A reestréia do Primavera será 
no dia 20 de julho, contra o 
Vocem, na casa do adversário, 
às 10 horas.

Após quase três temporadas 
no comando do Fantasma, Drey 
optou por retornar à Sorocaba
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Operação da Polícia Civil prende quatro pessoas 
POLÍCIA

FOTOS: JME

 JME

ACIDENTE

Dois carros colidem no acesso à Rodovia SP-75

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

Indaiatuba cumpriu durante a 
semana mandados de prisão 
e de busca e apreensão em 
diversas regiões da cidade. Os 
policiais participam da Ope-
ração Copa, que está sendo 
realizada em todo o Estado de 
São Paulo. A operação iniciou 
na manhã de segunda-feira, 
dia 23, quando os policiais 
civis cumpriram quatro man-
dados, sendo três de prisão e 
um de busca e apreensão. 

Já com a prisão preven-
tiva decretada por roubo à 
residência, o pintor Patrick da 
Fonseca Silva, de 27 anos, foi 
o primeiro a ser preso. O rapaz 
estava em sua residência, no 
Jardim Califórnia. Na sequên-
cia, André da Silva Queiroz, 
de 25 anos, e Richard Correia 
Mota, de 19 anos, que também 
estão com a prisão preventiva 
decretada, foram recolhidos 
em suas residências, respec-
tivamente no Jardim Flórida 
e no Núcleo Habitacional Bri-
gadeiro Faria Lima (Cecap). 

Poucas horas depois, com 
um mandado de busca e apre-
ensão em uma residência, 

a equipe se deslocou à Rua 
Joana Bernardino Brizola, no 
Jardim Califórnia, e prendeu 
o desempregado Magnus 
Rodrigo de Oliveira, de 31 
anos. O mandado baseou-se 
em diversas denúncias anô-
nimas que relataram que a 
mãe do indiciado, conhecida 
como Baiana, liderava um 
dos pontos de tráfico de dro-
gas que abastecia a região do 
Conjunto Habitacional Lúcio 
Artoni, da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU). 

Nove tijolos de maconha, 
pesando cerca de 9kg, foram 
encontrados em um forno de 

fogão, localizado em frente à 
porta de acesso da residência, 
no quintal. Na situação, ape-
nas Oliveira estava presente 
e confessou ser proprietário 
da droga, ausentando toda a 
suposta culpa da mãe.

O delegado da 1ª Delega-
cia de Polícia (DP), Dr. Danilo 
Amâncio Leme, revelou a 
importância das denúncias 
nas operações da Polícia Ci-
vil. “Nesta semana estaremos 
cumprindo diversos manda-
dos de prisão e de busca e 
apreensão na cidade. Até o 
momento prendemos quatro 
pessoas, sendo na residência 
do último indiciado encon-
trada grande quantidade de 
drogas” diz. “As denúncias 
que recebemos, da prisão e 
apreensão no Jardim Califór-
nia, partiram de denúncias 

anônimas que apontavam a 
mãe de Oliveira como trafi-
cante, mas no momento em 
que chegamos lá, apenas o 
rapaz estava na casa e ele 
assumiu ser o responsável 
pela quantidade de drogas 
localizadas dentro do forno, 
tornando-o indiciado. A mãe 
será posteriormente ouvida 
e qualificada na delegacia” 
finaliza o delegado.

Operação 
Com o objetivo de locali-

zar cabos furtados em locais 
que possivelmente poderiam 
estar comercializando fios de 
cobre, a operação se estendeu 
por alguns estabelecimentos 
da cidade devido ao alto nú-
mero de roubos e furtos, na 
manhã de terça-feira, dia 24. 
Dando continuidade à opera-

ção, os policiais seguiram ao 
Jardim Morada do Sol, onde 
cerca de 1,5 mil CDs e DVDs 
piratas foram localizados, mas 
ninguém foi preso. 

Finalizando as buscas e 
os mandados, de terça-feira, 
já durante a noite, 61 caixas 
de cigarros e 224 pacotes de 
carvão foram apreendidos 
após denúncias de popula-
res. Os produtos estavam 
em uma casa aparentemente 
abandonada e na garagem es-
tava estacionada uma Kombi 
aberta. Ninguém foi identifi-
cado e tudo foi encaminhado 
à delegacia para as demais 
providências.

A operação da Polícia Ci-
vil, com diferentes ações, foi 
realizada durante a semana 
inteira em todo o Estado de 
São Paulo.

Oliveira assumiu que as drogas eram suas e tirou qualquer culpa de sua mãe, que a principio era a indicada Os policiais civis encontraram 9,7kg de maconha foram localizados dentro do forno

Por volta das 7 horas de quarta-
-feira, dia 25, dois veículos colidiram 
na entrada da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), próximo a Unilever. 

De acordo com informações dos 
agentes de trânsito, o veículo Corsa 
fazia a conversão do acesso à rodovia, 
enquanto o Gol subia a Rua Norte e 
tentava entrar no acesso. Ambos os 
motoristas alegaram que o que atrapa-
lhou a visão e culminou a colisão foi a 
placa de indicação. Ninguém se feriu e 
até, pelo menos, as 11h30 os veículos 
batidos permaneciam no local, junta-
mente com agentes de trânsito para a 
orientação no trânsito.

Um dos veículos perdeu 
o controle e foi parar 
metros longe da colisão

Mais Expressão
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FLAGRANTE

Crianças são usadas para despistar furto em loja de shopping

Indaiatuba registra quatro flagrantes de furto
POLÍCIAVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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As forças policiais de 
Indaiatuba efetuaram 
nesta última semana 

quatro flagrantes por furto 
e cinco pessoas acabaram 
detidas. Os crimes ocorreram 
entre sábado e quarta-feira, 
dias 21 e 25, em diferentes 
pontos da cidade. 

Na última quarta-feira, 
dia 25, o ajudante geral Vitor 
Rafael Pereira, de 26 anos, foi 
flagrado horas depois de furtar 
uma bicicleta. De acordo com 
informações dos policiais mi-
litares que atenderem a ocor-
rência, Pereira teria furtado a 
bicicleta de uma residência no 
Jardim Umuarama, por volta 
das 5 horas. Próximo ao horá-
rio de almoço, o proprietário 
do produto furtado avistou nas 
proximidades da Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano (CDHU) 
o ajudante circulando com a 
bicicleta e acionou a Polícia.

A viatura deslocou-se até 
o local e ainda próximo ao 
CDHU, em um terreno, o 
indivíduo foi apreendido. 
Mesmo diante dos fatos, não 
se caracterizou como flagrante 
e Pereira foi liberado para 
responder judicialmente em 
liberdade.

O repositor Michel Antô-
nio Lomeu, de 27 anos, tam-
bém foi indiciado em flagrante 
na manhã de terça-feira, dia 
24, após furtar uma bicicleta 
na unidade da Farmácia Po-
pular, bairro Cidade Nova. 

Duas manicures, de 27 e 
33 anos, e um pintor, de 29, 
foram presos em flagrante na 
noite de quarta-feira, dia 25, 
furtando uma loja infantil em 
shopping da cidade. Os indiví-
duos estavam acompanhados 
de quatro crianças.

De acordo com informa-
ções dos funcionários da loja, 

os indivíduos chegaram ao 
local e pediram diversas peças 
para que as crianças experi-
mentassem no provador. Em 
determinado momento, um 
dos funcionários percebeu que 
um deles pegava mais peças e 
entregavam às crianças.

No momento em que todos 
saíram do provador, eles se di-

rigiram a um dos vendedores, 
entregaram as peças e saíram 
do estabelecimento com as 
crianças. Rapidamente foi per-
cebido que as peças entregues 
não equivaliam à quantidade 
que levaram para o provador e 
imediatamente a segurança do 
shopping foi acionada. 

Os indivíduos foram loca-

lizados já no estacionamento e 
a Polícia Militar foi solicitada 
para averiguar a ocorrência. 
Foi localizado cerca de R$ 380 
em produtos furtados. Todos 
foram encaminhados à delega-
cia para prestarem depoimento 
e devido às circunstâncias 
responderão judicialmente em 
liberdade. 

As Rondas Ostensivas com 
Motocicletas de Indaiatuba 
(Romi) localizou o indivíduo.

Segundo informações da 
vítima, que preferiu não se 
identificar, sua bicicleta esta-
va do lado de fora do estabe-
lecimento sem cadeado, mas 
a todo o momento verificava 
se ainda estava lá. “Quando 
tinha apenas uma pessoa na 
minha frente, não consegui 
sair da fila e ir até a porta para 
verificar e após ser atendida, 
a bicicleta não estava mais 
lá” diz. Ainda segundo in-
formações da vítima, Lomeu 
estava causando transtorno e 
confusão no local e em vista 
disso, um funcionário acionou 
a Guarda Municipal, momen-
to em que ele saiu e furtou a 
bicicleta. 

A Romi chegou ao local, 
colheu as características e 
seguiu em busca de Lomeu, 
que foi encontrado poucos 
quarteirões à frente. O rapaz 
já tinha passagem por furto de 
uma motocicleta e ficou preso 

por cinco dias, mas devido ao 
seu estado psíquico alterado, 
foi solto. Diante às circuns-
tâncias, ele foi encaminhado 
à delegacia para prestar de-
poimento e foi posteriormente 
liberado para também respon-
der em liberdade.

Fim de semana
Dois indivíduos foram 

presos na noite do último do-
mingo, dia 22, pela Guarda 
Civil de Indaiatuba, na Rua 

Candelária, no Centro. O 
serralheiro Adriano Barboza 
da Silva, de 28 anos, e o aju-
dante Paulo Roberto Mendes 
Valim dos Santos, de 41, fo-
ram indiciados em flagrante 
por furto qualificado.

Após receberem a in-
formação via rádio sobre a 
ocorrência, uma viatura da 
Guarda diligenciou até o 
estabelecimento comercial 
no endereço indicado, que 
estava com a porta arromba-

da. Após recolher informa-
ções sobre as características 
físicas dos furtadores com 
testemunhas, alguns metros 
a frente, Silva e Santos fo-
ram avistados empurrando 
um carrinho de sucata e 
foram abordados. Em revista 
pessoal nada de ilícito foi 
encontrado, porém dentro do 
carrinho foi localizado um 
notebook que, a princípio era 
de propriedade deles, e uma 
chave de fenda. Pouco tempo 
depois, ambos confessaram 
o furto do aparelho da loja.

Os indiciados foram en-
caminhados à delegacia para 
prestarem depoimento e 
posteriormente conduzidos 
à cadeia anexa ao 2º DP de 
Campinas, onde ficarão à 
disposição da Justiça. 

Já na noite do sábado, dia 
21, o desempregado Robson 
Vieira Americo, de 28 anos, 
foi indiciado em flagrante 
por furto qualificado de in-
terior de veículos nas proxi-
midades do Centro Esportivo 

do Trabalhador (CET).
Após receber uma denún-

cia anônima de que havia um 
indivíduo danificando um 
veículo estacionado, uma 
viatura da Polícia Militar se 
dirigiu ao local e iniciou-se 
então a busca pelo suspeito. 
Metros a frente, Americo foi 
visto carregando uma caixa 
e potência de som e um apa-
relho DVD e posteriormente 
foi abordado pelos polícias. 
O desempregado alegou que 
tinha acabado de receber os 
produtos de dois rapazes, 
que lhe pagariam R$ 60 
para que ele levasse até uma 
praça, próximo ao local da 
ocorrência, onde seria procu-
rado por um suposto terceiro 
indivíduo. 

Diante os fatos, foi dada 
voz de prisão a Americo, que 
foi encaminhado à delegacia 
para prestar depoimento e 
posteriormente conduzido 
à cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas, onde ficará à 
disposição da Justiça. 

Pereira furtou a 
bicicleta no início da 
manhã e foi localizado 
poucas horas depois

Lomeu já tem passagem por 
furto de motocicleta

O proprietário avistou Pereira com a bicicleta e acionou a 
Guarda Municipal

Mais Expressão
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O ariano continua envolto em sua busca pela 
melhor forma de se relacionar, de lidar com os 
outros e de conseguir controlar seus medos e an-
siedades nos relacionamentos. Seu trabalho está 
dando possibilidades de crescimento, mas tem que 
se esforçar um pouco. Saúde delicada, cuidado com 

sua alimentação.

Momento de descobrir novos valores pessoais. 
O taurino estará aprendendo muito com os outros 
e com os fatos que ocorrem, nesta fase de sua vida. 
Estes serão seus maiores ganhos, pois uma nova fi-
losofia de vida pode estar sendo reformulada. Largue 
seus conceitos antigos e deixe vir novos.

Geminianos estão com sua aparência mais 
carinhosa e menos fria. Os outros tendem a ver o 
nativo com outros olhos, pois estará mais afetuoso 
que antes. Apenas sua mente pode ficar um pouco 
com dificuldades em se expressar corretamente e 
esse deverá ser seu aprendizado nessa fase.

O nativo estará mais voltado para seu lar, ou para 
sua família, por estes dias. No final desta semana 
tende a ficar mais irritado com fatos que necessitem 
de diplomacia. Sua mente tende a ficar um pouco 
limitada para quem não fez o aniversário ainda.

Em pleno inferno astral, o leonino pode ter al-
gumas dificuldades em sua vida sexual ou em suas 
amizades. Saúde muito instável, recomenda-se que 
cuide de sua alimentação e realize atividades físicas. 
Pode ter algumas atitudes que atropelem os outros, 
cuide para que isso não gere discussões.

O virginiano pode estar enfrentando fortes 
mudanças em seus afetos e em sua forma de amar. 
Risco de término de relacionamento pode ocorrer. 
Sua mente está sob forte cerebração, é comum 
sentir um forte cansaço neste período. Cuidado 
pois gastos podem ocorrer de forma inesperada.

Continua a fase onde término de relacionamentos 
podem ocorrer, algumas amizades podem ficar meio 
estremecidas, mas novos relacionamentos tendem a 
surgir e com isso o nativo pode acrescentar novas 
formas de ver a vida.

O nativo está em uma boa fase afetiva-sexual, 
estará mais atraente e magnético levando a ser 
paquerado por diversas pessoas. O momento pede 
para ter diálogo nos relacionamentos, algumas 
pessoas podem parecer muito confusas diante dos 
olhos do escorpiano.

Viagens para longe, nesse momento trazem grandes 
reformas em sua filosofia de vida, em sua religiosidade. 
O nativo tende a se lembrar de sonhos que possuem 
uma grande importância por estes dias. Sua maneira 
de falar, de expressar o que está dentro de si e a ne-
cessidade de se libertar de padrões de pensamento que 
prendem sua visão, são os pontos a serem focados.  

A consciência do nativo sobre certos fatos que 
envolve sua postura pessoal e seus relacionamentos 
tende a ser muito forte nesse período. Isso significa 
que o capricorniano fará mudanças intensas, mas 
sólidas em seus projetos de vida. Dificuldades nos 
relacionamentos podem ocorrer. Risco de acidente 
nos joelhos ou ossos, cuidado com sua rigidez mental.

Semana em que a mente do aquariano tende 
a mudar. Ocorre o entendimento de seus medos 
materiais (aqueles de não ter certeza se conseguirá 
concretizar algo material ou não). Uma expansão 
interior pode ocorrer. Trabalhe na percepção dos 
seus valores pessoais.

Algumas dificuldades financeiras o pisciano pode 
enfrentar, outros buscam a libertação de seu trabalho 
(aposentadoria) mas não importa a situação que 
esteja, o nativo tem que trabalhar mesmo é com os 
novos valores de libertade interior: perdão aos outros 
e a si mesmo, coragem para iniciar uma nova fase. 
Facilidade em relacionamentos amorosos.
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Cinema Horóscopo de 20 a 26/06

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

UM PLANO BRILHAN-
TE - Estréia:  Quinta (26) a 
Segunda (30) e Quarta (2): 
20h10. Atenção: Excep-
cionalmente este filme não 
será exibido na terça, dia 
1º. Comédia. 94 minutos. 
Classificação 12 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dublado:  
Quinta (26), Sexta (27) e 
de Domingo (29) a Quarta 
(2): 15h20 / 17h45. Sábado 
(28): 17h45. Convencional 
dublado: Quinta (26), Sexta 
(27) e de Domingo (29) a 
Quarta (2): 14h30 / 16h40 / 
19h15. Sábado (28): 19h15. 
Animação / Aventura. 97 
minutos. Classificação Li-
vre. 

AMANTE A DOMICÍLIO 
-  Legendado:  Quinta (26) 
a Quarta (2): 21h25. Comé-

MUPPETS 2: PROCURA-
DOS E AMADOS - Dublado:  
Quinta (26), Sexta (27) e de 
Domingo (29) a Quarta (2): 
15h20 / 18h10.  Sábado (28): 
18h10. Lançamento - Comé-
dia. 108 minutos. Classifica-
ção Livre. 

VIOLETTA - O SHOW - 
Legendado:  Somente Sábado 
(28) e Domingo (29): 17h35. 
Sessões especiais - Musical. 81 
minutos. Classificação Livre. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dublado:  
Quinta (26), Sexta (27) e 
de Domingo (29) a Quarta 
(2): 14h00 / 16h20 / 18h40 / 
21h00. Sábado (28): 18h40 / 
21h00. Animação / Aventura. 
97 minutos. Classificação 
Livre. 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 27, tem pop rock com a 
banda SupraSumo a partir das 21 horas. Amanhã, dia 28, 
tem Rock Express também às 21 horas na casa. Avenida 
Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 27, tem show da 
dupla Bruno Di Marco & Christiano. Amanhã, dia 28, a 
casa abre as 12 horas para o jogo do Brasil X México e 
após tem samba e pagode com o grupo Na Viber. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 3392-4309.

Manchester Music – Hoje, dia 27, a partir das 21 
horas, a banda Skive Rock. Amanhã, dia 28, tem o 

som de Gabriel Nader & Pulse, também a partir das 
21 horas. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 3392-
3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 27, às 21 horas e domingo, 
dia 28, às 19 horas tem apresentação do espetáculo 
“Terça Insana”. Avenida Guilherme Campos, 500, no 
bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 27, ás 21 
horas o espetáculo “Quem ri por último ri melhor” com 
Danielle Winits e Júlio Rocha. Avenida Guilherme 
Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 
Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

dia. 90 minutos. Classifica-
ção 14 anos. 

UM CORPO QUE CAI 
-  Legendado:  Terça (1º): 
20h00. Sessão especial - 
Suspense.  129 minutos. 
Classificação 14 anos. 

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Legendado: Quinta 

VIZINHOS  -  Dublado: 
Quinta (26), Sexta (27) e 
de Domingo (29) a Quarta 
(2): 14h50 / 19h45. Sába-
do (28): 19h45. Legenda-
do: Quinta (26) a Domin-
go (29): 22h05.   Segunda 
(30) a Quarta (2): 17h20 
/  2 2 h 0 5 .  C o m é d i a .  9 7 
minu tos .  C las s i f i cação 
16 anos.

TRANSCENDENCE - A 
REVOLUÇÃO - Legen-

(26), Sexta (27) e de Domin-
go (29) a Quarta (2): 15h40 / 
18h10 / 20h40. Sábado (28): 
18h10 / 20h40. Romance/
Drama. 126 minutos. Clas-
sificação 12 anos.

MALÉVOLA - Convencio-
nal Dublado: Quinta (26), 
Sexta (27) e de Domingo 
(29) a Quarta (2): 14h50 / 

19h40. Sábado (28): 19h40. 
Ação/Aventura / Fantasia. 
97 minutos. Classificação 
10 anos.
OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ 
QUE EU VOU - Nacional:  
Quinta (26) a Quarta (2): 
17h15 / 21h45. Comédia. 
106 minutos. Classificação 
14 anos.

dado: Quinta (26) a Quar-
ta (2): 20h30. Ficção. 119 
minutos. Classificação 12 
anos.

A CULPA É DAS ES-
T R E L A S  -  D u b l a d o : 
Quinta (26), Sexta (27) e 
de Domingo (29) a Quar-
t a  ( 2 ) :  1 5 h 5 0  /  1 9 h 0 0 
/  2 1 h 5 0 .  S á b a d o  ( 2 8 ) : 
19h00 /  21h50. Roman-
ce/Drama. 126 minutos. 
Classificação 12 anos

MALÉVOLA - 3D Dubla-
do: Quinta (26), Sexta (27) 
e de Domingo (29) a Quarta 
(2): 14h30 / 17h00 / 19h20. 
Sábado (28): 19h20. Ação/
Aventura / Fantasia. 97 mi-
nutos. Classificação 10 anos.

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 
-  3D Dublado:  Quinta (26) 
a Quarta (2): 21h30. Ação/
Aventura.  121 minutos. 
Classificação 12 anos.
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Noite especial de Kelly Pinharyn no 
Kaliper's

Banda Santo Remédio Let's Eat Indaiatuba e o Aniversário 
de Renan Ascoli

Na noite da última quarta-feira, no Kaliper's Rock Bar, 
aconteceu a comemoração do aniversário de Kelly Pinharyn 
junto aos amigos.

A Banda Santo Remédio apresentou um show e tanto, no 
Kaliper's Rock Bar. Casa cheia e muita música boa.

Renan Ascoli comemorou seu aniversário trabalhando, no 
seu Let's Eat, junto com os amigos, sócios, amor e tudo o que 
tinha direito.

Festa da Colônia Japonesa Festiva do RI Cocaes na Casa da Esfiha em Indaiatuba

Feito para Dançar do IC

Festiva de posse no Lions Clube de Indaiatuba

A Colônia Japonesa de Indaiatuba comemorou, com uma 
linda festa, o Dia da Comunidade Japonesa. O evento ocorreu no 
22 de junho, no Ciaei, com a presença de autoridades, atividades 
culturais, muita dança, e um maravilhoso show de Taiko do 
Grupo de Taikop de Atibaia, Kawasuji Seiryu. Também foram 
realizadas muitas homenagens e sorteio de brindes.

O Feito Para Dançar é um evento dançante realizado uma 
vez por mês pelo Indaiatuba Clube e dedicado aos associados e 
convidados amantes da dança. Com a presença de free-dancers, 
o evento apresenta sempre uma banda que leva ao palco do 
Salão Social os ritmos mais dançantes, que fazem com que a 
pista fique sempre lotada.

Na última terça-feira, dia 24, aconteceu a Festiva de Encerramento da Gestão 2013/2014, na Casa da Esfiha. Com muitas 
homenagens e alegria, além da presença do Governador do Distrito 4310, o companheiro Wilson Takada Júnior e sua esposa 
a coordenadora distrital Katia Borin, além de convidados, rotaryanos, rotaractianos, interactianos, rota kidanos, Sérgio Lelli 
encerrou sua gestão de presidente do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes gestão 2013/2014. O cargo de presidente será preen-
chido por José Zumbini Junior, que toma posse na noite de hoje, dia 27, em cerimônia que será realizada na Casa da Amizade 
de Indaiatuba. Noite belíssima, na qual foram entregues quatro Títulos Paul Harris: Elaine Exel, Sergio Lelli, Ivan Assaritti e 
Wilson Takada Júnior. Companheirismo fora de série e emoção a flor da pele...pra variar! Viver Rotary e Transformar Vidas...
simples assim e com muito amor!

Festiva de Posse do Lions 
Clube de Indaiatuba, com a 
posse da CAL Onesi Magnus-
son Mendes, e homenagem ao 
CL Eduardo A. Fangel, com 
título "Melvin Jones", funda-
dor do Lions Clubs.
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 Para mostrar 
as novidades às 
clientes e amigas, 
a agitada Eva Ma-
ria, promoveu na 
última terça (24), 
um coquetel na 
sua loja da Aveni-
da Kennedy.  O 
entusiasmo com 
as belas peças 
foi tanto que as 
convidadas até 
ensaiaram um 
pequeno desfile

Ti...ti...ti na Eva Maria

Aniversário na Cavalcante Fiori Store

Na quarta, dia 18, meu amigo, o querido Delano Cavalcanti, 
sócio proprietário da Cavalcante Fiori Store, comemorou seu 
aniversário. Com um coquetel prá lá de animado, o moço re-
cebeu amigos e clientes em sua loja. 

Ediléia Fernandes e Cill Zolini na comemoração de aniversário de Dela-
no, na Cavalcante Fiori Store, quarta (18)

O aniversariante Caio, Rose Silva, Bruna Genaro Bertipaglia Travizanuto 
e Patrícia Valerini, na Estilo Próprio,terça dia 24

Edmílson Ferreira da Salvatore 
Cosmética Pofissional e Lucia 
Araújo, proprietária do salão Lu 
Bellu's, prestigiam o amigo Dela-
no Cavalcanti, quarta, 18

O aniversariante Delano Cavalcanti recebe o carinho de Carina Patis-
tella Marques da Alícia Hair

Selena Monteiro, Eva Maria, Mariana Castro, Vani Rieder, Nilda Takeuti, Edna Badin e Carla Cardoso, no evento da Eva Maria

Vagner e Eva Maria comemoram o sucesso do coquetel na loja, terça
As sócias, Mariana Castro e Sandra Leite foram ver as novidades da Eva 
Maria , terça, 24

Claret Tocaceli Nery, Angela Gomes, Laurita Laudin e Kamila Anastácio na Eva Maria, terça, 24A cerimonialista Ivanilde Reis, Ana Gasparotto e Priscila Borsari, na Eva Maria
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Felipe e Samara na Pizzaria Skinão

Talita, Jeferson e Cleide no Restaurante Rincão Gaúcho

Roberto e Cláudia Coelho na Pizzaria Babbo Giovanni

Mariana, Jéssica e Jonas na Pizzaria Skinão

Mariana e Bruno da NSK Rolamentos de São Paulo no Restaurante Moqueca Indaiatuba

Lilian e Alexandre no Boteco do Bacalhau

Ivone e Silvia no Restaurante Açafrão

Cláudia, Fabiana e João no Restaurante Dom Apollo

Victor e Tatiane na Pizzaria Babbo Giovanni
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INFANTIL Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Yasmin VictóriaTais

Sophia Nichole

A linda NaomiMatheus

Leticia Giovanna

A aniversariante Laura. Parabéns 
pelos seus 6 aninhos de vida!

Giovanna

Mais Expressão
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

Casamento de Camila Stecconi. É a A Nova Loja homenageando seus 
clientes!

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

Elisabeth Leonel Ferreira e Luciene Daltro Siviero proprietárias do mais 
novo espaço para o seu evento "Le Luh", super lindo, sofisticado com 
capacidade para 1.000 pessoas. Informações Rua: Pedro Donda, 47 - 
Jd. Esplanada II (perto da Prefeitura) - Fone: 3392-6063. Sua festa vai 
ser um sucesso!

Na hora de decorar sua casa não se esqueça da “Adelaide Decorações”. 
Oferece maravilhosas cortinas, colchas, almofadas, persianas, papel de 
parede e pisos laminados. Mil opções, confira!

Com 16 profissionais especializados e capacitados, cada um na sua 
área. O salão oferece corte (masculino e feminino), escova, hidrata-
ção (Redken e L'oreal), escova progressiva e definitiva, coloração, 
mechas, matização, penteados, maquiagem, manicures, Pacote Dia 
da Noiva, depilação feminina e masculina, designer de sobrancelhas 
e também venda de produtos Redken e L'oreal. Ambiente alegre e 
divertido, onde você passa horas agradáveis com bons papos e um 
delicioso cafezinho ou cappucino. O salão oferece semanalmente 
promoções com pacotes especiais e imperdíveis. Ligue já e se informe 
no 3801-4235 ou 3392-2832 ou dê um pulinho para conhecer o mara-
vilhoso espaço na Avenida Fabio Ferraz Bicudo, 1280 - Jd. Esplanada 
(enfrente do Day Hospital). Você vai adorar! 

O Rincão Gaúcho faz sucesso com seu rodízio de carnes, fornos à 
lenha com vários pratos quentes e mesa de frios e saladas, diaria-
mente no almoço. No jantar o famoso rodízio de pizzas, forno à lenha 
e também  mesa de frios e saladas. Agora para a felicidade de seus 
clientes, está oferecendo buffet por quilo no almoço, de segunda à 
sexta por apenas R$29,90. Se você ainda não experimentou, vale a 
pena. É bom demais! Parabéns Fábio e muito mais sucesso!!!

Rincão Gaúcho com buffet por quilo

A A Nova Loja está arrasando com vestidos de noiva e festas, aluguel e 
venda. A coleção Jasmim da Center Noivas é maravilhosa com modelos 
diferenciados e padronagens super finas e delicadas. Os vestidos lon-
gos para madrinhas e festas em geral, modelos belíssimos com trans-
parência, rendas, em cores da nova estação. Vale a pena conferir!!!

A Vitorello 
enlouqueceu! 
Está fazendo 
descontos de 
30% off nos 
vestidos da 
nova coleção 
inverno. Não 
dá pra perder, 
corra!!!

Só na Casa da Esfiha você saboreia um delicioso arroz soltinho, lenti-
lha, fatias de cebolas levemente douradas e folhas frescas de hortelã. 
É uma delicia!

Arroz com lentilha



23AMais Expressão

GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

O salão Terapia da Beleza sempre deixando você ainda mais linda!

Simone, Karina e Damaris no Flashback do Clube 9 de Julho

Silvia e Selma da Selma Jóias e Óptica com a nova coleção de óculos de 
sol Jean Monnier, Ray Ban e Vogue

Ronaldo, Romilda, Marcos, Viviane, Daiana e Fabiano no Flashback do 
Clube 9 de Julho

Renata Franco e Cilene Delfino da Baronesa Pre-
sentes e Decorações

A Alicia Hair recebendo os queridos amigos e clientes, Marciano do Salão 
Opção de Beleza de Itupeva, Cesar da GFCmodels de Itupeva, Socleson 
Dantas ator e modelo, e as queridas Michelle e Milla da Alicia Hair

Munize Bigatto está com lindas novida-
des para você arrasar 

Mara e Matheus da Bela e Mamãe sempre com 
muitas novidades para as futuras mamães

Andressa, Jeyce, Gisele, Vania,  Adriana e Juliana, no coquetel de 
lançamento da Leardi

Edison Chiche,  Andreia da Embeleze, Telam e Vania, no coquetel de 
lançamento da Leardi

Edson Chiche e José Trevisan, no coquetel de lançamento da Leardi

Giovanna, Karen e Lis, se despedem do 1º semestre do ano com um 
animado Happy Day, com muita diversão e integração no Colégio Rodin

Equipe do WR Hair Stylists fazendo treinamento da Wella em São Paulo

Equipe super competente da R.R Motos

As monitoras do Colégio Rodin Dayane e Clena se despedem do 1º semestre 
do ano com um animado Happy Day, com muita diversão e integração

Ana Paula e Tainara da Nature Kids
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CA09027 JD.ESPLANADA - AT.307M² AC.175M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / 3WC / AS / EDICULA / CHUR. 
/ GAR.2+2 VAGAS. R$ 695.000,00

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

*AP00751 
CENTRO - 
AU.85,2m² 
- 2 DORM. 
/ SALA / 
COZ. + 
ARM.EM-
BUT. / 2WC 
/ AS. R$ 
230.000,00

*AP01470 
CIDADE NOVA - 
LANÇAMENTO - 
APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² 
- 3 DORM.(1 
SUITE) / SALA 
AMPLA / COZ. / 
WC / LAVANDE-
RIA / GAR.2 VA-
GAS / TEMOS 
OPÇÕES PARA 
INVESTIDORES 
/ APROVADO E 
REGISTRADO 
/ ENTRADA + 
PARCELAS 
/ OBRAS NO 
4º ANDAR / 
CONSULTE-
NOS.

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

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

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

CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

CHÁCARA

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS 
COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 350.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / 
ESCRITORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC / PISCINA / 
CHUR. / SALÃO DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. / QUADRA AREIA / CASA 
CASEIRO / CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00
CH01221 VALE DO SOL - AT.1.700m² AC.320m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 
AMB. COM PÉ DUPLO / COZ. / COPA / 2WC / AS / ESCRITORIO / CASA AUX.
(DORM./SALA/COZ./WC) / GAR.6 VAGAS. R$ 400.000,00
CH01230 TERRAS DE ITAICI - AT.1000m² AC.276m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / LAVABO / COZ.AMER.PLANEJ. / 5WC / LAVANDEIRIA / CHUR. / 
DESPENSA / WC EXT. / GAR. R$ 565.000,000

SALÕES E SALAS

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

TERRENOS

TE01413 JD.DOS COLIBRIS - TERRENO COM 150m². R$ 120.000,00
TE01410 JD.ESPLANADA I - TERRENO COM 300m². R$ 250.000,00
TE01403 JD.DO IMPÉRIO - TERRENO COM 150m². R$ 110.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO COM 1000m.². R$ 500.000,00
TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PISCINAS 
ADULTO E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEI-
RAS / PLAYGROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO 
FITNESS / PERGOLADOS / SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 150m² / AMPLO 
LAZER / AREA VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA 
AREA COMERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMERCIAL PLANO DE ES-
QUINA COM 283m² PODE SER DESMENBRADO. R$ 300.000,00 OU R$ 
150.000,00 ½ LOTE

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.650,00 – 29 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 800,00 À R$ 5.000,00 – 77 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 700,00 À R$ 12.000,00 – 99 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.000,00 À R$ 15.000,00 – 33 IMÓVEIS

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

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

CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 SUÍTES(1 MASTER COM 
CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / DESPENSA / WC.EMP. 
/ AS / PISCINA / CHUR. / GAR.4 VAGAS. R$ 8.000,00 + COND. + IPTU
CA08116 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150m² AC.156m² - 3 SUITES / SALA 
/ COZ. / COPA / AS / GAR.2 VAGAS / CHUR. / AREA LUZ. R$ 2.800,00 
+ COND + IPTU

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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 900,00 À R$ 1.600,00 – 9 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 3.500,00 – 55 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 – 72 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 3 IMÓVEIS

AP01878 CENTRO - AU.200m² - 4 DORM.(2 SUITES + CLOSET) / SALA 2 
AMB. / COZ. / 2WC / AS / HOME THEATER / DESPENSA / GAR.3 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU

AP01907 CIDADE NOVA - AU.120m² - 4 DORM.(2 SUÍTES) / 2 SALAS / 
LAVABO / COZ / 3WC / AS / GAR. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU

AP01982 CIDADE NOVA - AU.84m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. 
+ ARM. / 2WC / AS / GAR. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU

AP01960 ED.JATOBA - AU.120m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
SACADA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / GAR.2 VAGAS. R$ 3.000,00 
+ COND. +  IPTU 

AP01819 VL.N.SRA.APARECIDA - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. 
+ FOGÃO / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 2.100,00 + COND. + IPTU

AP00968 VILLAGE AZALÉIA - AU.70m² - 3 DORM. / SALA / COZ. / WC / 
AS / GAR.  R$ 1.000,00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 23 IMÓVEIS

CH01144 ALTOS DA BELA VISTA - 3 DORM.(SUITE) / SALA / LAVABO / 
COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / CHUR. / GAR.6 VAGAS. 
R$ 3.000,00 + IPTU

CH01124 TERRAS DE ITAICI - AT 1.000,00m² AC 422m² - 3 DORM 1 SUITE / SALA 
2 AMB / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 2 WC / AS / EDÍCULA / AQUEC.SOLAR 
/ TORNEIRA ELETRICA / CANIL / LAREIRA / BRINQUEDOTECA / JARDIM DE 
INVERNO / GAR 4 VAGAS / PISCINA / CHUR / CAMPO DE FUTEBOL. R$ 4.000,00 
+ COND. +  IPTU

CH01021 VALE DAS LARANGEIRAS - AT.5.000m² AC.700m² - 4 SUITES / 4 SALAS 
/ LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC / SUITE DE EMP. / CHUR. / 
PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

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

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

SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² E GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 + IPTU

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 31 IMÓVEIS

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

LOCAÇÃOVENDA

CA01041- Moradas de Itaici: Casa em condomínio 
fechado com portaria 24 horas. Com móveis plane-
jados, 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha, 
lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, 
quadra e salão de festas. Garagem para 02 carros. 
R$ 340.000,00.

CA01076- Jardim Regina: Casa com 03 suítes, sala 
jantar e estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. 
Garagem para 05 carros. R$ 350.000,00.

Sl00037- Jardim América: Salão com 100,00 
m², com escritório, ao lado da Av. Visconde de 
Indaiatuba, próximo a saída da cidade. R$ 2.700,00.

Ótima rentabilidade!!! Invista em uma carreira profis-
sional. A Imobiliária Spadella Moraes, 

esta precisando de corretores de Imóveis. 
Interessados, mandem currículo para 

atendimento@spadellamoraes.com.br.  Mais infor-
mações ligue (19)3816-7401 (falar com Allyne).

CASAS VENDA:

CA01102- Jardim Morumbi: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha, copa, lavanderia. Garagem para 02 carros. 
R$ 268.000,00. Aceita Financiamento!!
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem para 
02 carros. R$ 278.000,00.
CA01082- Camargo Andrade: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha americana, área de serviço, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 
290.000,00. Aceita Permuta!!!
CA00879- Jardim do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavanderia e churrasqueira. R$ 297.000,00. Aceita finan-
ciamento!!!
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 03 carros. 
R$ 300.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01049-Jardim Belo Horizonte: Casa com 02 suítes, sala, cozinha americana, área de serviço, gás natural, despensa e lavanderia. R$ 
318.000,00. Aceita permuta por terreno e financiamento!!!
CA00738- Jardim América: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem coberta para 02 carros. R$ 
350.000,00.
CA00828- Jardim Primavera: Casa com 03 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e churrasqueira. R$ 350.000,00. Aceita 
Financiamento!!!
CA01019- Vila Furlan: Casa em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 360.000,00.
CA00837- Jardim Bela Vista: Casa nova com acabamento em porcelanato, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha e 
lavanderia. Garagem para 04 carros. R$ 495.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01055-Jardim Sevilha: Casa alto padrão com móveis planejados e acabamento em porcelanato, 04 dormitórios sendo 01 suíte com closet 
e hidro, cozinha planejada, lavanderia, despensa, gás natural, dormitório de empregada, gás natural, quintal. Área de lazer com piscina e chur-
rasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 750.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 180.000,00.
AP00315- Jardim Alice: Apartamento com 02 dormitórios, sala de jantar, estar, cozinha americana, área de serviço. Garagem para 01 carro. 
R$ 210.000,00.
AP00434- Vila Canadá: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 290.000,00. 
Aceita Financiamento!!!
AP00425- Edifício Roccaporena: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem coberta para 02 
carros. R$ 300.000,00.
AP00395- Edifício Parma: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira e portaria 24 horas. 
Garagem coberta para 02 carros. R$ 310.000,00.
AP00426-Edifício Ana Maria: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e sala de ginástica. Garagem para 02 carros. R$ 320.000,00. Aceita Financiamento!!!
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha americana, lavanderia, portaria 24 horas. 
Área de lazer com churrasqueira e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.
AP00384- Cond. Residencial Maroc: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, varanda, cozinha, área de serviço 
e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 410.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00341- Terreno Jardim Europa II: Terreno com 250 m ², edícula com 01 dormitório, sala e cozinha. R$ 205.000,00.
TE00416- Terreno Esplanada II: Terreno com 305 m². Aceita permuta e financiamento. R$ 208.000,00.
TE00473- Terreno Residencial Terra Magna: Terreno com 360 m² em condomínio com portaria 24 horas, possui lagos e pista de cooper. R$ 
235.000,00.
TE00474- Terreno Residencial Terra Magna: Terreno com 420 m²² em condomínio com portaria 24 horas, possui lagos e pista de cooper. 
R$ 255.000,00.
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 270.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço artesiano, lago de pesca e pista 
ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:

CH00032- Parque da Grama: Chácara com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 
450.000,00. Aceita Financiamento!!!
CH00110 – Chacára Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios, sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha planejada, lavanderia. Área 
de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 520.000,00.
CH00134-Terras de Itaici: Chácara com 03 dormitórios sendo 02 suítes, lavabo, sala estar e jantar, cozinha planejada, despensa e portaria 24 
horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 583.000,00.
CH00111- Recanto Campestre Viracopos: Chácara com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 630.000,00.
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, copa, forno para pizza, edícula, lavanderia. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos e campo. Garagem para 05 carros. R$ 660.000,00. Aceita Financiamento.

CASA LOCAÇÃO:

CA01072- Jardim Dom Bosco: Casa com 01 dormitório e banheiro. 35 m². Garagem para moto. R$ 830,00.
CA01023- Jardim Califórnia: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 1.200,00.
CA01042-Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia. Garagem descoberta para 03 carros. R$ 1.400,00.
CA01071- Jardim Dom Bosco: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha. R$ 1400,00.
CA01053- Vila Mercedes: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e churrasqueira. R$ 1.500,00.
CA01077- Jardim do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.
CA01103- Recanto do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha, edícula e churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 1.500,00.
CA00955- Jardim Santa Cruz: Sobrado com móveis planejados, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, copa, edícula, lavanderia e churrasqueira. Garagem 
para 03 carros. R$ 1.600,00.
CA01000- Parque das Nações: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00
CA00961-Jardim Paulista: Casa com 05 dormitórios sendo 02 suítes, sala jantar e estar, cozinha planejada. Garagem para 02 carros. R$ 1.900,00.
CA00516- Cond Vista Verde: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas e churrasqueira. R$ 2.500,00.
CA00990- Cond. Residencial Amstalden: Sobrado alto padrão em condomínio fechado e portaria 24 horas. Acabamento em porcelanato, com móveis plane-
jados. Possui 03 suítes, sala de tv e jantar, sacada frente e fundo, lavabo, cozinha planejada e área de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra 
e campo de futebol. Garagem para 04 carros. R$ 4.500,00.
CA00869- Cond. Helvetia Country: Casa em alto padrão em condomínio fechado com portaria e segurança 24 horas. Possui 04 suítes, sendo 01 com closet 
e hidro, sala de jantar e estar, sacada frente, cozinha planejada, área de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de festas. Paisagismo e poço 
caipira. Garagem para 04 carros. R$ 15.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00361- Jardim Paulista: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 750,00.
AP00104- Jardim Sevilha: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 850,00.
AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 850,00.
AP00057- Jardim Pedroso: Apartamento com 03 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 900,00.
AP00336-Edifício Phatenor: : Apartamento com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 1.000,00.
AP00270- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com salão de festas, jogos e 
churrasqueira. Garagem para 01 carro. R$ 1.000,00.
AP00210- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, possui no apartamento: ar condicionado, lustres, box e espelhos. 
Garagem para 01 carro. R$ 1.200,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00398- Jardim Olinda: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha e lavanderia. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00.
AP00363- Cond. Spazio Illuminare: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira e sala de ginástica. Garagem para 01 carro. R$ 1.400,00.
AP00381- Residencial Victória: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de lazer e garagem para 01 carro. R$ 1.500,00 .
AP00375-Cond. Resid. Portal das Flores: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha, lavanderia e portaria 
24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 1.500,00.
AP00386- Edifício Barcelona: Apartamento com móveis planejados com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Área de lazer com salão 
de festas e sala de ginástica. Garagem para 01 carro. R$ 1.500,00.
AP00290- Residencial Ravenna: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 1.600,00.
AP00177- Centro Resid. Ana Lúcia: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e jantar, sacada, cozinha planejada, área 
de serviço, portaria 24 horas. Garagem coberta para 02 carros. R$ 1.700,00.
AP00319- Resid. Pátio Andaluz: Apartamento com ótimo acabamento em porcelanato, com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, varanda, cozinha, 
área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, jogos, sauna, sala de ginástica e quadra. Garagem para 02 carros. 
R$ 1.700,00.
AP00432- Edifício Felicitá: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, sala 
de ginástica e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 1.700,00.
AP00205- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha planejada, área de serviço, lavanderia, gás natural. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 1.800,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00126- Terras de Itaici: Chácara em condomínio fechado com 02 dormitórios sendo 01 suíte com closet, piscina, churrasqueira e garagem p/ 05 carros. 
R$ 2.800,00 
CH00136- Terras de Itaici: Chácara em condomínio fechado com acabamento em porcelanato com 04 dormitórios sendo 03 suítes com closet, 04 salas, varanda, 
cozinha, despensa, edícula, área de serviço, lavanderia. Área de lazer com piscina aquecida, churrasqueira, campo de futebol, aquecedor central, escritório, 
lareira. Garagem para 04 carros. R$ 6.000,00.
CH00070- Chácara Polaris: Chácara com portaria 24 horas, 06 dormitórios sendo 04 suítes com closet, lavabo, 02 salas de tv, sala de estar, jantar, cozinha, 
área de serviço, copa, despensa, edícula, lavanderia, dormitório e banheiro de empregada. TV a cabo, quintal, alarme, lareira, portão eletrônico, escritório. Área 
de lazer com piscina, salão de festas e jogos. R$ 12.000,00.

SALAS LOCAÇÃO:

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

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00053- Jardim América: Salão em ótima localização com 185 m². R$ 4.000,00.
SL00062- Cidade Nova: Salão em ótima localização com 65 m². R$ 2.500,00.

GALPÃO LOCAÇÃO:

GL00029- American Park: Galpão em ótima localização. R$ 1.259 m².
GL00027- Recreio Campestre Jóia: Galpão com 800 m² de área construída e 1.000 m² de terreno. R$ 8.500,00.



A L U G U E L

V E N D A S

SALA

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

SALÕES

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

APARTAMENTOS

AP0417 - 120 m²  - Resid. Jatobá 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área de serv., 
02 VG. Armário planej.: st., bhºs, coz., área 
de serv. R$ 3.500,00 + Cond. + IPTU  

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localiza-
ção privilegiada, amplamente facilitado. R$ 
83.500,00

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

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

APARTAMENTOS 

AP0495 - 153,77 m² - Ed. Torre Viena 
03 dorm., sendo 01 st., lavabo, sala 02 amb., 
coz. planej., escrit., área spa c/ churrasq. e 
hidro, 02 VG. R$ 550.000,00

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

AP0482 - 67,97 m² - Resid. Pátio Andaluz 
02 dorm., sendo 01 st., sala, lavabo, coz. planej., 
área de serv. c/ arm., 02 VG. R$ 400.000,00

CASAS

CA0365 - 300 m² - Resid. Villa Romana 
03 suítes, lavabo, sala 02 amb., coz. planej., 
área de serv., bhº ext., churrasq., quintal, 04 VG. 
R$ 760.000,00

CA0329 - 250 m² - Jd. Itamaracá 
03 dorm., sendo 02 suítes, 02 bhºs sociais, 
lavabo, sala 02 amb., coz. planej., área de serv., 
dorm. empreg., desp., área de serv., churrasq., 
quintal, 04 VG. R$ 585.000,00

AP0467 - 154,33 m² - Resid. Fernanda 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., área de serv., bhº emp., 
02 VG. Armário planej.: dorm., st., bhºs, coz., 
área de serv. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU

AP0381 - 80 m² - Resid. Place View
Ap.c/ pisos e revest. - 03 dorm., sendo 01 st., 
bh° social, sala 02 amb. (porcelanato), coz., 
área de serv., varanda gourmet c/ churrasq., 
02 VG de carro e 01 de moto. R$ 2.900,00 + 
Cond. + IPTU

AP0364 - 77 m² - Resid. Villagio D’Amore
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., área de serv., área de 
lazer, 01 VG. R$ 1.400,00 + Cond. + IPTU

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

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

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

SOBRADOS 

SO0218 - 360 m² - Jd. Esplendor 
03 dorm. (c/ ar cond.), sendo 01 st. master 
c/ hidro, closet e sacada, bhº social, 
mezanino, sala 02 amb., lavabo, coz. 
planej. c/ cooktop, desp., área de serv., 
churrasq., bhº ext., quintal c/ gramado e 
paisag., 04 VG. R$ 5.000,00 + Cond. + 
IPTU

SO0360 - 133,30 m² - Portal das Acácias 
03 dorm., sendo 01 st. c/ sacada, bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., desp., área de serv., espaço gour-
met c/ churrasq., quintal, 02 VG. Armário 
planej.: coz., bhºs, churrasq., área de 
serv. R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU

CASAS

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

CA0322 - 255 m² - Vl. Rubens
03 dorm., bhº social, sala de TV, coz., 
área de serv., quintal, 02 VG. R$ 
1.700,00 + IPTU

CA0351 - 125 m² - Jd. Alice
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 
de TV, coz., área de serv., quintal, 02 
VG. R$ 1.600,00 + IPTU

CHÁCARA

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

CA0453 - 179 m² - Resid. Vista Verde 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., bhº social, 
coz. integrada c/ área gourmet, área de serv., 
quintal, churrasq., 02 VG. R$ 500.000,00

CHÁCARAS

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

CH0083 - 2000 m² - Chácara Alvorada 
03 dorm., sala 02 amb., 02 bhºs sociais, coz., 
área de serv., varanda, edícula c/ bhº ext., pisc., 
churrasq., forno de pizza, pomar, horta, campo 
de fut., 05 VG. R$ 550.000,00

SOBRADOS

SO0320 - 320 m² - Resid. Terra Magna 
03 sts., sala 03 amb., escrit., lavabo, coz. 
c/ instalações preparadas para ilha, desp., 
área de serv., pisc., canil, 04 VG. R$ 
880.000,00 

SO0361 - 250 m² - Jd. Bela Vista 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz. 
planej., lavabo, escrit., área de serv., 02 VG. 
R$ 650.000,00

LOTEAMENTOS FECHADOS 

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

TE0443 - 150 m² - Jardins do Império - R$ 
125.000,00 (Estuda Prop.)

LOTEAMENTO ABERTO 

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza - R$ 
120.000,00 ou R$ 15.000,00 ent. + 420 
parc. (Financ. Caixa) 

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



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

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS RESIDENCIAIS TERRENOS INDUSTRIAIS
ALTO DE ITAICI    305 m² R$ 185.000,00
ALTO DE ITAICI    400 m² R$ 200.000,00 (OPORTUNIDADE)
BEIRA DA MATA    360 m² R$ 270.000,00
BELA VISTA    345 m² R$ 180.000,00
DONA LUCILLA    300 m² FACILITADO EM ATÉ 25 PARCELAS
JARDIM BRÉSCIA    200 m² R$ 130.000,00
JARDIM MARINGÁ    300 m² R$ 205.000,00
JARDIM REGENTE    VÁRIOS LOTES - R$ 840,00/m²
JARDIM DOS SABIÁS   150 m² - R$ 10.000,00 entrada + financiamento
MAISON DU PARC       647 m² R$ 650.000,00
MANTOVA     205 m²   FACILITADO ATÉ 120 PARCELAS
MARIA DULCE     300 m² R$ 245.000,00
MARIA DULCE   308 m² R$ 277.000,00

MONTE CARLO  150 m² R$  83.500,00
MONTREAL RESIDENCE 150 m² R$ 150.000,00
PARQUE DAS NAÇÕES 185 m² R$ 190.000,00
PORTAL DE ITAICI  644 m² R$ 470.000,00
RESIDENCIAL VIENA 250 m² R$ 175.000,00
TERRA MAGNA  360 m² R$ 215.000,00
TERRACOTA  1.200m²  R$ 250.000,00
VILLA BORGHESE   450 m²    R$ 350.000,00
VILA FLORENÇA  150 m² R$ 115.000,00

LANÇAMENTOS: 
LOTEAMENTO FECHADO - 300 m² - 20% entrada + 60 parcelas 
LOTEAMENTO ABERTO    - 150 m² - R$ 10.000,00 entrada + financiamento

EUROPARK – 500 m² - 
Parcelamento direto 
com proprietário em 

até 60 meses

EUROPARK – 1.000 m² - 
R$ 350.000,00

CA00627 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT= 250 m² AC= 169,25 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala 
2 ambientes, wc social, escritório, cozinha, espaço gourmet com um quartinho nos fundos, 2 
vagas cobertas R$ 350.000,00

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

AP00149 - CECAP - AU= 60 m² - 2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, área de serviço, 1 
vaga R$ 190.000,00

CA00625 - JARDIM MORUMBI - AT= 137,50 m² AC= 68,14 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala 2 
ambientes, cozinha americana, wc social, lavanderia, 2 vagas descobertas R$ 268.000,00

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

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

GL00259 – Galpão Industrial com 415 m² de 
área construída, capacidade de energia elétrica 
de 45 Kwa, resistência do piso de 3 ton/m², 
pé direito de 7,5 m. Galpão novo com portão 
eletrônico – sistema construtivo pré-moldado / 
alvenaria. LOCAÇÃO R$ 6.000,00

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



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

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!
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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.

PRECISA- SE DE MOTORISTA
TRAZER CURRICULO COM REFEREN-
CIAS. MAIS INFORMAÇÕES NA IMOBI-
LIARIA CHIDO VENDE

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

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

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

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA 
- CENTRO
Bazar e Papelaria no centro, vendo e 
passo o ponto com tudo             dentro. 
R$70.000  aluguel R$1650,00

VILA BRIZOLA – AP00603
KITNET, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA RUA 
DOS INDAIA.EM FRENTE AO TERMINAL 
DE ONIBUS. (SEM GARAGEM )
R$ 550,00

VILA MARIA HELENA CA02566
Casa de fundo, Rua Bororó nº 50.
01 dorm, sala, cozinha, a.s, quintal e ga-
ragem p/moto
R$850,00 +  IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

JD CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA,  01 DORM,  SALA,  COZ,  
WC,  1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR,  871.
R$ 950,00 + IPTU 

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

JD PRIMAVERA CA02591
03 DORM (1SUITE ), SALA, COZ,  A.S
WC E GARAGEM P/2 AUTOS
R$ 1.500,00 + IPTU 

ITAICI – CA02487
CASA ANTIGA: 03 DORM. (02 SUITES),  
02 SALAS,  COPA,  COZ,  WC,  LAVAN C/ 
WC,  01 VAGA COBERTA,  QUINTAL NOS 
FUNDOS,  PIA,  FOGÃO À LENHA E WC.
R$ 1.700,00 + IPTU

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

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

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

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

PAU PRETO – AP00588
02 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET),  SALA,  
COZ AMERICANA C/ ARM,  WC E 02 VAGAS 
R$ 2.000,00 + COND. + IPTU

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

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

CASAS PARA VENDAS

CENTRO – AP00610
KITNET COM 36M² E 01 VAGA DE 13,5M²
R$ 180.000,00

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

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

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

CHIDO VENDE
MORADA DO SOL  CA02481

TERRENO 250M² COM 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DORM, SALA,02WC, COZ, LAVA E
AMPLO QUINTAL COM JARDIM

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

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

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

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

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

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

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

JD.SÃO FRANCISCO CA025586 
CASA TERREA NO FUNDO,  01 
DORM,  SALA,  COZ, WC,  A.S. GA-
RAGEM E QUINTAL. AT;276M²  A.C. 
70M² R$  500.000,00

JD REGINA – CA0250903 DORM. (01 
SUITE),  SALA (02 AMB.),  COZ, WC,  LA-
VAN,  GARAGEM P/ 01 AUTO COBERTO 
MAIS 03 VAGAS,  QUINTAL,  PORTÃO 
ELETRÔNICO,  CERCA ELÉTRICA. AT: 
250m² / AC: 120m² R$ 418.000,00

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

VILA SUÍÇA CA02363
SOBRADO: 03 SUÍTES COM CLOSET,  
SALA 04 AMB,  WC SOCIAL,  COPA,  
COZ,  CHURRAS COBERTA,  PISCINA,  
GARAGEM P/ 03 AUTOS COBERTA,  
ACEITA FINANCIAMENTO. SEM PER-
MUTA. AT 352 m² A.C 280m² R$ 650mil
 
ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET,  
SALA DE VISITA 03 AMB,  LAVAN,  
CHURRAS,  QUINTAL,  GARAGEM P/ 
02AUTOS (UMA COBERTA). AT 400m²   
A/C 280m² R$ 700MIL

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

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

VILA SUÍÇA CA02478
SOBRADO:  PARTE SUPERIOR 
-  04  DORMs.  (01  SUITE MAS-
TER,  01 SUITE -  TODOS COM 
ARMÁRIO),  WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AM-
BIENTES,  LAVABO,  SALA JANTAR,  
COZ COM ARM,  A.S,  CHURRAS,  
PISCINA,   WC,  SALA E VAGA 
PARA 04 AUTOS (02 COBERTOS). 
AQUECEDOR SOLAR,  BOILER 
E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
AT: 300m² / AC: 325, 95m²
R$ 800.000,00

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

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

CHÁCARA ITUPEVA – CH00291
03 DORM (01 SUITE),  SALA,  COPA/
COZ,  02 WC,  GARAGEM.
AT: 1.315m² / AC: 120m²
R$ 300.000,00

TERRENO QUINTAS DE TERRA-
COTA
TR00704 
1.200 M²  EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO
250 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

TERRENO VILA SUÍÇA TR00670
A T 300 M² (MURADO) 
R$ 260MIL

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

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

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

JD. DO IMPÉRIO – TR00678
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR 
DE 150m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 84x)

TEMOS MAIS IMÓVEIS 
CADASTRADOS,  VISITE NOSSO 

SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO 
PADRÃO - LINDA CASA, ACABAMENTO EM 

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

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

VESTIÁRIO, PAISAGISMO. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - 
frente p/ Avenida) – AT: 418m² R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00021 – Centro – AC: 70m² - ótimo p/ cosnsultório - 3 salas, recepção, 
2 banheiros R$ 1.200,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, prox 
a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 40m² c/ wc, 
estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 200m² - 
fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

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

CASA

CA00692 – Vila Almeida – Excelente Localização - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, quintal amplo, garagem R$ 900,00 + Iptu
CA00262 – Vila Brizola – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 
R$ 1.200,00 + Iptu
CA00948 – Jd. do Valle – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb ampla, wc social, 
coz c/ armários, lavand, garagem coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical - 2 dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem p/ 01 carro, 
água, luz, e IPTU incluso 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
CA00998 – Cidade Nova – Excelente Localização - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garagem 2 carros, edícula c/ banheiro R$ 1.800,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem R$ 1.800,00 + 
Cond. + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem, área de lazer 
completa, segurança 24 hs .R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), wc 
social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ wc e 
churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, portão 
eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, 
cerca elétrica .R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00328 – Centro – Kitnet - Edifício c/ elevador – Mobiliado c/ armário na 
cozinha, guarda roupas, geladeira, fogão e rack R$ 600,00 + Cond + Iptu
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armários, wc, lavand, 
garagem R$ 1.000,00 + Cond. + Iptu
AP00420 – Itaici – Ed. Azaleia – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala, coz 
planej, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 24 hs .R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Jd. Santiago – Edifício c/ piscina, churrasq e salão de festas - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, lavand, garagem, portaria 24hs R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
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
TR00495 – Cond. Fechado – Maria Dulce – Ótima Topografia – AT: 300m² 
.R$ 245.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² .R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - frente 
p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, sala 
c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem .R$ 330.000,00
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ box e 
gabinete, 2 vagas de garagem R$ 445.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - 
AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, lavand, churrasq, 
forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 1 
master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, 
lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) .R$ 800.000,00

CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 
2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas 
em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato importado, 
churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento 
solar, paisagismo, acabamento em porcelanato 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
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, quarto de despejo, garagem 2 carros 
.R$ 380.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, wc 
social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
OPORTUNIDADE - CA00558 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² - AC: 98m² 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garagem 2 carros R$ 
290.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc de 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

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) – 2dorm, sala, 
coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como parte de pagto) R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, lavand, gara-
gem, portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs .R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 
.R$ 370.000,00
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 420.000,00 

CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - 
AT: 300M² - AC: 240M² ,ÓTIMO ACABAMENTO, 

TODOS OS CÔMODOS C/ ARMÁRIOS, ESCRITÓRIO, 
COZ PLANEJA, ESCADAS EM MARMORE 

TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

AP00419 - LINDO APTO, NOVO, EXCELENTE 
ACABAMENTO, 1 DORM C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS, 

COZ PLANEJ C/ GELADEIRA E MICROONDAS, 
SALA C/ SOFÁ, RACK E TV, GARAGEM COBERTA.
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!

VENDO CARRO
VAN TRANSIT FORD 

(NOVA) ANO 2013 
COMPLETA,  14 LUGARES,  

LICENCIADA. IPVA.
NEGOCIA. TROCA: MAIOR 

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

VENHA TRABALHAR 
NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE.

A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA 
DE INDAIATUBA 

HÁ 42 ANOS.

PRECISA- SE DE MOTO-
RISTA
TRAZER CURRICULO COM 
REFERENCIAS.
MAIS INFORMAÇÕES NA 
IMOBILIARIA CHIDO VEN-
DE.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA 
– TR00707
250m² COM CASA NOS FUN-
DOS (2D.,  SALA,  COZ,  WC). 
RUA DOMACIR STOCCO,  
869.

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

PASSO O PONTO BAZER E 
PAPELARIA - CENTRO
Bazar e Papelaria no centro,  
vendo e passo o ponto com 
tudo dentro. R$70.000  alu-
guel R$1650,00

VILA BRIZOLA – AP00603
K I T N E T ,   Ó T I M A 
LOCALIZAÇÃO NA RUA 
DOS INDAIA. EM FRENTE 
AO TERMINAL DE ONIBUS. 
(SEM GARAGEM )
R$ 550,00

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

SALÕES E SALAS ALUGAM

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

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

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

CASA ALUGA

JD CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA,  01 DORM,  
SALA,  COZ,  WC,  1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO 
JR,  871. 
R$ 950,00 + IPTU 

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

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

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

JD CALIFORNIA CA02601
02 DORM,  COZ,  WC,  LA-
VAN,  01 VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO 
JR,  871.
R$ 1.000,00 + IPTU 

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

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

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

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

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 02 DOMR 
(01 SUITE),  SALA (02 AMB.),  
COPA COZ,  WC,  LAVAN,  
02 VAGAS P/ AUTO (01 CO-
BERTO).
RUA 7 SETEMBRO,  578.
R$ 2.200,00 + IPTU

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

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575
3D. (01 SUITE),  SALA,  COZ,  
WC,  LAV,  QUINTAL,  VAGA P/ 
2 AUTOS. RUA LUIZ CUPINI,  
615. R$ 1.300,00 + IPTU

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

J D . S Ã O  F R A N C I S C O 
CAO2586 - CASA TERREA 
NO FUNDO,  1 DORM,  SALA,  
COZ,  WC,  GARAGEM E 
QUINTAL. AT.276M² AC. 70M² 
R$ 500.000,00

CASA VENDA - OPORTUNIDADE

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

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

CIDADE NOVA II  AP00547
03DORM(01SUÍTE), SALA, 
COZ, LAVAN, WC 02 VA-
GAS. DOC OK.  90M²
360 MIL

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

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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUI-
NO AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE), SALA, 
COZ, WC, LAVAN, VARAN-
DA E 02 DUAS VAGAS. 
AREA TOTAL 123m²
R$480 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA 
TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

TERRENO QUINTAS DE 
TERRACOTA
TR00704 
1.200 M²  EM CONDOMÍNIO 
FECHADO
250 MIL

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

TEMOS MAIS 
IMÓVEIS CADASTRADOS,  

VISITE NOSSO SITE:
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR ,  3 DORM( 
SUÍTE C/CLOSET), SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE 
ESTAR,  SALA DE JANTAR,  
ESCRITÓRIO, LAVABO , COZ 
E GARAGEM P/ 3 AUTOS 
COBERTA E 2 DESCOBER-
TAS.SUBSOLO A.S, SALA 
DE JOGOS.AREA GOURMET

APTO PARA LOCAÇÃO

APTOS 02 DORMS ALUGA

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  
WC, COZ,  LAV E 1 VAGA. 
COM MÓVEIS PLANEJADOS. 
R$ 1.300,00 + COND.

APTO 03 DORMS ALUGA

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

APTO PARA VENDA

CENTRO – AP00610
KITNET COM 36M² E 01 VAGA 
DE 13,5M² R$ 180.000,00

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

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

JD OLINDA AP 00525
03 DORM (01SUÍTE),  SALA 
02 AMB,01WC, COZ, LA-
VAN, VARANDA,  
02 VAGAS . 73M² R$ 320MIL
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAG-
NA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² const. 
| 360,00m² útil
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM ES-
PLANADA II 4 dorms | 4 vagas | 3 salas 
300,00 m² const. | 300,00 m² terreno
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM 
BELA VISTA 3 Dorms com ar condic. | 
1 súite sala 2 ambiente, Cozinha, Chur-
rasqueira, 4 vagas de garagem, cerca 
elétrica e sistema de monitoramento 
185,00 m² const. | 250,00 m² terreno.
CA00163 R$ 900.000,00 JARDIM DOS 
LAGOS  3 dorms,| 1 suíte , 2 vagas , 
3 salas 300,00 m² const. | 500,00 m² 
terreno

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

TERRENOS

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

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.500,00 + COND. + IPTU  
GRAND VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 salas|  
70,00 m² útil
 Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO 
Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU     

APARTAMENTOS

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

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, garagem. 
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st com 
banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, garagem 
para 2 carros.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churrasqueira, 
piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta.SOBRADO
COD.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3dorms(1st com clo-
set), sala de estar, jantar e TV, coz, lavabo, lavanderia, wc social, 
garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), sala de 
star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, churrasqueira, 
garagem para 4 carros. 
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc social, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edícula, 
churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc social, as, garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, lavanderia, edícula, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL – 3dorms(1st 
com closet), sala de estar e jantar, coz.planejada, lavabo, wc social, 
dispensa, varanda, churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms (1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavabo, lavanderia, 
wc social, piscina, garagem.

COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 4dorms(2sts), 
sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, dispensa, piscina, 
churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – Terreno com 150m², com planta 
aprovada para comercio, fundos e laterais fechados, garagem para 
4 carros. VENDE URGENTE
TE.36 – COLINA I – R$265 MIL – Terreno 1000m²
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno com 
11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL - Terreno com 1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².

CHACARAS

COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churras-
queira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc social, 
lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, campo, poço 
artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz, wc 
social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso inferior : 9, 
50x24, 70 (salão), 2wc(1para cadeirante), copa. Piso superior: 
5salas com wc e copa.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem. 
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), coz 
planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, garagem.
VL FURLAN – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz c/ a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico.
CIDADE NOVA – R$1.450,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, as, 
quintal, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
VL.RUBENS – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc com Box, as, 
garagem para 2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CIDADE NOVA II – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 1 vaga 
de garagem coberta. SEM COND.
VL.FURLAN – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, quintal pequeno, 
1 vaga de garagem.
CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc social, 1 
vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
1 vaga de garagem. NOVO
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as com a/e, 
garagem.
VL.NS.CANDELARIA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
1 vaga de garagem coberta.

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI – COBERTURA
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.600,00 – 
2dorms(1st), sala, coz com gabinete, wc com Box, sacada, 1 
vaga de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dorms(1 st com closet 
e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

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

SALAS

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

GALPÃO

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

TERRENO

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

 

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

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, 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, cozi-
nha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 250m² 
R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, piscina 
c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de tênis, campo 
de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² AC/ 700m² .R$ 
1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão 
eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² .R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms(03 st), sala jantar, sala 
estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina e 
churrasqueira .AT 5.000m² .AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

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

CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet 
sendo 01 master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, 
sala intima(piso superior), cozinha americana c/mó-
veis, despensa, área de serviço, piscina em alvenaria 
AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), 
lavábo, sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, 
cozinha planejada, lavanderia com AE, piscina, churras-
queira com WC, despensa (casa totalmente mobiliada) 
AT/ 430m² .AC/ 380m² .R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lava-
bo, sal 02 ambs., cozinha americana, piscina .AT/178m² 
AC/ 160m² .R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 
ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 
portão eletrônico AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.

ÁREA – VENDE

AR0001 –SALTO – 600.000 M² a R$ 40,00m² frente 
para rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 
 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha 
e WC com armários .R$ 130.000,00
Apto0031 – Azaléia – 03 dorms(01 c/AE), sala, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem R$ 240.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, 
cozina, WC e lavanderia , 01 vaga de garagem .R$ 
270.000,00

Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRAS-
QUEIRA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA 
AQUEC . CHURRASQUEIRA .R$ 450.000,00.
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto 
pago.
TE2367 – Alto de Itaici .415m² R$ 230.000,00
TE0053 – Colibri 150m² R$ 105.000,00
TE0026 –Vila Rica – 150m² .R$ 105.000,00
TE0050 – Jardim Regente - 310m² .R$ 220.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² .R$ 450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² .R$ 580.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ 
lareira, cozinha americana com AE, banheiro, lavanderia, 
piscina R$ 3.000,00.
CH0063 – Mosteiro de Itaici - 04 dorms(01 st), sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira e dependência de 
empregada(01 dorm, cozinha e WC) .R$ 2.700,00.
Apartamento Locação
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, co-
zinha, lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 2.200,00.

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

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

CASAS 

Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 
Casa Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Sobrado Jd. Morada do Sol – 3 aluguéis – ótimo para investimento – R$195.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem para 2 carros – R$ 
280.000,00 

LOCAÇÃO 

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

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara 1000m² em Salto – próximo ao Pesqueiro Micai – R$60.000,00 – aceita carro 
no negócio.
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36.000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – R$550.000,00

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

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

CASAS - VENDE-SE

M.SOL-RUA-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, 
SALA, COZ, WC SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 
CÔMODO C/WC NOS FUNDOS, QUINTAL JARDIM - 
EM LOTE DE 250M². VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: 
R$380.000,00. AC. FINANCIAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMI-
TÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA, GARAGEMP/02 AUTOS. VALOR: 
IMPERDÍVEL!1 APENAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS 
WC E LAVANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E 
.04 CÔMODOS WC, LAVANDERIA E GARAGEM NO 
PAVIMENTO INFERIOR. DOCUMENTADA. ACEITA 
FINANCIAMENTO F= APENAS: R$210.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM 
LOTE DE 180M² APENAS R$120.000,00 QUITADO. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SALTO SP. EDÍCULA C/02 CÕMODOS E WC EM LOTE 
DE 180M² APENAS R$90.000,00+ 70 X R$650,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM WC, 
R$ 135.000,00 URGENTE!!  F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL R-68 .02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, GARA 
-  MEZANINO NOS FUNDOS APENAS: R$160.000,00. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-80 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, 
GARA APENAS:  R$145 .000 ,00 .  F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVA, 
GARA ACEITA FINANC. APENAS: R$230.000,00. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIA-
MENTO.APENAS R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$95.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-

3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$80.000,00 SÓ 
A VISTA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORM-SALA AM-
PLA- COZ. AMERICANA-WC – LAV.COBERTA NOS 
FUNDOS –AMPLO TERRENO NA FRENTE- LOTE DE 
160M² R$150.000,00 + 45 PARCELAS DE R$412,00. 
ACEITA PERMUTA POR CASA EM INDAIATUBA. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

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

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIM-
PLES DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, 
LAVOURA, BOSQUE,02 TANQUES COM PEIXES, 
ABASTECIDOS COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, 
LUZ, ÁGUA DE MINA, A 06 KM DO CENTRO DE 
RIB, GRANDE SP. APENAS: R$240.000,00. ACEITA 
TROCA COM CASA EM INDAIATUBA. SP. F= 19-
3017-2608/99762-7997

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

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

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

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

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

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

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

REF 399431 - R$230.000,00 - AU 64M² - Village Azaleia 
- Apartamento com 03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, WC social e 01 vaga de garagem coberta. Ótima 
área de lazer, próximo a saída p/ aeroporto Viracopos, 
Campinas, São Paulo. Aceita financiamento.

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

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

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

Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral Auto Peças

Bolo Celular Cestas de Presente Comida Japonesa

15B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

Construção/Arquitetura

16B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina

PapelariaPadaria Pet Shop Poços Artesianos

Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos Reparações Automovitas

17B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
RestauranteRestaurante Restaurante

Segurança Patrimonial

Segurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas

Veterinária

Uniformes

Veterinária Vidraçaria

18B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo - E-mail: 
selecao@joblinerh.com.br

Acesse nosso site: www.joblinerh.
com.br | Fone: (19) 3835-5215

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. 
Morada do Sol - Indaiatuba/SP ou por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o 
nome da vaga no assunto. Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Próximo ao Banco Itaú

Ajudante Geral: Dis-
ponibilidade de horário. 
Desejável experiência 
em armazém logístico. 
Ajudante Geral: Dese-
jável noções de manu-
tenção, limpeza e jardi-
nagem. Disponibilidade 
para trabalhar aos finais 
de semana.
Analista Financeiro: 
Ensino superior em Ad-
ministração, Finanças 
ou afins. Experiência 
na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Assistente de Recebi-
mento: Ensino superior 
completo em Adminis-
tração ou afins. Experi-
ência em recebimento 
fiscal e faturamento 
(preferencialmente em 
Indústria). Cursos rela-
cionados à função e co-
nhecimento em pacote 
Office e SAP.
Assistente de Ven-
das: Técnico em Elétri-
ca, Eletrônica ou afins. 
Experiência em nego-
ciação com clientes 
e follow up. Domínio 
do idioma Inglês ou 
Espanhol será um dife-
rencial.
Auxiliar de Limpeza: 
Disponibilidade de ho-
rário e experiência na 
função.
Auxiliar de Eletricis-
ta: Curso técnico em 
Elétrica ou Eletrônica. 
Residir em Indaiatuba.
Estagiário em Enge-
nharia: Ensino supe-
rior (cursando 3º ou 
4º ano) Engenharia de 
Produção, Mecânica 
ouo Mecatrônica. In-
glês avançado/fluente 
(imprescindível).
Engenheiro de Manu-
fatura (Solda): Ensino 
superior em Engenharia 
de Produção, Mecâni-
ca ou afins. Desejável 
especialização em sol-
dagem. Sólidos conhe-

cimentos nos processos 
de soldagem. Vivência 
em treinamentos e su-
porte à manufatura.
Extrusor: Ensino mé-
dio completo. Amplo 
conhecimento em todo 
o processo de extrusão 
(segmento plástico). Re-
sidir em Indaiatuba.
Facil i tador: Ensino 
superior completo em 
Adm ou Logística. Ex-
periência em Almoxarife 
(estoque e inventários). 
Conhecimento em sis-
tema SAP. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
Marceneiro: Ensino 
fundamental completo. 
Experiência em marce-
naria.
Mecânico de Manuten-
ção: Desejável curso 
técnico na área de Me-
cânica ou afins. Conhe-
cimento em manuten-
ção de máquinas CNC. 
Conhecimento em Hi-
dráulica, Pneumática 
e Desenho Mecânico.
Montador Mecânico: 
Curso técnico em Me-
cânica, Mecânica de 
Usinagem ou Mecatrô-
nica. Experiência em 
montagens mecânicas, 
traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serra-
lheria. Conhecimento 
em leitura e interpreta-
ção de desenhos me-
cânicos e esquemas 
hidráulicos. Conheci-
mento em Solda TIG 
e MIG. 
Programador de Robô 
e Solda: Curso téc-
nico em Mecânica ou 
Mecatrônica. Sólidos 
conhecimentos em pro-
gramação de robô de 
solda; implantação de 
processos robot iza-
dos de soldagem MIG-
-MAG. Conhecimento 
em desenho mecânico, 
lean manufacturing e 
inspeção de solda. 
Vendedor Técnico: 
Curso técnico em Me-
cânica ou Mecatrônica. 
Experiência em vendas.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL (5620): 
Ensino Fundamental completo. 
Experiência na área de produ-
ção. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE COBRANÇA 
(6000): Formação superior 
completa ou cursando. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997): Formação superior 
completa ou cursando em 
Informática ou áreas afins. Ex-
periência em redes. Desejável 
experiência na área de mo-
nitoramento e/ou segurança. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
ANALISTA FINANCEIRO 
(3668): Formação superior 
completa ou cursando em 
Administração, Ciências Con-
tábeis ou áreas afins. Experiên-
cia na área financeira. Conhe-
cimento no sistema Microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO (6376): Formação supe-
rior completa ou cursando em 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. Experiência na 
função. Noções de contabilida-
de e fluxo de caixa. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE COMERCIAL 
(6126): Formação Técnica 
em Mecânica, Mecatrônica ou 
áreas afins. Experiência em 
atendimento ao cliente. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ATENDENTE DE ALIMENTOS 
(3975): Ensino Médio comple-
to. Experiência na função de 
garçom. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFA-
DO (6642): Ensino Médio com-
pleto. Curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
AUXILIAR DE EMBALAGEM 
(6437): Ensino Médio comple-
to. Experiência em embalagem 
e/ou qualidade. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 
(5641): Ensino Médio comple-
to. Experiência em expedição 
e conferência de notas fiscais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(6699): Desejável Ensino Mé-
dio completo. Não é neces-
sária experiência. Residir em 
Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL (3567): Formação su-
perior completa. Experiência 
na área de vendas externas. 
Possuir CNH B. Disponibilida-
de para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
(4936): Desejável Ensino Mé-
dio completo. Experiência em 
toda a parte elétrica automo-
tiva. Desejável experiência na 

linha diesel. Conhecimento em 
CLP. Possuir NR 10. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETA-
RIADO EXECUTIVO (5748): 
Cursando superior em Admi-
nistração, Secretariado Exe-
cutivo, Letras ou áreas afins. 
Desejável inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FATURISTA (6062): Desejável 
formação superior. Experiência 
na função. Residir em Indaiatu-
ba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁ-
FICO (6432): Ensino Médio 
completo. Experiência na fun-
ção. Residir na região de In-
daiatuba. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio comple-
to. Experiência em instalação 
de alarmes, rastreadores e 
som. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO (6044): Ensino Médio 
completo. Experiência em 
manutenção de sistema hidráu-
licos, instalações em válvulas e 
torres de refrigeração. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
NUTRICIONISTA (3171/4491): 
Formação superior completa. 
Experiência em restaurante 
industrial. Desejável conheci-
mento no sistema Tec Food. 
Residir na região de Indaia-
tuba.
OPERADOR DE INJETORA 
(6687): Ensino Médio comple-
to. Experiência em operação 
de máquinas, preferencial-
mente injetora. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MONITO-
RAMENTO (5998): Desejável 
curso Técnico em Informática. 
Experiência em atendimento 
telefônico. Residir em Indaia-
tuba. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(5331): Ensino Médio comple-
to. Experiência em liderança 
de equipe logística. Desejável 
experiência no Sistema Micro-
siga. Residir em Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO (5304): Formação Técnica 
em Eletrônica, Eletromecânica 
ou áreas afins. Experiência em 
manutenção eletroeletrônica. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) EXTERNO 
(A) (6442): Ensino Médio com-
pleto. Experiência em vendas 
externas, preferencialmente no 
segmento de bebidas, alimen-
tos, telefonia, dentre outros. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na função. 
Para trabalhar em limpeza de indústria. 
Disponibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários.
CHAPEIRO – Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horários e 
para trabalhar finais de semana.
AUXILIAR DE PRODUCAO (PARA 
TRABALHAR EM LAVANDERIA 
INDUSTRIAL) – Com ou sem experiên-
cia, ensino fundamental, disponibilida-
de de horários, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRAN-
ÇA – Experiência na função. Ensino 
médio completo e bons conhecimentos 
em informática. Para trabalhar em 
Horário comercial.
ANALISTA DE RECURSOS HUMA-
NOS – Para trabalhar em Campinas. 
Possuir experiência na função e noções 
de departamento pessoal. Ensino 
superior completo em RH, psicologia 
ou afins. Residir em Indaiatuba ou 
Campinas.
CREDIARISTA – Ensino médio com-
pleto e bons conhecimentos em Infor-
mática. Para trabalhar em horário co-
mercial. Possuir experiência na função.
DOMÉSTICA – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Elias Fausto. 
Desejável possuir carta de referencia.
MOTORISTA – Conhecimentos em 
São Paulo. Irá auxiliar no carregamento 
e descarregamento da carga, habilita-
ção categoria D. Experiência na função 
comprovada em carteira.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade 
de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Pos-
suir experiência com serralheria e 
polimento de metais. Residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários.
ADESIVADOR – Possuir experiência 
com instalação de adesivos, ensino 
médio completo, 
residir em Indaiatuba ou Salto, dispo-
nibilidade de horários.
VENDEDOR COMERCIAL – Possuir 
experiência em vendas de comercio, 
residir em Indaiatuba, ensino médio 
completo, bons conhecimentos em 
informática.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL – Possuir curso técnico na 
área mecânica ou Metrologia e Leitura, 
interpretação de desenho, residir em 
Indaiatuba, com ou sem experiência.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM – Possuir experiência em 
preparação, ajustagem de máquina de 
usinagem CNC, ajuste de ferramentas. 
Ensino médio completo. Disponibilida-
de de horários.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
experiência em fornos para curvação 
de vidro. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
OPERADOR E PREPARADOR DE 
TORNO AUTOMATICO – Residir em 
Indaiatuba, experiência na função.
POLIDOR – Possuir experiência em 
polimento de aço. Conhecimentos em 
serralheria ou fermentaria e solda elé-
trica e MIG. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
PROGRAMADOR DE CNC – Expe-
riência em preparação e programação 
de torno CNC e Centro de Usinagem. 
Possuir Curso de Software Cad/Cam. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.
SERVENTE DE PEDREIRO – Para 
trabalhar em empresa realizando repa-
ros no prédio. Experiência na função e 
noções de pintura predial e instalações. 
Residir em Indaiatuba.

CADASTRE SEU CURRÍCULO GRATUITAMENTE 
CONOSCO: WWW.GLOBALEMPREGOS.COM.BR

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.

GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

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

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE GERAL: Escolaridade indiferente, 
necessário conhecimento em maçarico e em 
modelagem.
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.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Curso superior 
equivalente na área cursando ou concluído será 
responsável com contas a pagar, lançamento 
de notas fiscais, contabilidade, impostos e ter 
conhecimento em Pacote Office e Sistema 
Integrado ( RM Totvs ).
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso superior em 
Ciências Contábeis cursando ou concluído. 
Experiência em lançamentos, fechamento e 
análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente. Desejável: 
Experiência com o sistema Cuca Fresca, 
conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PES-
SOAL: Necessário experiência na função e 
curso na área equivalente. Residir apenas 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade indife-
rente, necessário experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Escola-
ridade indiferente, experiência na função, irá 
trabalhar com limpeza, necessário ter condução 
própria e residir em Indaiatuba. 
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, Galoeira e em todos os 
tipos de tecidos.
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino Su-
perior em Logística Completo, com experiência 
em gestão de pessoas e toda área de Logística. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO: Cursando 
ensino Superior em Administração, conheci-
mento em Excel, Outlook e Powerpoint.
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA DE PRODU-
ÇÃO: Necessário estar cursando graduação 
em engenharia de produção ou mecânica 
Irá atuar em documentação de processos de 
usinagem e sistema de Gestão da Qualidade.
INSPETOR DA QUALIDADE: Necessário 
curso na área, experiência em inspeção em 
usinagem, conhecimento em tridimensional 
Geopak e diferencial de braço medição, ins-
trumentos de medição de usinagem.
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino Médio 
Completo, com experiência em liderança de 
equipe e operação de empilhadeira. Necessário 
curso de Operador de Empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, Salto ou Itu, 
experiência na função, cursos na área.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga 
destinada para pessoas de portador de necessi-
dades especiais, ensino médio completo, residir 
em Indaiatuba e disponibilidade de horário. 
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: Ensino 
médio completo, experiência na função, dispo-
nibilidade para atuar no terceiro turno, irá atuar 
em empresa de grande porte.
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁQUINA 
CNC: Residir em Indaiatuba, experiência na 
função, maior de 18 anos. Conhecimento em 
preparação, programação e manuseio de CNC.
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE 
USINAGEM: Conhecimento instrumentos de 
medição de metrologia , desenho mecânico, 
ferramental de centro/torno usinagem.
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;
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.
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio com-
pleto, ter experiência com vendas externas, 
disponibilidade de horário, prospecção de 
novos clientes e possuir condução própria. 
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rações federais, atendimento ao cliente. Desejável 
vivência com sistema integrado Cuca Fresca, 
contabilidade de Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade de horário. 
Conhecimento em instrumentos de medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimen-
to em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. 
Ensino Médio. Vivência na área de produção e 
qualidade. Conhecimento em inspeção de peças. 
Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CAIXA/CREDIARIO (6830): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com informá-
tica. Vivência em atendimento ao cliente, caixa, 
disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir 
em Indaiatuba.
CHEFE DE COZINHA (6826): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em cozinha 
industrial ou restaurante empresa. Residir em 
Indaiatuba.
CORTADOR (6459): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Desejável experiência no 
ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensi-
no Médio Completo. Vivência na função. Cursos na 
área de técnico mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, auto CAD, Solidworks. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid 
Works, interpretação de desenho técnico. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (6834): 
Masc. Superior ou Técnico cursando em Auto-
mação Industrial. Conhecimentos em Pacote 
Office, AUTO CAD e Solidworks. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial. Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os 
Sexos. Técnico cursando ou Superior cursando 
apartir do 2º ano na área Administrativa ou Ciên-
cias Contábeis. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO ELETROELETRÔNICA (6824): Masc. 
Cursando nível Técnico ou Superior em Eletroele-
trônica. Residir em Indaiatuba ou região.
ESTÁGIO MARKETING (6819): Ambos os sexo. 
Cursando Publicidade, Marketing ou afins. Ter 
conhecimentos em Corel Draw e/ou Photoshop. 
Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. En-
sino Médio Completo. Possuir cursos na área da 
qualidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6825): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivencia na produção e 
qualidade, conhecimento em inspeção e peças, 
desejável conhecimento em polimento de carro. 
Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6832): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência em manuseio de aço, conhecimento 
com serralheria, modelagem de aço, polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (6838) Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Vivencia com 
escavadeira e  terraplenagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na fun-
ção. Possuir  conhecimento na área de vendas 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RETIFICADOR PLANO (6835): Masc. Ensino 
médio. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino 
Médio. Disponibilidade total de horário. Vivência 
na área. Conhecimento em serigrafia manual 
em vidros, plasticos, camisetas etc. Desejável 
conhecimento em confecção de telas e gravação 
e desgravação de telas. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em instrumentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir 
em São Paulo.
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AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência em 
vendas, atendimento ao cliente. Desejável inglês. 
Possuir disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): Masc. 
Trabalhará com montagem dos pallets, e serviços 
gerais em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não precisa ter experiência. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia na área industrial. 
Irá  atuar no abastecimento de linha e limpeza do 
setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR GERENTE (6831): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6842) Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia em contas a pagar e 
receber . Conhecimento básicos em informática. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/ BORRACHA (6813): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivencia na área de 
produção e qualidade, conhecimento na área de 
inspeção de peça. Disponibilidade para trabalhar 
2º turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6817): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de  NR 10. 
Conhecimentos de instalações elétricas industriais. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico 
completo ou cursando em Automação Industrial. 
Vivência na função, cursos de Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará no 
estoque, expedição, separação de mercadorias 
embalagem, organização de estoque. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia na área, conheci-
mentos em separação de material, embalagens e 
controle de mercadorias, conhecimentos em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e nego-
ciações. Conhecimento em sistema Microsiga. 
Possuir CNH 'B'. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL (6833): Ambos os sexos. 
Superior Completo em Ciências Contábeis. 
Vivencia em toda rotina contábil, conciliações, 
demonstrações financeiras, conhecimentos em 
impostos diretos e indiretos. Fechamento de 
empresas lucro real e presumido. Controle e reco-
lhimento de impostos retidos de terceiros (INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL); SPED Contábil. 
Conhecimento em sistema TOTVS. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, 
possuir cursos com certificados em leitura e 
interpretação de desenho, meios de medicação 
(EMEI´S), operador de empilhadeira e informática. 
Ter disponibilidade de horários, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (6812): Ambos os 
sexos. Superior Cursando Administração, Logística 
ou PCP. Conhecimento em Excel. Vivência com 
sistema integrado Microsiga (Proteus). Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
(6836): Ambos os sexos. Superior Completo em 
Gestão de Recursos Humanos. Vivencia em recru-
tamento e seleção , treinamento e desenvolvimento 
e implantação de benefícios. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6820): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL (6827): Ambos os sexos. 
Superior cursando ou completo em Ciências 
Contábeis. Atuará em escritório contábil. Vivência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento 
ao cliente, desejável conhecimento com sistema 
integrado Cuca Frsca, contabilidade de Holding/ 
Empreendimentos/ Incorporadoras. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL (6828): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo. Atuará em 
escritório contábil. Conhecimento em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega de decla-
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ITU
ANALISTA COMERCIAL SR  Forma-
ção superior em Engenharia, expe-
riência na área técnica e comercial. 
Possuir inglês fluente.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE  Superior completo, expe-
riência na função. Desejável  inglês e 
Excel intermediário.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  Su-
perior completo em Ciências Contá-
beis ou Administração. Experiência 
em classificação contábil e rotinas de 
fechamento. Possuir Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE TI  Superior completo 
ou cursando ultimo semestre na área 
de TI. Experiência em sistemas Totvs. 
Conhecimentos em hardware, redes 
TCP/IP, sistemas operacionais Win-
dows e Windows Server e SQL. Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE LOGISTICA  Superior 
completo na área de logística, ex-
periência com produtos eletrônicos, 
domínio em Excel e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  Su-
perior completo em Administração, Fi-
nanças ou Contabilidade. Experiência 
na área de finanças. Conhecimento em 
contabilidade. Possuir Excel avançado 
e inglês intermediário. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ENGENHARIA  
Ensino médio completo, cursando en-
genharia de produção ou mecatrônica. 
Conhecimento em AutoCad. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  Téc-
nico Química, com experiência em 
linha de produção e ferramentas da 
qualidade. Com total disponibilidade 
de horário.
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  Ensino 
médio completo, possuir curso de 
operador de empilhadeira. Vivência na 
área de expedição. Ter disponibilidade 
de horário. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Ensino 
médio completo, experiência com elé-
trica em manutenção de micro.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio com-
pleto, conhecimentos básicos em 
informática.
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS Formação su-
perior em Engenharia Civil, especiali-
zação em meio ambiente. Experiência 
como coordenador de obras.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior com-
pleto em Engenharia Civil. Experiência 
na área de planejamento, execução e 
gerenciamento de obras. Responder 
por projetos e fiscalização da obra. 
Atuação em campo e na adminis-
tração. Habilidade com gestão de 
pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR  Ensino médio com-
pleto, recém formado em engenharia 
mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO QUIMICO Formação 
superior em Engenharia Química. 
Experiência na área e possuir inglês 
ou espanhol intermediário.
Local de atuação: Itu
GERENTE DE LOGÍSTICA Superior 
completo, experiência em gerencia-
mento de processos e custos logísti-
cos. Possuir inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
GERENTE FINANCEIRO Superior 

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.

completo em Administração de em-
presas ou Ciências Econômicas ou 
Ciências Contábeis. Com domínio na 
função. Experiência em faturamento, 
orçamentos com custo real, orçamento 
anual, índices de inflação, gerencia-
mento de contratos de terceiros e for-
necedores, cobranças, contas a pagar 
e receber. Gestão RH, operacional .
Local de atuação: Itu
INSTALADOR  Ensino médio com-
pleto, experiência em instalação 
de vidros, esquadrias em geral e 
moveis planejados. Desejável curso 
de medição. 
Local de atuação: Indaiatuba
LIDER DE MANUTENÇÃO Ensino 
médio completo, desejável superior. 
Experiência em manutenção de ca-
minhões, conhecimento em logística 
e Excel. 
Local de atuação: Itu  
MECÂNICO  Desejável ensino mé-
dio completo, curso de mecânica e 
metrologia. 
Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR  Desejável 
ensino médio completo, curso de me-
cânica diesel e metrologia. Experiência 
na função. 
Local de atuação: Itu
MÉDICO DO TRABALHO Formação 
superior especializado em Medicina 
do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA Experiência na função, 
desejável conhecimentos em Roll on. 
Possuir habilitação categoria "C".
Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO Ensino 
fundamental, experiência na função. 
Possuir CNH "E".
Local de atuação: Salto
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM  Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimento em progra-
mação de CNC, interpretação de 
desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas e 
usinagem de precisão. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação superior 
em Engenharia Civil, com especiali-
zação em planejamento e orçamento 
de projetos. Experiência na área de 
planejamento e orçamento de obras. 
Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e disponi-
bilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
REPOSITOR  Ensino médio completo, 
vivência na de expedição.
Local de atuação: Salto
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRI-
CA)  Ensino médio completo, experiên-
cia com usinagem e precisão. Leitura 
e interpretação de desenho mecânico. 
Manuseio e conhecimento de instru-
mentos de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu      
SUPERVISOR CONTABIL E FISCAL  
Formação superior em Ciências 
Contábeis, especialização em conta-
bilidade. Experiência na área contábil 
e fiscal.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO ELETRONICO DE MANU-
TENÇÃO Ensino médio completo, 
curso técnico de Eletrônica ou Me-
catrônica. Conhecimento na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, curso técnico em 
elétrica. Experiência em refrigeração. 
Conhecimento em Eletrônica.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECA-
NICA  Ensino médio completo, curso 
técnico em mecânica ou mecatrônica. 
Experiência na área. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimento em 
programação de torno CNC. Leitura e 
interpretação de desenho mecânico. 
Vivencia em afiação, trigonometria 
preparação de ferramentas.   
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável 
superior em Administração, experiên-
cia na área comercial. Inglês básico.
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 
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½ OFICIAL SER-
RALHEIRO: Com 
experiência em ser-
ralheria e noção de 
solda para atuar em 
indústria. 
A J U D A N T E  D E 
MOTORISTA: Para 
trabalhar com entre-
gas de Ferragens, 
cimento não exige 
experiência.
A J UD A N TE GE-
RAL: Com experiên-
cia e conhecimento 
em corte de lona de 
PVC.
AUXILIAR DE CO-
ZINHA: Atuará no 
corte e pré-preparo 
de alimentos, lim-
peza e organização 
da coz inha,  bem 
como auxiliar o co-
zinheiro no preparo 
das refeições, e de-
mais atividades.
CAMAREIRA:  I rá 
atuar com arruma-
ção e limpeza em 
geral. Disponibilida-
de de horário
AUXILIAR DE CON-
FEITEIRO: Com ex-
periência na função, 
preparo de massas, 
cremes e doces. Re-
sidir em Indaiatuba.
ENCARREGADO 
DE LOGÍST ICA: 
Possuir Experiên-
cia em Liderança 
e Operacional, ter 
conhecimento como 
Operador de Empi-
lhadeira.
ESTÁGIO DE LO-
GISTICA: Cursando 
2° e 3° semestre de 
Curso Técnico em 
Logistica.

G E R E N T E  D E 
LOJA :  Desejável 
experiência na fun-
ção. Atuará como 
gerente em loja de 
embalagens.
JARDINEIRO: Para 
atuar com jardina-
gem em Hotel de 
grande porte. Ho-
rário das 06:40 às 
15:00 uma folga na 
semana, sendo 01 
domingo no mês.
MECANICO DE RE-
FRIGERAÇÃO: Re-
alizar a manutenção 
em equipamentos de 
refrigeração. Experi-
ência na função.
MOTORISTA: Com 
categoria “D”, para 
dirigir VAN.
PROJETISTA: De-
senhista Projetista 
para elaborar Proje-
tos de Móveis Pla-
nejados, decoração 
e interiores, orça-
mento e propostas 
comerciais e realiza 
a venda do produto, 
conhecimento em 
Top Solid.
RECEPCIONISTA: 
Para atuar em Hotel, 
com disponibilidade 
de horário.
TECNICO ANALIS-
TA TI: Profissional 
para exercer função 
com atendimento e 
suporte aos usuários 
RESIDENCIAIS. Co-
nhecimento em Ca-
bling (rede estrutura-
da e convencional).
Instalação, progra-
mação e manuten-
ção de rede Wi-fi 
(Roteadores, Acess-
-Point). Habilitado 
categoria B.
VENDEDOR INTER-
NO: Ira atuar com 
vendas internas, em 
loja de embalagens.

AJUDANTE GERAL  -   Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza 
e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino 
fundamental completo, irá trabalhar com 
carregamento e descarregamento de cai-
xas, não precisa ter experiência podendo 
ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio, possuir curso de Usinagem, me-
cânica ou similar.
AJUSTADOR MÊCANICO - Ensino 
médio, curso na área e experiência na 
função.
ANALISTA DA QUALIDADE - Superior 
completo ou cursando, experiência na 
função e as normas da ISO 9000.
ANALISTA DE PROCESSO JR - Cur-
sando Ensino Superior de Engenharia ou 
Mecânica, conhecimento em processos 
de usinagem, estamparia, montagem e 
solda, possuir curso de Auto Cad, Solid 
Works e Software Cad Cam.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR 
- Cursando Faculdade de Comercio 
Exterior ou Logistica, possuir inglês inter-
mediário ( com boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino funda-
mental completo, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa, 
desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(10 vagas ) - Alfabetizado, irá trabalhar 
em serviços de jardinagem, roçadeira e 
serviços gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino 
médio completo, experiência com digi-
tação de documentos, possuir curso de 
informática.
AUXILIAR DE COMPRAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
compra de insumos e matéria prima, 
lançamento de notas fiscais e domínio 
com Excel.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio 
completo, experiência com escrita fiscal, 
auditoria e planilhas Excel, possuir dispo-
nibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilidade 
de horário.
ASSISTENTE CONTABIL - Cursando 
Faculdade de Ciências Contábeis, expe-
riência na área.
ASSISTENTE COMERCIAL - Experiência 
com vendas de fretes internacionais, 
conhecimento com informática, inglês e 
espanhol nível básico.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS VEN-
DAS - Ensino médio completo, experiência 
com pós vendas desejável ter trabalhado 
em empresa metalúrgica ou auto peças.
ASSISTENTE COMÉRCIO EXTERIOR 
JR - Superior completo em Comercio 
Exterior, experiência na função, possuir 
Inglês e Espanhol fluente, disponibilidade 
para viagens.
ASSISTENTE COMEX - Superior com-
pleto ou cursando, conhecimento em 
processos e documentos que envolvem 
os tramites de fretes aéreos e marítimos, 
sistema de comercio exterior Siscomex, 
Remex, acompanhamento dos processos 
e documentos junto aos órgãos públicos 
conforme orientação do despachante, 
espanhol e inglês nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ES-
TOQUE - Ensino médio, experiência 
na função, desejável possuir curso de 
empilhadeira.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA - Cur-
sando Engenharia, conhecimento com 
informática, Eletroeletrônica, hidráulica, 
Auto Cad, Solidworks e leitura e interpre-
tação de desenho.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cur-
sando Ensino Superior em Marketing, co-
nhecimento com Corel Draw, Photoshop 
e Adobe Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING JR - Su-
perior completo em Marketing, experiência 
na função, possuir curso de Photoshop, 
Corell Drawn, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo de auto peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - En-
sino médio, experiência com recebimento 
fiscal, desejável conhecimento com o 
sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo 
ou cursando, experiência com  recruta-
mento e seleção, admissão, agendamento 
exame médicos e as demais rotinas do 
departamento.

ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio 
completo, conhecimentos em cálculos, 
fiscal,efetuar conferencias e lançamentos 
fiscais, possuir curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cur-
sando Nível Superior, conhecimento 
com elaboração pesquisa de mercado, 
organizar eventos, acompanhamento 
os pedidos de MKT nos processos de 
separação, apontamento, faturamento 
e transporte.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
toda rotina do departamento comercial, 
informática, Outlook e Excel avançado, 
sistema ERP-TOTVS, desejável ter inglês 
e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de 
horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, 
experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, 
carregar e descarregar caminhão de 
mercadorias, possuir disponibilidade 
de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experi-
ência com o sistema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 
Ensino médio completo, curso de NR 10 
e elétrica, experiência na função, vaga 
para empresa multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - Ensino 
Técnico Eletrotécnica, experiência com 
montagem de painéis elétricos e equi-
pamentos, leitura e interpretação de 
desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir 
curso de empilhadeira, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
ESTAGIO QUIMICO - Cursando nível 
Técnico ou Superior em Química.
ESTAGIO DE LABORATORIO - Cursan-
do Química,disponibilidade para trabalhar 
no horário das 13:00 as 20:00 hrs de 
segunda a sexta.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros e as demais rotinas 
do departamento, desejável que tenha 
condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experi-
ência com limpeza de chão de fabrica, ba-
nheiros, refeitórios, pátios, distribuição de 
café, desejável ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, ISO 
9001 , leitura e interpretação, experiencia 
na função,desejável ter trabalhado em 
empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, ex-
periência na função, vaga para empresa 
ramo metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com 
manutenção corretiva e preventiva em 
maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Ex-
periência com torno mecânico, fresa e 
serviços de ajustagem mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, possuir 
CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - 
Ensino fundamental, possuir curso na 
área e experiência na função e dispo-
nibilidade para trabalhar  no segundo 
turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUN-
CIONAL - Ensino médio completo, 
experiência com serviços administrativos 
de armazém, sistema WMS (qualquer 
sistema) e possuir curso de operador de 
Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino 
médio completo, experiência com opera-
ção de maquinas,leitura e interpretação 
de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, possuir disponibilidade 
de horário.
PROGRAMADOR E PREPARADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - Possuir  
cursos na área e experiência na função.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fun-
damental completo, com carteira de 
reservista, residir em Salto ou Indaiatuba.
SOLDADOR - Ensino fundamental, ex-
periência com solda TIG, Mag e Elétrica, 
possuir curso na área.
TORNEIRO MÊCANICO - Ensino médio, 
curso na área e experiência na função.

Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na  Rua Pedro Gonçalves, 845 – 
Centro – Indaiatuba/SP TELEFONE: (19) 3816 7975 | 4105 3462 | 9 8129 0173 

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.

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

Colocar no Campo “Assunto”: 
Vagas Jornal Mais Expressão ou pessoalmente no endereço:

RUA ADEMAR DE BARROS, 342 – CENTRO
INDAIATUBA/SP (PRÓXIMO À PRAÇA RUI BARBOSA) - FONE/FAX: (19) 3885-4111

AJUDANTE GERAL - Ensino Médio. 
Para trabalhar no setor de expedição 
com recebimento, revisão, separação e 
organização de material. 
ANALISTA DE MARKETING - Su-
perior em Publicidade e Propaganda, 
Marketing ou Administração com 
ênfase em Marketing. Experiência de 
2 anos em planejamento, organização, 
coordenação de contratos planejamen-
to de mídia, participação em feiras, 
congressos. Desejável conhecimento 
em CorelDraw, Photoshop, Ilustrator, 
Indesing, 3D StudioMax, DreamWea-
ver. Inglês intermediário. 
ASSISTENTE CONTÁBIL - Superior 
em Ciências Contábeis Cursando 
ou Completo. Com experiência em 
lançamentos, fechamento e análise de 
balanço, entrega de declarações fede-
rais, atendimento ao cliente. Sistema 
Cuca Fresca, conhecimento com con-
tabilidade Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. 
ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO 
- Superior completo em Comercio 
Exterior. Conhecimento em despacho 
aduaneiro. Experiência de 02 anos com 
captação de novos clientes, manuten-
ção de clientes, follow-up, cotação dos 
equipamentos, realização de pesquisa 
de mercado e de novos produtos, 
acompanhamento da logística dos 
equipamentos e peças vendidas, do-
cumentação de despacho aduaneiro, 
atendimento ao cliente, tradução 
de manuais e cobrança de clientes. 
Inglês Fluente, desejável Espanhol. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
FATURAMENTO JR - Ensino Médio 
Completo ou Cursando Superior. 
Com experiência mínima de 1 ano na 
função. Conhecimentos com emissão 
de NFs, cálculos de movimentação 
diária, atendimento ao cliente, con-
tato com transportadoras, correção 
e cancelamentos de NF. Informática. 
AUXILIAR CONTÁBIL - Superior 
em Ciências Contábeis Cursando 
ou Completo. Com experiência em 
lançamentos, fechamento e análise de 
balanço, entrega de declarações fede-
rais, atendimento ao cliente. Sistema 
Cuca Fresca, conhecimento com con-
tabilidade Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 
Ensino Médio Completo. Experiência 
mínima de 01 ano com recebimento, 
conferência, armazenamento, orga-
nização e identificação de materiais. 
Lançamentos de entrada e saída, con-
trole de estoque, separação, inventário. 
AUXILIAR DE COZINHA - Alfabe-
tizada. Com experiência em cozinha 
industrial.  
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - En-
sino Fundamental completo. Com 
experiência. Empresa Multinacional 
com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino 
Fundamental. Com ou sem experiên-
cia. Com disponibilidade de horário. 
ENGENHEIRO CIVIL - Superior 
Completo. Com experiência em edifí-
cios verticais. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA - 
Cursando Fotografia. Com ou sem 
experiência. Desejável conhecimento 
com Photoshop
ESTÁGIO DE PROJETOS - Cursan-
do Superior em Engenharia Produção, 
Mecânica ou Tecnólogo de Processos 
ou Projetos. Experiência com AUTO-
CAD, Pacote Office, Interpretação de 
desenhos técnicos. 
EXTRUSOR - Ensino Médio Com-
pleto. Com experiência em extrusora 
plástica e com mistura de matéria 
prima para extrusão. 03 anos na fun-
ção. Disponibilidade total de horário. 

OPERADOR DE PROGRAMADOR 
CNC - Ensino Médio ou Técnico SE-
NAI completo. Experiência mínima de 
02 anos na função. 
OPERADOR DE PROGRAMADOR 
DE TORNO CNC - Ensino Médio ou 
Técnico SENAI completo. Experiência 
mínima de 02 anos na função. 
OPERADOR E PROGRAMDOR 
TRIDIMENSIONAL - Ensino Médio. 
Experiência mínima de 2 anos com 
operação e programação de máquina 
tridimensional. Conhecimento em 
máquinas de medições por coorde-
nadas e manuseio de instrumentos de 
medições convencionais. Elaboração de 
relatórios, normas de certificação ISO. 
ASSISTENTE DE MARKETING - 
Superior Completo em Marketing. 
Experiência de 1 a 2 anos no comer-
cial. Conhecimento com CorelDraw. 
Conhecimento em desenvolvimento e 
implementação de marketing. Dispo-
nibilidade para viagens. 
PEDREIRO - Com experiência em car-
teira, para trabalhar com acabamento. 
PILOTO DE TESTE - Ensino Médio 
Completo. Com experiência em pilotar 
e preparar veículos, elaboração de 
relatórios, amostras de testes, análise 
de produtos. 
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (PNE) - Ensino Funda-
mental Completo. Para trabalhar em 
produção. Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (PNE) - Ensino Funda-
mental ou Médio Completo. Empresa 
multinacional, para trabalhar em 
produção. Com laudo INSS ou médico. 
PROCESSISTA/PROJETISTA JR 
- Ensino Médio Completo. Experi-
ência em PCP, medições de tempo 
e avaliação de métodos, processos e 
rotinas. Conhecimentos e vivencia 
com desenvolvimentos de produtos, 
melhorias e modificações em projetos, 
identificação e análise problemas re-
lacionados, suporte aos processos de 
fabricação de produtos. 
REBARBADOR - Ensino Médio ou 
Técnico SENAI completo. Desejável 
experiência na função. 
RETIFICADOR PLANO - Ensino 
Médio ou Técnico SENAI completo. 
Experiência mínima de 02 anos na 
função. 
SERVENTE - Ensino Fundamental 
Completo. Com ou sem experiência em 
canteiro de obras. 
SOLDADOR - Ensino Médio ou Téc-
nico SENAI completo. Experiência 
mínima de 02 anos com MIG/TIG. 
SUPERVISOR DA QUALIDADE 
- Superior Completo ou Cursan-
do Pós-Graduação (Desejável) . 
Experiência na área de usinagem 
e metalúrgica. Supervisionar e im-
plantar ações em qualidade, fazer 
acompanhamento em produção, 
fornecedores, liberação de produtos, 
elaboração de propostas, desenvolvi-
mento e implantação de melhorias, 
pesquisa de satisfação, participação 
de reuniões. 
SUPERVISOR DE VENDAS - Su-
perior Completo em Administração, 
Economia, Marketing ou Engenharia. 
Experiência de 4 anos na função. 
Domínio com vendas, análise de pedi-
dos, entregas e acompanhamento do 
material. Noções de mecânica, Dispo-
nibilidade para viagens. Informática.  
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - 
Técnico Completo. Com experiência 
de 3 a 5 anos em administração de 
obras públicas e/ou privadas. 
T É C N I C O  D E  I N S T A L A Ç Ã O 
- Ensino Médio Completo. Com 
experiência mínima de 1 ano com 
instalações de equipamentos de 
segurança eletrônica, câmera de 
monitoramento, cerca elétrica e 
automatização de acesso. 
VENDEDOR EXTERNO - Técnico 
em Farmácia. Com conhecimento em 
química ou farmácia. Experiência 
em Indústria Farmacêutica com 
follow-up, pós-vendas e vendas. Re-
sidir em Indaiatuba e região. 
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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 RECURSOS HU-
MANOS
Com Graduação Completa, inglês 
avançado, com experiência em toda 
rotina da área, domínio no sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA SAP
Candidato com Graduação Completa, 
com experiência em implantação do 
sistema SAP módulo RH, desejável 
inglês intermediário. Residir em 
Campinas, Indaiatuba, Itu, Salto ou 
Sorocaba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na rotina da área de 
logística. Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dis-
ponibilidade de horário para trabalhar 
em escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental ,  com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, dese-
jável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
CONTADOR
Com Graduação Completa, CRC 
ativo, conhecimentos em sistema 
integrado SAP, com experiência e 
domínio em toda rotina da área con-
tábil. Residir  em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experi-
ência na função e disponibilidade 
para trabalhar em escala de horário. 
Residir em Indaiatuba.
COORDENADOR DE MANUTEN-
ÇÃO
Com graduação em Engenharia 
Mecânica ou Técnica Mecânica, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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, almoxarifado 
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 contínua 
e projetos de máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE DIREITO
Cursando a partir do 6º semestre, 
desejável conhecimentos na áreas 
civil e trabalhista. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
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.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência  em impressão de 
laminado de papel alumínio e pre-
paração plena em impressora banda 

estreita – tambor central. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso 
de Operador de Empilhadeira, ex-
periência em toda rotina da área de 
logística e disponibilidade para traba-
lhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, curso 
do Senai ou Técnico em Mecânica, 
com experiência no segmento de tu-
bos e manutenção de máquinas pesa-
das. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico m Refrigeração, 
com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO
Com especialização completa em 
Medicina do Trabalho, e disponibi-
lidade para trabalhar na cidade de 
Elias Fausto.
MEIO OFICIAL DE ELETRICISTA
Com Ensino Médio Completo, curso 
do Senai de Elétrica ou Técnico em 
Eletrônica, com experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL
Com curso Técnico Mecatrônica, 
Elétrica ou Mecânica, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MEIO OFICIAL PRÁTICO
Com Ensino Médio, desejável experi-
ência em montagem, solda, e serra-
lheria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico em Mecatrônica, 
Elétrica ou Mecânica, com experiên-
cia na função.  Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
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 SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba 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 FORNO
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de 
produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental ,  com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba,  Itu, Mont Mor ou Salto.
QUÍMICO(A)
Com Graduação Completa e CRQ ati-
vo, com experiência em coordenação 
de produção, irá atuar no segmento 
de laboratório linha de cosméticos. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, dese-
jável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
REPOSITOR DE HORTIFRUTI
Com Ensino Médio Completo, de-
sejável experiência na função, com 
disponibilidade de horário e finais de 
semana. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR MONTADOR
Com Ensino Fundamental, experi-
ência com solda em chapas de aço 
e alumínio. Residir em Indaiatuba.
TECNÓLOGO AUTOMAÇÃO IN-
DUSTRIAL
Com formação completa Tecnólogo 
em Automação Industrial ou Eletroe-
letrônico, com experiência na função. 
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

“Casa dos Sonhos” - em Carmo 
de Minas MG. 4 dorm, sendo 02 St, 
varanda, escritório, lavabo, wc, sl 
03 amb. Com lareira, coz, lavand, 
aquecimento solar, arm, emb, e 
muita madeira, tudo novo! Edicula 
com 03 com, garagem p/ 02 carros 
e churrasq, R$ 600.000,00 vendo 
ou troco por casa comercial ou 
residencial em Indaiatuba F: (19) 
98193-1000 / 30175551 c/ Isabel
Casa em Condomínio com 2 D., 
coz. com armários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa no Cond. Villagio de Itai-
ci - 2 D., quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00. F: (19) 98372-0000
Casa próximo ao Juscelino Kubs-
tcheck 4 aluguéis - ótimo investi-
mento R$240.000,00. F: (19) 3016-
1355/ 99752-2170/ 99205-4322
Cecap – casa c/ 02 dorm, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, garagem 
p/ 02 carros, edícula c/ 03 cômodos 
e wc nos fundos, r$390.000, 00.tro-
ca com chácara em indaiatuba. F: 
(19)-3017-2608/99762-7997
Centro: Casa com 01 dormitório, 
sala, cozinha. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 350.000,00 F. 
(19) 9 81393557 c/ Marlene.
Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3dorm c/ 
armários(Sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garagem..
R$ 500.000,00. F: (19) 3834-8948
Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 415.000,00. 
Aceita permut. F: (19) 7828-0418/ 
ID 114*97307

Cond. Pátio Andaluz -  3 dorms, 1 
suíte, 2 vagas, 1 sala.  84,47 m² útil. 
R$ 400.000,00 F: (19) 7808-3727  
89*22754. Aceito carro no valor 
ate 140.000,00
Cond. Villaggio di Itaici: Casa 
nova em porcelanato, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala de 
jantar e estar, cozinha, terraço e la-
vanderia. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira e salão de festas. R$ 
485.000,00. Aceita Financiamento!!! 
F. (19) 9 81393557 c/ Marlene.
Elias Fausto: 1.100m², casa c/ 02 
dorm, wc, lavanderia e um salão 
de festas com + ou- 80m² e 02 wcs 
apenas: R$ 150.000,00. Aceita 
carro. Documentação: Contrato. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997
Jardim Bela Vista: Casa com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 
de tv e jantar, cozinha, lavanderia 
. Garagem para 04 carros. R$ 
420.000,00. Aceita Financiamento!!! 
F. (19) 9 81393557 c/ Marlene.
Jardim do Sol: Casa com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia. Garagem coberta para 
02 carros. R$ 297.000,00. F. (19) 
981393557 c/ Marlene.
Jardim do Vale: Casa com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço, quintal. 
Garagem coberta para 02 carros. 
R$ 275.600,00. F. (19) 9 9779-
3589 c/ Caio.
Jardim Morada do Sol: Casa com 
01 dormitório, sala, cozinha, lavan-
deria e quintal. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 190.000,00. F. 
(19) 9 81393557 c/ Marlene.
Jardim Regina: Casa com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha. Garagem para 5 carros. 
Terreno de 250 m². R$ 350.000,00. 
F. (19) 9 81393557 c/ Marlene.
Jd Sevilha: Casa com 04 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, sala, copa, 
cozinha planejada. R$ 500.000,00. 
F.(19) 9 9779-3589 c/ Caio.

Lauro Bueno – 2 dormitórios – 
R$220.000,00. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
M. Sol Rua 80 - 02 dorm, sala, coz, 
wc lava, gar. apenas: R$145.000,00. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997. 
Corra!
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, sala, coz, 
wc, lava, gar. aceita financiamento. 
Apenas: R$230.000,00. F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997.
M. Sol. Rua 67. 01 cômodos gigan-
tes com wc, R$ 135.000,00 urgente!!  
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997. 
Vá zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 cômodos cons-
truídos nos fundos, espaço livre na 
frente, garagem. R$175.000,00. 
Documentada. Aceita financiamento 
com entrada de R$ 25.000,00. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997 
imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 
03 cômodos, wc e lavanderia no 
pavimento superior e .04 cômodos 
wc, lavanderia e gar. no pavimento 
inf.  R$175.000,00. Documenta-
da. Aceita financiamento apenas: 
R$210.000,00 F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997 corra!
Morada do sol ca02481 - Oportuni-
dade: rua ant. 59, 2 imóveis ,terreno 
de 250 m², Casa 1. 02 dorm, sala, 
02 wc, cozinha, lavanderia e amplo 
quintal, Casa 2 , 01 dorm, wc, cozi-
nha e lavanderia. R$ 280.000,00 F. 
(19) 3875-2215 / 99696-8732
Nair Maria - Salto SP. 02 cômodos 
e wc em lote de 180m² apenas 
R$120.000,00 quitado. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997
PARQUE DAS BANDEIRAS - R$ 
220.000,00    1.000,00 M² TOTAL 
F: (19) 7808-3727  89*22754
Pq. das Nações - CA0458 - 125 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, bhº social, 
sala de TV, AS, churrasq., quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Pq. Res. Indaiá - 3 domrs; wc c/ ba-
nheira, coz. c/ armários planejados, 
sala c/ 2 ambientes, edícula, vaga 
p/ até 4 carros. R$260.000,00. F: 
(19) 3875-3671
Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? Ligue 
pra mim (19) 3016-1355/99752-
2170/99205-4322/99763-8709 
Salto SP. Edícula c/02 cômodos 
e wc em lote de 180m² apenas 
R$90.000,00+ 70 x R$650,00 F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997
Terra Magna - 3 dorms,,2 salas, 
piscina, 180,00 m² const. 360,00 m² 
útil, R$ 670.000,00 aceita  permuta 
em apartamento na cidade  F: (19) 
7808-3727  89*22754 Cond + IPTU.  
3 dorms, 1 suíte,  2 salas 70,00 m² útil
Vl. Castelo Branco - CA0415 - 140 
m² - 03 D. sendo 01 st., sala 02 amb., 
bhº social, arm. planej. nos dorm. 
e coz., AS., quintal, churrasq., 02 
vagas garag. R$ 400.000,00 F. (19) 
3392-0333

Jd Pau Preto - Casa nova com 3 
dorm sendo 1 suíte, 1 wc, 2 vagas 
- AT 125 m². R$ 490.000,00. F: (19) 
98372-0000
J d .  A M S T A L D E N  -  C a s a 
com 284m2 e AT 350m2, toda 
MOBILIADA, 3 dormitórios, 1 suíte, 
sala 2 ambientes, lavabo, cozinha, 
piscina e espaço gourmet R$ 
1.490.000,00 F: (19) 997519921 
/38750469 creci 65362.
Jd. Bela Vista CA00174 - 3 Dorms 
com ar condic, 1 súite, sala 2 am-
bientes, Coz, Chur, 4 vagas para 
autos, cerca elétrica e sistema de 
monitoramento 185 m² const. | 
250,00 m² terreno. R$ 440.000,00 
, F: (19) 7808-3727  89*22754. 
Jd. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz., 
AS, quintal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00 F. 3392-0333
Jd. Esplanada II - CA0211 - 300 
m² - 03 suites, sala., lavabo, coz., 
AS., área lazer c/ churrasq. e quin-
tal, 04 vagas garag. R$ 400.000,00 
F. (19) 3392-0333
JD. Monte Verde – 3 dormitórios – 
R$290.000,00. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Jd. Morada do Sol - 3 cômodos 
na frente e 2 no fundo – ótimo 
investimento – R$270.000,00. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Jd. Morada do Sol - Rua 85, 2 
dorm, sala, coz, wc. Salão de 
9m² na frente para moradia, com 
2 relógios de água e de luz. R$ 
200,00 mil. Aceita proposta F. 
(19) 99401-2917 / 99684-8142 / 
98220-3675
Jd. Santiago - CA0248 - 250 m² 
- 04 D. sendo 01 st. c/ hidro., bhº 
social, lavabo, sala 02 amb., escrit., 
sacada, copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de granito, pisc., 
04 vagas garag. R$ 600.000,00 
F. 3392-0333

VL. FLORENÇA (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 dorm.(1 
suíte) R$ 290 mil. Estuda-se 
imóvel de menor valor. F: (19) 
997519921/38750469.

Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa comercial - com 2 suítes, 2 
salas, e 2 vagas AT 480 m² - R$ 
2.600,00 F: (19) 98372-0000
Centro - ca02583- Casa Comercial: 
02 D.. (01suite), sala (02 amb) copa, 
coz, wc, lavan, 02 vagas para auto 
(01 coberto)  R$ 2.500,00 + IPTUF 
F: (19) 38752215/ 99696-8732
Centro - casa comercial, com 7 sa-
las, 4 banheiros AT. 850 m² AC. 278 
m² - R$ 9.000 F: (19) 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: (19) 98372-0000
Cidade Nova - casa comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F: (19) 
98372-0000
Cidade Nova I - CA0444 - 360 m² - 
03 D., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ mesa, varanda, coz. c/ 
coifa, desp., AS., espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 04 vagas garag. 
Armário planej.: D., st., bhºs, coz., 
sala, AS., desp. R$ 3.400,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3dorm(-
Sendo 1 suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garagem....
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu. F: (19) 
3834-8948
Cond. Vista Verde: Casa com 03 
D. sendo 01 suíte, sala jantar e tv, 
coz., área de serviço, lavand. e 
churrasq., portaria 24 horas. Garag. 
para 03 carros. R$ 2.000,00 F:(19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
J. Juliana: Casa com móveis planej. 
com 04 D., sala estar e jantar, coz., 
área de lazer com piscina e churrasq. 
Garag. p/03 carros. R$ 3.300,00 F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Jd California - ca02570 - Casa 
térrea, 1 dorm, sala, coz, wc, 1 
vaga. Rua Domacir Stocco Jr. R$ 
1.100,00 + IPTU F. (19) 38752215 
/ 99696-8732
Jd California - ca02571 - Casa 
térrea, 2 D., coz, wc, 1 vaga,a.s.Rua 
Domacir Stocco Jr. N° 871. R$ 
1.200,00 + IPTU F. (19) 38752215 
/ 99696-8732
Jd California ca02601, 02 dorm, 
coz, wc, lavan, 01 vaga coberta. Rua 
domacir stocco jr, 871. R$ 1.000,00 
+ IPTU 38752215

Jd. California- ca02595 - 02 como-
dos, wc, lavan, 01 vaga coberta; R$ 
850,00 + IPTU F. (19) 38752215/ 
99696-8732
Jd. California- ca02596 - 02 D., coz, 
wc, lavan, 01 vaga coberta. R$ 900,00 
+ IPTU F. (19) 38752215/ 99696-8732
Jd. Dom Bosco: Casa com 01 D., 
coz. e banheiro. 35 m². Garag. para 
moto. R$ 830,00 F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jd. Dom Bosco: Casa com 02 D., 
sala, coz. e banheiro. R$ 1.400,00 F: 
(19) 99960-4202  c/ Allyne
Jd. Esplanada - CA0319 - 300 m² - 
03 D., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, coz. planej., 
AS., bhº ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 vagas garag. R$ 
2.900,00 + IPTU F. (19) 3392-0333
Jd. Patrícia: Sobrado com 03 D. 
sendo 01 suíte, sala, coz. americana, 
lavand. Garagem descoberta para 03 
carros. R$ 1.400,00. F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Jd. Paulista II: Sobrado com 03 D. 
sendo 01 suíte, sala, coz. Garag. 
coberta para 01 carro. R$ 1.400,00 
F: (19) 9-9233-3124 c/ Jessica

Jd. Santiago - CA0248 - 250 m² 
- 04 D. sendo 01 st. c/ hidro., bhº 
social, lavabo, sala 02 amb., escrit., 
sacada, copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de granito, pisc., 
04 vagas garag. R$ 600.000,00 F. 
(19) 3392-0333
Jd. São Francisco – CA0455 – 
125 m² - 03 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala de TV, AS, quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.350,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Portal das Acácias - SO0360 - 
133,30 m² - 03 D., sendo 01 st. 
c/ sacada, bhº social, lavabo, sala 
02 amb. c/ varanda, coz., desp., 
AS., espaço gourmet c/ churrasq., 
quintal, 02 vagas garag. Armário 
planej.: coz., bhºs, churrasq., AS. 
R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 396,00 
m² - 04 D., sendo 01 suíte máster, 
sala 02 amb., lavabo, coz. planej., 
despensa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quintal, 04 
vagas garag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333

Pq. das Nações - CA0458 - 125 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala de TV, AS, churrasq., 
quintal,  02 vagas garag. R$ 
1.500,00 + IPTU F. (19) 3392-
0333
Pq. Das Nações - ca1575 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga co-
berta. R$ 1.000,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos os 
bhºs. c/ armário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, home 
theater, escrit., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 06 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 – 
101 m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, quintal, área de lazer, 02 
vagas garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
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CLASSIFICADOS
Pq. São Tomaz de Aquino 
ap00556 - 03 dorm (01suíte), sala, 
coz, wc, lavan, varanda e 02 duas 
vagas. área total 123m² R$480 
mil F. (19)38752215 / 996968732 
Ótima localização!
V. Furlan – ap00599 - 03 dorm. (01 
suite), sala (02 amb), coz, lavan, 
wc, varanda, 01 vaga coberta. 
R$ 290.000,00 F. (19)38752215 / 
996968732 Apartamento novo!!
Vende-se Apartamento Gran Vil-
le - R$ 270.000,00, 3 dormitórios, 
todos com suíte; sala de estar, 
63m; garagem para um  auto. F: 
(19) 7808-3727  89*22754.

Apto Térreo -  coz. planej., box 
de vidro, 1 vaga coberta, 3 D., E 1 
banheiro social R$ 1.220,00. F: (19) 
3329-7253/ 99295-0357
Cecap - R$ 1.500,00 + ros - F: (19) 
7808-3727  89*22754
Centro - ap00584 - 02 dorm. (01 
suite), sala, wc, coz, lavan e 01 vaga. 
Com móveis planejados. R$ 1.400,00 
+ cond. F. (19)38752215 / 996968732
Cond Pátio Andaluz: Apartamento 
em porcelanato com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha pla-
nejada, área de serviço. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, 
salão de festas, quadra e sala 
de ginástica. R$ 1.800,00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne
Ed. Azaleia - área de lazer, port. 
24hs - 3 D., sala, coz. c/ armários, 
wc, garag. R$ 900,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 74 m² - 3 
D. sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS. (todos c/ arm. pla-
nej.), 02 vagas garag. R$ 1.800,00 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Edifício Phatenor: : Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, sacada, 
cozinha, área de serviço. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.000,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jardim Moacyr Arruda: Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 850,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jardim Moacyr Arruda: Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, possui no 
apartamento: ar condicionado, 
lustres, box e espelhos. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.200,00. F. 19- 
99960-4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha. 
Garagem para 01 carro. R$ 750.00. 
F. (19) 99960-4202 c/ Allyne
Jardim Pedroso: Apartamento 
com 03 dormitórios, sala, cozinha. 
Garagem para 01 carro. R$ 900,00. 
F. (19)- 99960-4202 c/ Allyne

Res. Pq. dos Guarantãs - SO0383 
- 139,61 m² - 03 D., sendo 01 suíte, la-
vabo, bhº social, sala dois amb., coz., 
despensa, AS, quintal, churrasq., 02 
vagas de garag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 - 300 
m² - 03 suítes sendo 01 com closet e 
varanda / 01 com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com armário planej.), 
lavabo, sala 02 amb., escrit., copa, 
coz. totalmente planej., lavand., AS 
com gabinete, depósito/dorm. empre-
gada, edícula com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar condicionado, 
04 vagas garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 - 300 
m² - 03 suítes, sendo 01 c/ closet e va-
randa, 01 c/ varanda (todos os dorm. 
e bhºs c/ armário planejado), lavabo, 
sala 02 amb., escritório, copa, coz. 
planejada, AS c/ gabinete, depósito, 
D. ext., edícula c/ churrasq., piscina, 
quintal, 04 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - SO0331 - 150 
m² - 03 suítes, sala de 02 amb. c/ 
varanda, lavabo,  coz. planej., AS, 
churrasq., área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 2.800,00 + Cond. + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Vila Maria Helena - ca02566 - Casa 
de fundo,Rua Bororó Nº 50. 01 
dorm,sala,coz,a/s,quintal e garagem 
p/moto. R$850,00 +IPTU F. (19) 
38752215 / 99696-8732
Vila Suíça - ca02567 - Casa térrea, 
03 D., (01suíte c hidro), ampla sala, 
copa, coz, a.s fundos com edícula (02 
quartinhos e wc) c/ churrasq., quintal 
e garag. p/ 4 autos 2 cobertas. R$ 
2200,00 + IPTU F. (19) 3875 2215 
/ 99696-8732
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, 
garagem..R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu. 
F: (19) 3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com ar condic., cozinha 
planejada, 2 wcs, churrasqueira, área 
de luz. Condomínio com infraestru-
tura completa. R$ 2.500,00. F: (19) 
98372-0000

2 dorm., sala em L, cozinha, lavande-
ria e uma vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 – CECAP – em frente 
à Lojas Bandeira – (19) 3016-1355 
/ 99752-2170 / 99205-1322 / 3935-
1372
Apto 2 dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro com box, 1 vaga de 
garagem. Ótimo acabamento com 
armários planejados, gesso em 
todos os cômodos, piso laminado na 
sala e quartos.R$220,000.00 F: (19) 
3816-1681/ 9 8343-6796

Apto Praia Grande: em excelente loc. 
(prox. ao quiosque 43) 9º andar, com 
área util 81,7 M², vaga cob., 2 eleva-
dores, vista lateral p/ o mar, c/ 2 D. (1 
st.) sl. ampla, coz. Completa, lavan., 
WC social, sacada, mobiliado c/ 2 
tvs, sofás, camas, freezer, geladeira, 
maquina de lavar, som, poltronas, 
etc. R$250.00,00. Discute proposta. 
(19) 3875-0469/ 9 97519921. C/ Cyro
Cidade nova II - ap00547 - 03dor-
m(01suíte),sala, coz, lavan, wc 02 
vagas. Doc ok. 90m² R$345 mil. F. 
(19)38752215 / 996968732
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 dorms(01 st), 
sala, coz., wc, lavanderia, 01 vaga 
garagem.R$ 270.000,00. F: (19) 
99279-1177 
Edifício TUIUTI, 02 dorms (01 st), 
sala, cozinha, wc e lavanderia, 01 
vaga de  garagem R$ 270.000,00 
(019) 9.9279-1177 
Guarujá – enseada 02 dorms(01 
st), sala, cozinha, lavanderia , 
churrasqueira na varanda, 02 
vagas de garagem, piscina aquec . 
Churrasqueira r$ 450.000,00. (019) 
9 9887-7771   
Jardim Alice: Apartamento todo 
reformado com 02 D., sala, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. R$ 
210.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Jardim São Paulo: apartamento 
com 01 domitório, sala, cozinha 
planejada, área de serviço e ga-
ragem. Próximo a Automec. R$ 
180.000,000. F. (19) 98139-3557 
c/ Marlene.
Jd Morumbi - 2 dormitórios R$ 
115.000,00 aceita carro como parte 
do pagamento. F: (19) 98372-0000
Jd Santa Rita - ap00537 - Excelente 
apartamento. 03 dorm (01suíte), 
sala 02 amb,wc, coz,a/s, varanda, 
02 vagas, 102m²  R$ 430mil F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Morumbi - ap00605 - 02 dorm, 
sala, coz, wc,a.s e uma vaga para 
auto, área de lazer com salão 
de festa portaria 24 horas, gás e 
água no condomínio. R$150mil F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Olinda - ap00525 - 03 dorm 
(01suíte), sala 02 amb,01wc,coz,la-
van,varanda, 02 vagas. 73m² R$ 
320mil F. (19)38752215 / 996968732
Jd. Pompéia – ap00576 - empreen-
dimento novo - previsão entrega 
03/2015 au: 85,91m² - 03 dorm. 
(sendo 01 suite), sala 02 amb, coz, 
wc, área serviço, terraço gourmet e 
02 vagas p/ auto. R$ 488.000,00 F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Umuarama - 2 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00. F: (19) 
3329 7253 
Lançamento na planta - 13 an-
dares, 4 aptos por andar, na Rua 
Candelária, com 100m2, 3 d (1 suí-
te). Preço a partir de R$550.000,00 
com 35% de entrada parcelada 
até à entrega em agosto de 2016 
– F: (19)-997519921 /38750469 
creci 65362.

Jardim Regente: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. R$ 
1.100,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Sevilha: Apartamento 
com 01 dormitório, sala, cozinha, 
lavanderia. Garagem para 01 
carro. R$ 850,00. F. 19- 99960-
4202 c/ Allyne
Jardim Tropical - ap00578 - 03 
dorm (01 c/ ármarios) 01wc, 
sala, coz, sala com sacada, 
lavan, 01 vaga, área de lazer 
e portaria 24hrs, R$ 1400,00 + 
cond R$ 270,00 F. (19)38752215 
/ 996968732
Res. Ana Elisa - AP0476 - 57,92 
m² - 02 D., bhº social, sala de 
TV c/ sacada, coz., AS., 01 vaga 
garag. R$ 900,00 + Cond. + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Res. Jatobá - AP0417 - 120 m²  - 03 
D., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., AS., 
02 vagas garag. Armário planej.: st., 
bhºs, coz., AS. R$ 3.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Pátio Andaluz - AP0516 - 
67,97 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 2 amb., cozinha, 
AS, armários na coz., corredor, 
bhº, e AS. 02 vagas garag. R$ 
1.650,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Place View - AP0454 - 71 
m² - 02 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Vando - AP0472 - 67,08 m² 
- 02 D., bhº social, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS., área de 
lazer, 01 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Victória - AP0323 - 88 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., coz., AS, 
área de lazer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - AP0506 
- 60 m² - 02 D., sala 02 amb., 
bhº social, cozinha, AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Resi. Grand Ville - AP0520 - 
81,15 m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 ambientes, 
sacada, cozinha, AS,  01 vaga 
garag. R$ 1.400,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Residencial Monte Verde: Apar-
tamento com 02 dormitórios, 
sala, cozinha. Garagem para 
01 carro. R$ 1.000,00. F: (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Residencial  Ravena: Apar-
tamento com 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala jantar e 
estar, cozinha, área de serviço, 
portaria 24 horas. R$ 1.600,00. 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica

Residencial Vando: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço e portaria 24 horas. 
Área de lazer com salão de festas, 
jogos e churrasqueira. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.000,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Residencial Victória: Aparta-
mento com 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de 
lazer e garagem para 01 carro. 
R$ 1.500,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Vila Brizola – ap0060 - Kitnet, 
ótima localização na Rua dos 
Indaiá, em frente ao terminal de 
ônibus. (sem garagem) R$ 550,00 
F. (19)38752215 / 996968732

Bairro de ITAICI, passo ponto 
totalmente reformado At / 280m² 
(19) 9 9887-7771 
Casa comercial - com 2 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F: (19) 99295-0357
Centro - casa comercial, com 7 sa-
las, 4 banheiros AT. 850 m² AC. 278 
m² - R$ 9.000,00 F: (19) 98372-0000
Centro - casa comercial, excelente 
localização, 3 dorm, 2 wcs, , 2 va-
gas , 2 salas - AT 479 m² AC 222 m² 
- R$ 3.000,00 F: (19) 98372-0000
Cidade Nova - casa comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F. (19) 
98372-0000
Cidade Nova I - SL0040 - 235 m² 
- 03 salas amplas separadas por di-
visórias, podendo ser transformado 
em um único salão, 2 bhºs sociais, 
cozinha, AS, 02 vaga garag. R$ 
5.000,00 + IPTU F. (19) 3392-0333
Galpão ótima localidade - prox 
Av. Visconde de Indaiatuba, 2 salas 
de recepção, 3 wcs, mais 2 ambien-
tes p/salas,vestiário,cozinha.  A.T 
570m², R$ 5000,00 + IPTU. F: (19) 
3875-2215/  99696-8732
Jardim Paulista: Galpão com 330 
m ² de área construída e 460 m ² de 
área total, trifásico. R$ 4.000,00. F; 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F: (19) 3318-4325
Jd. Morada do sol – sl0264 - 
salão comercial de 46m² com wc. 
R$ 1.300,00 F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Pau Preto - cozinha industrial, 
no AT: 150 m² AC 90 m² - R$ 
1.800,00 F: (19) 98372-0000
Recreio Campestre Jóia: Galpão 
com 800 m² de área construída e 
1.000 m² de terreno. R$ 8.500,00. 
F; (19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Sala comercial centro – sl00252 
- 25m²  c/ wc. R$1.100,00 + 
cond. + IPTU. F. (19)38752215 / 
996968732

Sala comercial centro – sl0155 
20m²  c/ wc. R$ 600 + cond. 
+  IPTU.  F.  (19)38752215 / 
996968732
Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 salas, 
2 banheiros e copa R$ 6.000 F: 
(19) 98372-0000
Salão Jd. Califórnia – sl0263 Sa-
lão comercial de 80m² com wc. R$ 
1.100,00 + IPTU F. (19)38752215 
/ 996968732
Temos galpões para locação no 
Distrito Industrial ótima localidade. 
F: (19) 3016-1355
Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 1 
balança. F: (11) 98362-9657/ (11) 
2429-6353

Vl. Maria Helena - SL0006 - 232 
m² - Salão Comercial amplo, c/ 
02 bhºs e mezanino p/ escri-
tório. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333

22 a lqueires  em Inda ia tu-
ba – ótimo para loteamento – 
R$87,00 o m² - Fazemos F:  (19) 
99752-2170/3935-1372/3016-
1355/99205-4322/ID: 94*2168
Alugo chácara para eventos 
– churrasqueira, piscina, campo 
– R$350,00 a diária. F: (19) (19) 
3016-1355

Beira da rodovia em Indaiatuba 
- área de 10 alqueires R$106,00 
o m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 Creci 74092
Beira da rodovia em Indaiatuba - 
sitio de 4 alqueires R$60,00 o m². F: 
(19) 99118-7850 / (19) 99672-7947 
CRECI 74092
Beira da rodovia em Indaiatuba - 
sitio de 8 alqueires R$40,00 m². F: 
(19) 99118-7850 / (19) 99672-7947  
Creci 74092 
Chácara 3.000m² - R$70.000,00 
– Limite de Indaiatuba – Temos 
também outras opções F: (19) 
99752-2170/ 3935-1372/ 3016-
1355/ 99205-4322/ID: 94*2168
Chácara em Salto próx. a Pesquei-
ro – R$60.000,00! – Aceita carro ou 
parcelas.  (19) 99752-2170/ 3935-
1372/ 3016-1355/ 99205-4322/
ID: 94*2168
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CLASSIFICADOS
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771
Terreno  Centro: Terreno no 
centro de Indaiatuba com 150 m ², 
com casa antiga. R$ 238.500,00. F. 
(19) 9 9779-3589 c/ Caio.
Terreno  Jd. Regente 04 lotes 
juntos 1.080m² R$ 750.000,00 (19) 
9 9887-7771
Terreno Cond. Terra Magna:Ter-
reno com  360m² com portaria 24 
horas. R$ 213.000,00. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno de 150 m², com fundação 
para sobrado. R$ 125.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Terreno Indaiatuba: Lançamento 
lotes á partir de R$ 90.000,00- En-
trada de R$10.000,00 parcelado 
em 3 vezes, saldo parcelas á partir 
de R$ 950,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno Jardim das Maritacas: 
Terreno comercial na avenida com 
150 m². R$ 48.000,00 + parcelas. 
F.(19) 9 81393557 c/ Marlene.
Terreno Jardim Monte Carlo: 
Terreno com 150 m² a partir de 
R$ 83.500,00 á vista. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Jardim Morada do Sol: 
Terreno com edícula, 250 m². R$ 
185.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno no Jardim Morada do 
Sol: Terreno com 125 m² loteamen-
to aberto. R$ 89.000,00. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Salto: Terreno em Salto 
a 10 min de Indaiatuba com 200 
m². R$ 67.000,00- Entrada de 
R$14.000,00 parcela em até 120 
vezes. F. (19) 9 81393557 c/ 
Marlene.
Terreno Terras de Itaici: Terreno 
com 1000 m ² em loteamento 
de chácaras, com lagos, pista 
ecológica e portaria 24 horas. R$ 
270.000,00. F. (19)9 81393557 
c/ Marlene.
Vendo área Rodovia do Açucar 
(Salto) 600.000 M²    R$ 40,00 
(19) 9 9887-7771  (19) 9 9946-7771
Vendo terreno industrial 5.200 
M² R$ 500,00 M² (19) 9.9887-7771
Vendo terreno Jd. dos laranjais 
- 9.000M² R$: 580.000,00 F: (19) 
9.9946-7771

2 balcão expositor, 1 frio , 1 quen-
te, c/ vidro trincado e precisando 
de manutenção R$ 500,00 cada. 
F:(19)98247-4690 tim
Air Soft, marca Tókio Marui R$ 
700. F: (19) 98247-4690 tim

Van Transit Ford - 2013 (nova)  - 
Completa 14 lugares, licenciada, 
IPVA. Negocia ou Troca: Maior ou 
menor valor  F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732
Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, limpador 
e desembaçador traseiro, CD 
player com mp3 e ar quente. Ótima 
oportunidade. R$ 18.500,00. F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne
Voyage 2011, único dono, câm-
bio auto., dir. hidráulica, 39.000 
kms, R$28.000,00 (19) 3834-
6545/98844-6545 c/ Aldir.

Vendo - PS3 fat destravado com 
HD externo de 1 tera ,1 controle , 
HD interno de 80 giga e 30 jogos 
dentro do HD interno último lança-
mentos R$ 1.100,00. F:(19)98247-
4690 tim
1 PS2 + 1 controle + memory card 
+ 10 jogos por R$ 200,00 - F. (19) 
3835.5918 ou 992732955

Ofereço-me como Cuidadora 
de idosos/ babá para residir no 
local, com referencias. F. (19) 
99363-6011/ 99418-6296 c/ 
Referências
Ofereço-me como doméstica ou 
cuidadora de idoso. F: (19) 3835-
1581 / 99745-3375
Ofereço-me como manicure e 
pedicure e GRATIS sobrancelha á 
domicilio. F: (19) 99369-5615/ Rec. 
3935-0499- Com Brinde de uma 
Ofereço-me como motorista, 
categoria B. F: (19) 99195-6822 
c/ Marcos
Ofereço-me para trabalhar como 
pedreiro, encanador, jardinei-
ro e eletrecista. Passeio com 
cães. F:(19)3801-6828/99130-
7264/99776-6841 c/ Odair

Bazar e Papelaria no centro: ven-
do e passo o ponto com tudo den-
tro. R$70.000, aluguel R$1650,00 
F:3875-2215 / 99696-8732.
Bebê conforto cinza, Piccolina / 
Galzerano em ótimo estado, possui 
base de plástico resistente com 
base arredondada para balançar, 
tecido removível e lavável, cinto 
de segurança de 03 pontos com 
protetores e capota retrátil e re-
movível. Sendo ele indicado para 
crianças de até 13 kg. Foi usado 
por aproximadamente 6 meses 
e esta perfeito. Valor R$ 100,00. 
Interessados entrar em contato por 
email: elietepmoraes@yahoo.com.
br ou F: (19) 99189-1511
Carrinho de bebê Galzerano, 
na cor azul marinho, com porta 
copos, cabo reversível, capota 
retrátil, freio nas rodas trazeiras, 
inclinação para sentar e deitar e 
cesta grande para sacolas. Com 
o tecido um pouco desbotado e 
alça da capota  com furinho. Muito 
bom e resistente. Valor r$ 100,00. 
Interessados entrar em contato por 
email: elietepmoraes@yahoo.com.
br ou F: (19) 99189-1511
Casas para financiamento com 
ótimos preços, venha conferir. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Compre sua casa ainda em pro-
cesso de construção! Excelentes 
valores. F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99294-5541
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-0000.
Iphone 4 , 16 giga, travado R$ 600. 
F: (19) 98247-4690 tim
M a c a  p e r o b a  r o s a ,  m a c a 
195x75x75  (CxLxA) ,  maca 
195x65x85 (CxLxA) ambas tem 
a cabeceira removível (com 30 
cm cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada. F: 
(19) 7814-5723
Oportunidade única- Vende-se 
bazar formado, com aproximada-
mente 3 anos, sem dívidas, na M. 
do Sol. Ótimo ponto R$ 30.000,00. 
Aceito carro de menor valor e 
contra proposta
Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? Ligue 
pra mim. F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99294-5541/ 
99763-8709 
Van Transit Ford: (nova) ano 
2013. Completa, 14 lugares, Licen-
ciada, IPVA. Negocia. Troca: maior 
ou menor valor. F: (19) 3875-2215 
/ (19) 99696-8732.

Chácara Parque das Bandeiras: 
Chácara com 04 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala de estar, cozinha 
planejada, lavanderia. Área de lazer 
com piscina e churrasqueira. Gara-
gem para 05 carros. R$ 520.000,00. 
F. (19) 7829-6350 c/ Marlene.
Chácara Viracopos – CH0070 – 
1000 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., AS, bhº externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, diversas va-
gas garag. R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Vale das Laranjeiras: Chá-
cara com 04 suítes sendo 01 suíte 
com closet, sala, copa, cozinha, 
portaria 24 horas, piscina. Garagem 
para 05 carros. R$ 850.000,00. F. 
7829-6350 c/ Marlene.
Cond. Vale das Laranjeiras: Chá-
cara em condomínio fechado com 
portaria 24 horas, casa com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 
jantar e tv, copa, cozinha planejada, 
tv a cabo, quintal. Área de lazer 
com piscina e churrasqueira. R$ 
680.000,00. F.(19) 9 9779-3589 
c/ Caio.
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de 04 cômodos, luz, 
poço. Troca por casa em Indaiatuba. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Excelente Chácara Alto Padrão 
-  4 suítes , sala 3 amb., estúdio de 
música, campo de futebol gramado, 
quadra de areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Negocia-se troca 
100% em imóveis em Indaiatuba R$ 
2.000.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd. Mirim  -  3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 74092    
Parque Grama: Chácara em con-
domínio com 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, piscina e 
churrasqueira. R$ 450.000,00. F. 
(19) 7829-6350 c/ Marlene.
Rec. Camp. Int. de Viracopos - 
CH01030 - AT.1.000m² AC.301m² 
- 2 casas com 3 cômodos - 2 baias 
- 1 casa com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 300.000,00. 
F: (19) 3875-6230 - Creci 04.732
Recanto Campestre de Viraco-
pos – CH0098 – 1429 m² -  Chá-
cara murada c/ sobrado de 05 
D., sendo 01 st., 04 bhºs sociais, 
escrit., sala 02 amb., coz. planej., 
copa, AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, dorm. c/ 
bhº, diversas vagas garag. R$ 
650.000,00 F. (19) 3392-0333
Rib. Grande SP. 04 alqueires - 02 
casas simples de 04 cômodos 
cada, pasto, lavoura, bosque,02 
tanques com peixes, abastecidos 
com água em forma de bica, luz, 
água de mina, a 06 km do cen-
tro de Rib, grande SP. Apenas: 
R$220.000,00. Aceita troca com 
casa em Indaiatuba. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997

Sitio Saída para Monte Mor: 
Sítio com 54.000 m², escriturado. 
R$ 750.000,00 Aceita imóvel. F. 9 
81393557 c/ Marlene.
Terras de Itaici - 01 dorm., sala 02 
ambs, cozinha, varanda e churras-
queira, toda murada. AT/ 1.000m². 
AC/ 160m². R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 
Videira de Itaici: Chácara com 
02 suítes, lavabo, sala de jantar, 
estar e tv, cozinha, copa, forno para 
pizza, edícula, lavanderia. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, 
salão de jogos e campo. Garagem 
para 05 carros. R$ 660.000,00. 
Aceita Financiamento. F. 7829-
6350 c/ Marlene.
Videiras - chácara de 5000 m² 
no R$550.000,00 excelente opor-
tunidade. F: (19) 98136-7331 
Creci 74092

Cardeal – Oportunidade! Terreno 
misto em novo loteamento, liberado 
p/ construir - 200 m² - Entrada R$ 
45.000 + 58 parcelas de R$ 970 – 
F: (19) 98372-0000
Cond. Beira da Mata - 380 m² R$ 
265.000,00. Ótima localização, 
aceita permuta. F: (19) 7828-0418/ 
ID:114*97307
Cond. Esplendor - Alto Padrão 
- Terreno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00. F: (19) 3834-8948
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: (19) 99887-7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos – 708m², 550m² e 420m². 
R$1.100,00. F: (19) 9.9887-7771
Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localização. R$ 
170.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd do Imperio - tr00711- Terreno 
150m², quadra 13, lote 54 con-
domínio. R$ 115.000,00 F. (19) 
3875-2215/ 99696-8732
Jd. Califórnia - tr00707 - Terreno 
250m² com casa nos fundos (02 
dorm., sala, coz, wc). Pode dividir 
o lote. Meio lote por R$ 150.000,00 
F. (19) 3875-2215/ 99696-8732
Jd. Morada do Sol – ótima lo-
calização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financiamento. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba,Campinas, Porto Fe-
liz, Itu, Salto e demais localidades. 
F: (19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372

Oportunidade: Venha trabalhar 
na imobiliária Chido Vende. Rua 
:7 de setembro,644. Centro 
F:(19) 3875-2215
Precisa-se de Corretores -En-
trar em Contato com Márcio F: 
(19) 7808-3727  89*22754
Precisa-se de motorista, trazer 
currículo com referências. Mais 
informações na Imobiliaria Chi-
do Vende
P r e c i s a - s e :   m e n s a l i s t a , 
para  serviços domésticos,  que 
saiba cozinhar o trivial, com  re-
ferencia. Tratar  F: (19)3834-
5622
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