
Ex-atleta local vence prova de ciclismo Município está na 
2.278ª colocação

Tradicional Romaria 
começa na quinta

Menino é atropelado 
em Itu e morre no 
Santa Ignês

Delegação local 
utrapassa 100 
medalhas nos Jogos

Finalistas do Máster 
50 saem no próximo 
domingo, dia 13

Cidade lidera  
ranking na RMC

217 casos de dengue 
são registrados

Cidade está em 
estado de observação

GM prende dupla 
suspeita de roubo 

EM CASA MAPA DA VIOLÊNCIA PIRAPORA TRAGÉDIA 

REGIONAIS

DECISÃO

ACESSIBILIDADE

SEMESTRAL

UMIDADE DENTENÇÃO

Um estudo divulgado 
no começo de junho rev-
ela que Indaiatuba está na 
2.278º posição no Mapa da 
Violência. Segundo o bal-
anço, no Município, a taxa de 
homicídios foi de 7,1 a cada 
100 mil habitantes. Ainda de 
acordo com o estudo, 3,8 pes-
soas se suicidaram e 14,8 sof-
reram acidente de transporte. 

A Associação dos Romeiros 
de Indaiatuba realiza nos próxi-
mos dias 17 a 20 de julho, a 72ª 
edição da Romaria a Pirapora 
do Bom Jesus. O evento que é 
esperado por muitos fiéis como 
forma de agradecimento ao 
pedido alcançado, terá início no 
próximo dia 17, com a procissão 
de São Cristóvão, que sairá às 
19h30 da Igreja Santa Rita. 

Indaiatuba foi eleita cidade 
cujas escolas oferecem a 
melhor estrutura para acessib-
ilidade aos deficientes físicos, 
na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Os dados 
são referentes a uma pesquisa 
divulgada pelo QEdu na sem-
ana passada.

Indaiatuba fechou o pri-
meiro semestre com 217 casos 
de dengue, 503 a menos que 
no mesmo período no ano 
passado, o que representa uma 
queda de 43%. Este ano foram 
206 casos autóctones, um in-
clusivo, oito casos importados 
residentes e três importados 
não residentes.

Indaiatuba encontra-se em 
estado de observação devido 
à baixa umidade relativa do 
ar. Segundo a Defesa Civil de 
Indaiatuba, foi registrado no 
último dia 1º, o dia mais seco 
do ano com 18,3%, sendo que 
o ideal é 60%. Desde o inicio 
do mês, foi mantida umidade 
mínima abaixo de 30%. 

A Guarda Municipal prendeu, 
na tarde de sábado, dia 5, na Rua 
Ouro, dois homens suspeitos de 
terem assaltado duas construtoras 
da cidade. O desempregado José 
Antônio Pereira de Souza, de 38 
anos, e o vendedor, Vanildo Alves 
de Souza, de 43 anos, estavam no 
veiculo Renault Scenic quando 
foram abordados pela GM.
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Número de queimadas 
cresce 36% em Indaiatuba

ELIANDO FIGUEIRA

IVAN STORTI

O tempo seco dos últimos meses fez com que as ocorrências de queimadas aumentassem em 36%, com relação ao primeiro semestre do ano passado. 

Nascida em Indaiatuba e ex-atleta local, a ciclista Camila Coelho Ferreira, de 26 anos, con-
quistou a primeira colocação na categoria Elite pela equipe Memorial/Santos/PM Santos. A 
posição de destaque veio na disputa da 3ª edição do GP Estado de São Paulo Internacional de 
Ciclismo, que neste ano ocorreu em Indaiatuba. A prova reuniu 3 mil competidores.
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Acessibilidade também 
para outros setores 

Você achou 
abusivo o aumento 
do pedágio?

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

Radares dia 12 a 18/07

Editorial EnqueteArtigos

A educação de Indaiatuba recebeu uma boa notícia 
durante a semana. O Município está em primeiro lugar 
no ranking do Portal QEdu, que elencou as cidades 
com maior número de escolas acessíveis da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com o 
levantamento, 38 das 136 escolas de Indaiatuba estão 
aptas para receber alunos com necessidades especiais.

Os números mostrados na pesquisa são bons e 
reforçam que alunos com necessidades especiais 
podem e devem ser alfabetizados junto ao restante 
dos alunos. A tecnologia está ai para isso, para que 
cada vez mais todos possam ter a mesma qualidade 
de ensino.

No entanto, se por um lado a educação tem se 
tornado mais acessível e democrática, o mesmo não 
se pode dizer de outros campos. Os cadeirantes, por 
exemplo, ainda enfrentam uma grande dor de cabeça 
com o pequeno número de ônibus adaptados para eles. 
E quando há ônibus, falta preparo dos motoristas e 
cobradores. E o que dizer das calçadas? Cheias de 
buracos e plantas, além de serem estreitas e muitas 
vezes sem rampas. 

Já para quem não pode enxergar, a dificuldade é 
ainda maior. Poucos prédios possuem a leitura em 
braile, que possibilita ao deficiente visual se localizar 
e se locomover com mais facilidade. 

Enfim, são muitos detalhes que merecem atenção, 
tanto quanto a educação. Reafirmo que perto de 
muitas cidades, Indaiatuba possui uma boa estrutura 
para os deficientes. No entanto, sempre é possível 
melhorar e só quem precisa desses serviços, sabe o 
que enfrenta diariamente. 

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

Raimundo de Souza, 36 
anos, confeiteiro – “Não 
achei por que pouco utilizo a 
rodovia, então para mim não 
fará muita diferença”

Antônia Peixoto, 47 anos, 
monitora - “Achei abusivo 
sim, por que a cada ano eles 
sobem um pouco e quando 
não sobem, compensam na 
gasolina ou em outras coisas” 

Luciene Flores Martin, 
30 anos, atendente - “Não 
achei por que as rodovias 
são bem cuidadas, então é 
um valor que você paga e vê 
resultado

José Antônio da Silva, 
68 anos, aposentado - “Não 
achei por que considero as 
estradas da região boas e in-
felizmente para manter neste 
modo, é preciso cobrar pe-
dágio” 

Cristiane de Oliveira, 
42 anos, Psicóloga – “Achei 
abusivo sim, pois vou para 
Campinas todos os dias. Até 
deixei de ir trabalhar todos 
os dias de carro, para ir de 
ônibus” 

Proteínas

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Sinto que as pessoas tem muitas duvidas a respeito das PROTEINAS , espero que eu as es-
clareca. As proteinas, são os constituintes básicos da vida: tanto que seu nome deriva da palavra 
grega "proteios", que significa "em primeiro lugar". Nos animais, as proteínas correspondem a 
cerca de 80% do peso dos músculos desidratados, cerca de 70% da pele e 90% do sangue seco. 
Mesmo nos vegetais as proteínas estão presentes.

As proteínas são constituídas por cadeias de aminoácidos. Nada em nosso corpo (estrutura, 
funções, regulação de células, tecidos e órgãos, incluindo músculos e pele) poderia existir sem 
as proteínas.  Cada uma das 100 trilhões de células de nosso corpo contém centenas de proteí-
nas diferentes, incluindo receptores, enzimas, sinalizadores, que, em conjunto, fazem a célula 
funcionar. 

Existem 20 aminoácidos diferentes que podem combinar-se de formas diferentes, por isso, 
nem todas as proteínas são iguais.

Além de ser um nutriente energético, a partir do qual o nosso organismo obtém 4 Kcal por 
cada grama de proteína ingerida, estas, têm também outras funções importantes com por exem-
plo na construção e manutenção do nosso organismo, intervêm directamente no crescimento e 
reparação dos tecidos musculares. 

Podemos encontrar proteínas tanto nos alimentos de origem animal como vegetal. Numa 
alimentação equilibrada devemos ingerir diariamente alimentos das duas origens. 

Carne, peixe, ovos e lacticínios são os maiores fornecedores de proteína animal, as legumi-
nosas e os cereais fornecem as proteínas de origem vegetal.

As principais funções das proteínas formadas são:
- construção, fortalecimento, reparo e de tecidos;
- produção de anticorpos, enzimas e hormônios;
- contração muscular;
- transporte (como hemoglobina que transporta oxigênio e gás carbônico) e armazenamento 

(ferritina armazena ferro no fígado) de substâncias;
- Mediação de respostas celulares.
Por sua essencialidade a deficiência causa desnutrição protéica, doenças, diarréia, esteatose 

hepática, anemia, disfunções imunes, retardo mental ou de desenvolvimento e morte prematura. 
Afim de evitar  devemos ter uma dieta saudável que inclua quantidades de proteína adequadas 
à nossa idade, sexo, peso, altura, massa muscular, saúde e carga de trabalho ou atividade física. 
Podemos encontrar proteínas tanto nos alimentos de origem animal como vegetal.

 Numa alimentação equilibrada devemos ingerir diariamente alimentos 
das duas origens. 

As principais fontes de proteínas incluem alimentos de origem animal 
(carnes, peixes, aves, claro dos ovos, laticínios). Nos alimentos de origem 
vegetal as melhores fontes são as leguminosas (feijão, soja, lentilha, grão de 
bico), as castanhas, nozes, sementes e a quinoa.

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.) 

Paz no lar
Esta é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar 

algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu do 
seu carro furou. A serra elétrica quebrou. Cortou o dedo. E ao final do dia, o seu carro não 
funcionou. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa. Duran-
te o caminho, o carpinteiro não falou nada. Quando chegaram a sua casa, o carpinteiro 
convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando os dois homens estavam 
se encaminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore 
e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos. Depois de abrir a porta da 
sua casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do seu rosto transformaram-se 
em um grande sorriso, e ele abraçou os seus filhos e beijou a sua esposa. Um pouco mais 
tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela 
árvore, o homem perguntou: - Porque v você tocou na planta antes de entrar em casa ? - 
Ah! esta é a minha Árvore dos Problemas. - Eu sei que não posso evitar ter problemas no 
meu trabalho, mas estes problemas não devem chegar até os meus filhos e minha esposa. 
- Então, toda noite, eu deixo os meus problemas nesta Árvore quando chego em casa, e os 
pego no dia seguinte. - E você quer saber de uma coisa ! - Toda manhã, quando eu volto 
para buscar os meus problemas, eles não são nem metade do que eu me lembro de ter 
deixado na noite anterior. Venha para o Leader Training Signa dias 18-19 e 20-07-2014, 

você irá receber  ferramentas para solucionar e superar os problemas 
do seu  dia a dia. www.signatreinamentos .com.br 

Todo empregado tem direito anualmente a um período de 
férias

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

Após um ano árduo de trabalho, todos merecem um descanso para a família e para o lazer. A 
vida frenética que todos levamos hoje em dia faz com que a percepção do tempo passe rápido e 
o descanso deixa de ser prioridade, dando lugar a principal atividade do nosso dia a dia, que seria 
o trabalho.

Atentando para isso, o legislador trabalhista prevê na CLT o direito do empregado a gozar 
um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Período este que tem como finalidade 
a recomposição de energias para continuar, eliminando toxinas originadas pela fadiga, além de 
promover o convívio social e familiar.

Para se adquirir o direito as férias, o empregado deve passar pelo período aquisitivo, ou seja, 
precisa trabalhar 12 meses para adquirir o direito de 30 dias de descanso. Algumas faltas durante 
o período aquisitivo, pode reduzir os 30 dias de férias, como por exemplo, quem se ausentou in-
justificadamente entre 5 e 14 dias terá direito a 24 dias de férias.

Nesse contexto, há outras situações que faz com que o empregado perca as férias, como por 
exemplo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias.

Ainda, cumpre mencionar que é previsto na Constituição Federal, um acréscimo na remuneração 
das férias correspondente a 1/3 delas, ou seja, o empregado que receber como salário R$ 1.000,00, 
terá direito a um acréscimo de R$ 333,33 que deverão ser pagos até 2 dias antes de usufruir as férias.

Passado 12 meses de período aquisitivo, o empregador deverá conceder as férias dentre os 12 
meses subsequentes que se chama período fruitivo, e caso esse período não seja respeitado, deverá 
pagar as férias em dobro ao empregado.

Por fim, o empregado poderá converter 1/3 do período das férias em re-
muneração, vendendo 10 dias para o empregador. Lembrando que as férias 
são devidas tanto na dispensa imotivada como na justa causa se forem férias 
vencidas.
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Indaiatuba lidera ranking
de escolas acessíveis na RMC
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NOVIDADE COLÉGIO RODIN 

Max Planck apresenta novo diretor Alunos se destacam e são 
aprovados na 1ª fase da Unesp 

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

DIVULGAÇÃO 

Indaiatuba foi eleita cidade 
cujas escolas oferecem 
a melhor estrutura para 

acessibilidade aos deficientes 
físicos, na Região Metropo-
litana de Campinas (RMC). 
Os dados são referentes a 
uma pesquisa divulgada pelo 
QEdu na semana passada. A 
pesquisa ainda tevecomo base 
informações do Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) e a Prova Brasil 
de 2013.

O levantamento conside-
ra acessíveis as escolas que 
apresentam condição para 
utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, 
dos espaços e mobiliários 
por pessoa portadora de de-
ficiência ou com mobilidade 
reduzida

Segundo o levantamento, 

28% das escolas de educação 
básica do Município possuem 
dependências acessíveis aos 
portadores de necessidades 
especiais. Ou seja, 38 das 

136 escolas de Indaiatuba, 
incluindo privadas, munici-
pais e estaduais, são aptas. O 
resultado da pesquisa refere-
-se ao ano passado.

O levantamento apontou 
ainda que 75 escolas contam 
com sanitários acessíveis aos 
portadores de deficiência. 
Considerando apenas as es-

colas da rede municipal, 20 
escolas de um total de 73, pos-
suem dependências acessíveis 
e outras 46 unidades contam 
com sanitários especiais. 

Em 2012, apenas 14% das 
escolas de Indaiatuba eram 
acessíveis aos portadores de 
necessidades especiais, ou 
seja, 19 escolas de um total de 
134. E só 58 escolas contavam 
com sanitários acessíveis aos 
portadores de deficiência.

A pesquisa levou em conta 
os dados apresentados pelo 
Censo Escolar 2013, um le-
vantamento nacional de da-
dos educacionais, realizado 
todos os anos e coordenado 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas (Inep). 
Este é o principal instrumen-
to de coleta de informações 
da educação básica sobre 
estabelecimentos, matrículas, 
funções docentes, movimento 
e rendimento escolar. 

A Secretaria de Comuni-
cação Social da Prefeitura 
informou que quase todas 
as escolas municipais de 
Indaiatuba possuem aces-
sibilidade para cadeiran-
tes e que somente as mais 
ant igas  não comportam 
essa possibilidade, devido 
a dificuldades de projeto. 
Já quanto à acessibilidade 
para os deficientes visuais, 
a Secretaria informou que 
aos poucos as escolas vêm 
sendo capacitadas e que 
ainda este ano, dez escolas 
devem ser modificadas para 
receber estes alunos.

Além disso, a Secretaria 
informou que a maioria das 
escolas conta com equipa-
mentos que possibilitam 
o aprendizado de alunos 
com necessidades especiais, 
como máquinas braile, com-
putadores e carteiras adap-
tadas e cadeiras de roda. 

28% das escolas do Município 
estão aptas para receber alunos 
com necessidades especiais

A Faculdade Max Planck 
de Indaiatuba está como 
novo diretor. Desde junho 
deste ano, o professo Kleber 
Rodrigues assumiu o cargo 
na instituição. Formado em 
direito, ele conta com ex-
periência acadêmica de 15 
anos, se que neste período 
atuou como professor em 
cursos preparatórios e facul-
dades, como coordenador e 
diretor. 

O professor assumiu o 
posto e afirma que nunca 
teve medo de desafios. O 
primeiro deles surgiu logo 
aos 16 anos, quando recebeu 
o convite de um amigo para 
trabalhar em uma rádio, no 
município de Lins, onde aca-
bou ganhando um programa 
de madrugada, que, para sua 
surpresa, liderou a audiência 
e lhe garantiu um dos horá-
rios nobres na programação. 
Essa experiência, segundo o 
professor, contribuiu mui-
to para que enfrentasse os 
desafios que ainda estariam 
por vir. 

De lá para cá passou por 
diversas áreas, foi escri-
tor, empresário e advogado, 
profissão que exerceu nos 
últimos 30 anos.

À frente da Max Planck, 
o professor Rodrigues tem 
como desafios dar continui-
dade as ações que já estão 
em desenvolvimento, além de 
fortalecer os projetos sociais, 
que vem ganhando força nos 
últimos anos e que culminou 
na implantação do departa-
mento Max Social. "Venho 
para somar, acredito muito 
na proposta da Max Planck, 
que tem como crença 50% de 
prática em todos os cursos", 
reforça o novo diretor.

Vestibular  
Outra novidade na Max 

Planck é que já estão abertas 
às inscrições para o vesti-
bular continuado de inver-
no.  As provas precisam 
ser previamente agendadas 
e acontecem as segundas e 
quartas-feiras, às 19h30, e 
aos sábado, às 9 horas, no 
campus da instituição, loca-
lizado à Avenida 9 de De-
zembro, 460, Jardim Leonor.

As vagas são limitadas e 
o critério de seleção respei-
tará a ordem de matrícula 
dos candidatos aprovados. 
Mais informações no site             
www.facmaxplanck.edu.br ou 
pelo telefone (19) 3885-9900.O professor tem por objetivo dar continuidade aos projetos da faculdade

Alunos do Colégio Ro-
din, de Indaiatuba, se desta-
caram e foram aprovados na 
primeira fase do vestibular 
da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). Estimu-
lados e orientados desde o 
início do Ensino Médio a 
se preparar para este impor-
tante desafio, os estudantes 
acabaram superando as ex-
pectativas.

Entre os aprovados estão: 
Ana Luisa Pigatto de Borba 
(treineira); Arthur Guedes 
(Engenharia de Controle e 
Automação); Douglas Koji 
Takeda (treineiro); Gabriel 
Henrique Wolf ( treinei-
ro); Gabriel Righi e Giostri 
(treineiro); João Guilherme 
Giatt i  ( treineiro);  Kenji 
Sagutti  (treineiro); Luiz 
Fernando Gonzaga Filho 
(treineiro); Maria Lúcia da 
Rocha Azevedo (treineira); 
Murilo Navarro (Engenha-
ria Ambiental); Raphael 
Parra (Engenharia Mecâni-
ca); Thaís Geovi Mitsugi 
(treineira); Victor Misko 
Precoma (Engenharia de 
Produção); Vitória Estrioli 
(Treineira); Sayuri Hiraka-

wa Brienza (treineira) e 
Stefany Souza Nascimento 
(treineira).  

Para o diretor do Colégio 
Rodin, Marcelo Canela, a 
excelência no resultado dos 
alunos deve ser atribuída 
a um conjunto de fatores, 
com destaque para o di-
recionamento pedagógico 
e o empenho de cada um 
deles e dos professores. “A 
dedicação do corpo docente 
e o planejamento feito pela 
direção e coordenação do 
colégio, incluindo a moti-
vação dos estudantes para a 
conquista das aprovações, 
são os principais fatores do 
sucesso”, revela. 

Revisão 
No segundo semestre a es-

cola abrirá turmas de revisão 
e aprofundamento, voltadas 
para os vestibulares mais 
concorridos do país e o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Mais informações 
sobre este curso especial, já 
com matrículas abertas, po-
dem ser obtidas pelo telefone: 
(19) 3392-6008 ou pelo site    
www.colegiorodin.com.br.
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Número de queimadas em Indaiatuba 
cresce 36% segundo os Bombeiros
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Operação Corta Fogo visa 
reduzir as ocorrências 

Empresários relatam importância do Frutos

O Grupo Mais  Ex-
pressão realiza, no 
dia 25 de outubro, a 

9º edição do Troféu Frutos 
de Indaiá, o qual contem-
pla as melhores empresas 
de 2013 em diversos se-
guimentos. O evento, que 
acontece no salão social do 
Clube 9, já é tradicional na 
cidade e é aguardado com 
ansiedade pelos empresá-
rios.

Para a proprietária da 
Unigem Clínica Geriátrica, 
Aparecida  Colet to ,  que 
recebe o prêmio pela nona 
vez, a cada ano o prêmio 
traz uma emoção diferente. 
“Mesmo que já tenhamos 
uma história no Frutos, a 
cada ano foi uma emoção 
diferente. O troféu confir-
ma que nosso trabalho é 
reconhecido pela socieda-
de”, diz. “Além disso, o 
Frutos é um prêmio sério 
e de credibilidade, por isso 
nos sentimos honrados em 
sermos eleitos”. 

A importância do troféu 
também foi reconhecida 
pela proprietária da Cay-
man, Silbene Ribeiro, que 
ressal tou a  confiança e 
credibilidade do prêmio. 
“Estou imensamente feliz 
em saber que houve real-
mente uma pesquisa que 
nos confiou esse prêmio. É 
um evento muito importante 
para o Grupo Cayman e é 

um privilegio fazer parte 
dessa empresa que busca 
sempre a melhoria nos ser-
viços prestados”, diz. 

Para a proprietária da 
Will Modas, Wilde T. San-
tos Morais, o prêmio é um 
incentivo para continuar no 
mercado. "É importante sa-
ber que em apenas dois anos 
de trabalho em Indaiatuba 
tivemos nossos esforços 
reconhecidos pelos clien-
tes que passaram por nossa 
loja, dando-nos um senso 
de responsabilidade ainda 
maior para continuarmos no 
foco do bom atendimento 
com produtos de qualidade 
e sempre um preço justo."

Além de Cayman e Uni-

gem, outras 117 marcas 
serão premiadas pelo Frutos 
de Indaiá. Elas foram esco-
lhidas mediante pesquisa 
nas ruas e no jornal Mais 
Expressão, de novembro e 
dezembro de 2013 e janeiro 
desse ano. A pesquisa ouviu 
4.780 pessoas. No jornal, a 
pessoa pesquisada respon-
dia a um questionário com 
80 segmentos. Já nas ruas, 
o entrevistado respondeu 
formulários referentes a 20 
segmentos do mercado.                                                                                                 

Aos eleitos pela pesqui-
sa, foi oferecida uma cam-
panha publicitária que dá 
direito a publicação da mar-
ca da empresa em edições 
do jornal Mais Expressão 

e em três exemplares da 
Revista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma após 
o evento. 

Desde 9  de maio,  as 
empresas participantes vêm 
tendo o logotipo de suas 
marcas divulgadas no jor-
nal. "As empresas e pro-
fissionais que participam 
da campanha publicitária 
e recebem o Troféu Frutos 
de Indaiá, têm um grande 
sentimento de orgulho, pois 
foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, 
como as melhores em seu 
segmento”, ressalta o pre-
s idente  do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Rede-
copa. “No entanto, nem por 

isso devem deixar de procu-
rar pela melhoria constante 
em seus serviços e produ-
tos, pois a concorrência no 
mercado é muito grande e a 
cada prêmio surgem novas 
empresas ofertando seus 
mesmos produtos e serviços 
com excelência, o que torna 
essa manutenção da quali-
dade muito importante."

Frutos
A empresa que contrata 

a campanha de mídia vin-
culada ao prêmio, adquire o 
direito de participar da festa 
de premiação do Frutos de 
Indaiá, que acontece no dia 
25 de outubro. 

Durante o evento, será 

oferecido um jantar de gala 
para os empresários e con-
vidados,  com serviço a 
francesa. Completa a noite 
a apresentação de um ex-
celente show musical. A 
atração deve ser divulga-
da nas próximas semanas. 
"Estamos finalizando as 
negociações e na semana 
que vem estaremos encer-
rando-as, possivelmente os 
participantes estarão se sur-
preendendo com a atração, 
tendo em vista que sempre 
oferecemos um show que 
seja  inusi tado,  a lém de 
procurarmos satisfazer os 
desejos de nossos clientes”, 
salienta Redecopa. “Já con-
versamos com Daniela Mer-
cury, Ana Carolina, Roupa 
Nova, Adriana Calcanhoto 
e Thiaguinho, mas tudo vai 
depender das exigências 
dos produtores com relação 
à estrutura do local, inclu-
sive alguns técnicos desses 
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 cons-
truído e conta com área de 
1.130 mil metros quadra-
dos. 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 to-
talmente climatizado, assim 
como seus camarins. 

Traffinho's Kids - 
Mariana Arthuzo e Paula Arthuzo

O tempo seco dos últi-
mos meses fez com 
que as ocorrências de 

queimadas aumentassem em 
36%, com relação ao primeiro 
semestre do ano passado. De 
acordo com dados do Corpo 
de Bombeiros, de janeiro a 
junho de 2013, Indaiatuba re-
gistrou 72 casos. Já no mesmo 
período deste ano, já foram 
registradas 98 ocorrências 
relacionadas a queimadas. 

De acordo com o sargento 
Dantas do Corpo de Bom-
beiros, a contribuição para 
o aumento das ocorrências 
deve-se a antecipação do 
período de estiagem. “No ano 
passado a estiagem começou 
no fim de maio para o inicio 
de junho. Já este ano, desde 
meados de abril não temos 
chuvas significativas, por 
isso o número de atendimen-
tos a ocorrências de queima-
das quase dobrou”, explica. 

No entanto, o sargento sa-
lienta que mesmo com o tempo 
seco as queimadas não ocorrem 
sozinhas. “As queimadas são 
provocadas e motivadas por 
alguém. Muitas pessoas acham 
que se o mato seco, por exem-
plo, ficar exposto muito tempo 
ao sol pode pegar fogo sozi-
nho, mas isso não é verdade”, 
explica. “O que mais acontece 

é que as pessoas vão limpar os 
terrenos, colocam fogo em uma 
pequena parte e como o solo 
está seco, o fogo se espalha. 
Além disso, ainda tem aquelas 
que jogam bitucas de cigarro, 
soltam balões, fogos de artifício 
ou qualquer fagulha que possa 
provocar essa queimada”. 

Para evitar que as ocorrên-
cias aumentem ainda mais no 
segundo semestre, o Sargento 
pede que a população tome 
alguns cuidados. “As pessoas 
que estão utilizando caçambas 
de entulho, pedimos que as re-
tirem assim que possível, pois 
algumas pessoas por vandalis-
mo acabam colocando fogo nas 

mesmas.”, diz. “Já os terrenos, 
pedimos que a população não 
coloque fogo para limpeza e 
faça as devidas manutenções, 
retirando objetos de fácil com-
bustão. O corpo de bombeiros 
está aqui para ajudar, porém 
pedimos a colaboração da po-
pulação”, finaliza. 

Rodovias
Outro local muito comum 

de avistar focos de incêndio é 
nas rodovias, onde o número 
de ocorrências também do-
brou. De acordo com a asses-
soria de imprensa da Rodovias 
Colinas, que administra a Ro-
dovia Santos Dumont (SP-75), 

no primeiro semestre de 2014 
foram registrados 33 focos de 
incêndio, no trecho que abran-
ge Indaiatuba. Já no mesmo 
período do ano passado foram 
14 ocorrências de queimadas. 
De acordo com o balanço, em 
seis meses atingimos quase o 
número de ocorrências regis-
tradas no ano passado inteiro, 
que foi de 54 casos. 

A assessoria informou ainda 
que quando algum foco de in-
cêndio é detectado às margens 
da rodovia, é acionado o Corpo 
de Bombeiros do Município em 
questão e a Polícia Militar Ro-
doviária. Além disso, desloca 
seus próprios recursos como o 

caminhão-pipa, tanques rebo-
cáveis e veículos de inspeção de 
tráfego para combater o fogo e 
realizar a sinalização adequada 
da rodovia. Informou ainda 
que os usuários também são 
informados por meio dos pai-
néis eletrônicos de mensagem 
distribuídos pelos trechos de 
concessão. Caso a população 
aviste algum foco de incêndio 
nas rodovias, devem ligar para 
o telefone 0800 703 5080. A 
ligação é gratuita e o serviço 
funciona 24 horas por dia.

Além disso, o motorista 
pode tomar algumas precau-

ções para prevenir acidentes: 
fechar o vidro do veículo; 
manter distância segura do ve-
ículo da frente; trafegar com 
farol baixo aceso; não ligar 
o pisca alerta com o veículo 
em movimento e não parar no 
meio da rodovia. 

Ainda de acordo com a 
assessoria, muito além do pre-
juízo ao meio ambiente, as 
queimadas nas rodovias tam-
bém podem comprometer a 
segurança do motorista, já que 
a fumaça reduz a visibilidade e 
pode levar a acidentes, princi-
palmente colisões traseiras. 

Casos de queimadas 
aumentaram em 
72% nesse primeiro 
semestre

A Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp), Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, 
Corpo de Bombeiros e Defesa 
Civil Estadual e Rodovias Coli-
nas realizam a Operação Corta 
Fogo, visando conscientizar a 
população. 

A assessoria de Imprensa da 
Rodovia Colinas informou que 
distribuiu, nas praças de pedá-
gio de suas rodovias, panfletos 
com orientações de prevenção a 
incêndio aos usuários e veicula 
mensagens sobre o tema nos pai-
néis eletrônicos de mensagens 
em seu trecho de concessão.

O objetivo da ação é orientar 
e prevenir os usuários de rodo-
vias sobre incêndios, que ocor-
rem com maior frequência na 
época de estiagem em São Pau-
lo, entre junho e outubro. Neste 
período, o ar seco e os fortes 
ventos, somados às festividades 
juninas, maior atividade agrícola 
e, principalmente, o descuido 
de alguns usuários, contribuem 
para o aumento destas ocorrên-
cias. De acordo com a Artesp, 
o número de incêndios à beira 
das estradas durante o inverno e 
início da primavera atinge entre 
50% a 60% de todas as ocorrên-
cias registradas ao longo do ano.

Unigein - Marcos Antonio Mazamoto e Aparecida 
Coletto Mazamoto

Cayman Conservação Patrimonial - 
Silbene Ribeiro

Mais Expressão
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Semestre fecha com 217 casos de dengue
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DEUZENI CEPPOLINI/SCS-PMI

Indaiatuba fechou o pri-
meiro semestre com 217 
casos de dengue, 503 a 

menos que no mesmo período 
no ano passado, o que repre-
senta uma queda de 43%. Este 
ano foram 206 casos autócto-
nes, um inclusivo, oito casos 
importados residentes e três 
importados não residentes. 
Apesar da redução, o ano está 
marcado pela primeira morte 
do Município em decorrência 
da dengue. 

Este ano, foram 115 casos 
no Jardim Morada do Sol, 
nove ocorrências no Jardim 
Esplanada e no Jardim São 
Francisco. Oito registros da 
doença também ocorreram no 
Jardim Brasil e seis casos no 
Recreio Campestre. Quatro 
casos foram detectados no 
Jardim Carlos Aldrovandi e 
Jardim do Vale.  

Três casos também foram 
notificados no Jardim Monte 
Verde, Jardim Alice, Itaici 
e Tancredo Neves. Dois re-
gistros também foram con-
tabilizados no Jardim Bom 
Princípio, Jardim Explanada 
2, Jardim Maria Luiza.

Com apenas uma caso 
importado em cada, os bairros 
Jardim Bela Vista, Jardim 
Morada do Sol, Parque São 
Lourenço, Vila Brizola, Jar-
dim Brasil, Jardim Esplendor, 
Vila Maria Helena e Terras de 
Itaici também entraram para a 
estatística. 

O número deste semestre 
foi bem abaixo do registrado 
no mesmo período do ano 
passado. Em 2013 foram 
dois casos em janeiro, 11 

em fevereiro, 123 em março, 
334 em abril, 222 em maio e 
28 em junho. No balanço do 
ano, o Município fechou com 
735 casos, a maior média do 
Município em 11 anos. 

Entretanto, apesar da re-
dução, o primeiro semestre de 
2014 foi marcado pela primei-
ra morte de um morador local 
na história da cidade. 

A funcionária pública 
Bárbara Rocha, de 19 anos, 
morreu na tarde do dia 7 de 
maio, no Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), ví-
tima de dengue hemorrágica. 

Prevenção 
A Equipe de Controle do 

Mosquito da Dengue continua 
com os trabalhos educativos. 
Neste período que diminui a 
incidência de mosquitos, os 
agentes trabalham atualmente 
em regiões consideradas de 
baixo risco, sendo Colinas de 

Apesar da redução, quando comparado ao mesmo período no ano passado, trabalho é mantido junto a sociedade 

Mosteiro de Itaici Gleba 1, 2 
e 3, Jardim Portal de Itaici, 
Vilaggio di Itaici, Moradas 
de Itaici, Jardim Vista Ver-
de, Jardim Juliana, Chácara 
Recreio de Itaici, nas regiões 
que compreende Jardim dos 
Amarais, Alto da Colina, 
Jardim São Paulo, Parque São 
Lourenço, Vila Homero, Vila 
Vitoria 1 e 2, Jardim Esplen-
dor, Vila Castelo Branco, Par-
que Boa Esperança e Jardim 
América. 

Na segunda quinzena de 
julho, os agentes trabalharão 
no loteamento Terras de Itaici 
para vistorias e cadastramento 
de imóveis com piscinas,  re-
alizando o avaliação de den-
sidade larvária (ADL).

Atualmente o Programa 
tem 23 profissionais, sendo 
13 agentes, dois agentes do 
Projeto Cidade Limpa, dois 
de Pontos Estratégicos, um 
digitador, dois supervisores, 

um coordenador de campo e 
um coordenador.Indaiatuba 
tem oito casos confirmados 
de Dengue.

O coordenador do Progra-
ma de Combate a Dengue, 
Odenir Sanssão Pivetta infor-
ma que a Secretaria Municipal 
de Saúde segue um cronogra-
ma de atividades de controle 
da Dengue. “São realizadas 
diversas ações para combater 
a doença. A equipe trabalha o 
ano todo e não nos meses em 
que a Dengue mais preocupa. 
É um trabalho preventivo, 
com atividades de eliminação 
de criadouros e educação con-
tinuada através de divulgação 
nos meios de comunicação, 
envolvimento da sociedade 
civil, desenvolvimento de 
projetos próprios, elabora-
ção de materiais educativos 
diferenciados, abordagem da 
população nas áreas de maior 
movimento da cidade”.

Dicas de combate a dengue 

- Vaso de flores, plantas e xaxim: manter o prato que fica sob 
o vaso sempre seco e furado. Deve-se adquirir pratos que se 
encaixem no fundo dos vasos não deixando espaços para o 
mosquito colocar seus ovos; (verificar antes o tamanho do 
fundo de seus vasos antes de comprá-los); 

- Vasos de flores: a água deve ser trocada duas vezes por sema-
na, e o vaso deve ser lavado esfregando-se com uma esponja 
as paredes para eliminar possíveis ovos que estejam aderidos 
às mesmas, também lavar as raízes, caules das plantas e flores.

- Latas: devem ser furadas antes de ser jogada fora, para que 
não acumule água e colocadas em lixeiras tampadas. Todos os 
objetos que acumulam água (copinhos descartáveis, tampas de 
garrafas, casca de coco, etc) devem ser esvaziados e colocados 
em lixeiras tampadas. 

- Garrafas vazias: guardá-las de cabeça para baixo em local 
coberto.
Bebedouros de animais e aves: Trocar a água todos os dias e 
lava-los com esponja. 

- Pneus velhos: não jogar em terrenos baldios e em vias públi-
cas, levá-los a uma borracharia mais próxima de sua residência 
ou guardá-los em local coberto.

- Poços, tambores e outros depósitos de água: devem estar 
sempre tampados. Caixas d’água e cisternas de prédios devem 
ser limpas duas vezes ao ano e mantidas cobertas. 

- Calhas e Piscinas: fazer a limpeza periodicamente. Lixo 
Caseiro: Deve ser ensacado e colocado para coleta, em dias e 
horários previstos. 
Recipientes naturais: (oco de árvores e bambus) os buracos 
devem ser tampados com cimento.

- Brinquedos de crianças: não os deixe no quintal. Ao final do 
dia, guarde-os em local coberto. 

- Bandeja de Geladeira: encontra-se na parte de trás da geladeira 
acima do motor, secar uma vez por semana.

- Gargalo de garrafas em muro: (cacos de vidros) quebrá-los 
ou encher de cimento para não acumular água.

Bromélias: deve ser retirada toda a água de suas folhas e regar 
sua base na terra, se a planta for muito grande, utilizando uma 
mangueira jogar um jato de água bem forte renovando a água 
contida entre as folhas duas vezes por semana.

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde
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colocado no Mapa da Violência
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2ª Semana da Saúde do Homem começa na terça

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Um estudo divulgado 
no começo de junho 
revela que Indaiatu-

ba está na 2.278º posição no 
Mapa da Violência. Segundo 

o balanço, no Município, a 
taxa de homicídios foi de 
7,1 a cada 100 mil habitan-
tes. Ainda de acordo com 
o estudo, 3,8 pessoas se 
suicidaram e 14,8 sofreram 
acidente de transporte. O 
estudo foi realizado com 

uma lista de 5.565 cidades 
reconhecidas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). 

Já entre os jovens fo-
ram 17,7 homicídios, 3,5 
suicídios e 34,5 acidentes 
de transporte por ano. Com 

isso, Indaiatuba se encontra 
em 647º lugar em homicídio 
entre os jovens, 348º em 
suicídio e 140º em acidente 
de transporte. 

O Mapa da Violência 
2014, baseado no Sistema e 
Informações de Mortalida-
de (Sim), do Ministério da 
Saúde, tem como fonte os 
atestados de óbito emitidos 
em todo o País, em 2012.

O Mapa visa fazer um 
panorama da violência di-
rigida contra os jovens no 
Brasil, analisando os da-
dos dos estados, capitais e 
municípios. Com o estudo 
tenta-se identificar os lo-
cais e determinantes dessa 
violência. São levados em 
consideração os dados de 
homicídios, suicídios e aci-
dentes de transportes.

De acordo com o secre-
tário de Segurança Pública, 
Alexandre Guedes Pinto, os 
casos de homicídios inde-
pendem de patrulhamento 
ostensivo. “Os homicídios 

A partir da próxima terça-fei-
ra, dia 15, até o sábado, dia 19, a 
Prefeitura realizará a 2ª Semana 
da Saúde do Homem, even-
to em parceria com o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf), da Secretaria Municipal 
da Saúde. O objetivo é prevenir 
e conscientizar os homens sobre 
a importância de se cuidar. O 
evento contara com palestras 
para profissionais da saúde e po-

pulação em geral, além de ações 
na Praça Prudente de Moraes, 
com diversas atividades físicas, 
orientações, aferição de pressão 
arterial e outras.

A coordenadora no Nasf, e 
terapeuta ocupacional Eliana 
Quilic, conta que dados publica-
dos na revista Exame de 2013, 
uma Pesquisa do Centro de Re-
ferência da Saúde do Homem, 
de São Paulo, apontou que 60% 

dos homens só vão ao médico já 
com a doença avançada e quan-
do necessitam de intervenção 
cirúrgica. 

Os dados vão na mesma 
direção do Ministério da Saú-
de que indica que os homens 
adentram o sistema de saúde por 
meio de atenção especializada, 
ou seja, quando já possuem 
algum tipo de enfermidade, ao 
contrário das mulheres que cos-

tumam buscar mais os serviços 
da saúde na atenção básica, que 
tem por foco a prevenção de 
doenças e promoção da saúde. 

Eliana Quilici cita que 
entre alguns fatores que en-
volvem essa resistência dos 
homens em cuidar de sua saú-
de estão o medo e o fator cul-
tural, a doença muitas vezes é 
considerada como um fator de 
fragilidade que os homens fre-

quentemente não reconhecem 
como inerentes à sua própria 
condição biológica. “Muitos 
problemas poderiam ser evita-
dos se os homens realizassem, 
com regularidade, as medidas 
de prevenção primária. As 
doenças mais comuns entre 
os homens acima de 40 anos 
são as cardiovasculares e o 
câncer e boa parte delas são 
assintomáticas e silenciosas. 

Por isso, é importante realizar 
exames preventivos e periódi-
cos”, informa. “Foi pensando 
nisso que a Secretaria de Saú-
de do Município de Indaiatuba 
está organizando este evento, 
onde ocorrerão as seguintes 
atividades interessantes para 
a população masculina.” 

Confira a programação com-
pleta no site www.maisexpres-
sao.com.br.

são gerados por questões 
passionais envolvendo de-
savenças de pessoas por 
mais variados motivos como 
ciúmes, acerto de drogas, 
discussões entre parentes 
ou amigos e podem ocorrer 
a qualquer momento inde-
pendente do efetivo policial 
colocado nas ruas. Também 
não podemos esquecer que 
com o empenho do Setor de 
Investigações Gerais (SIG) 
da Polícia Civil e a colabo-
ração das ferramentas tec-
nológicas implantadas pela 
Prefeitura, os homicídios 
em Indaiatuba têm tido a 
autoria esclarecida e os au-
tores presos e dessa maneira 
eliminando a sensação de 
impunidade”, explicou.

Brasil
O Brasil registrou em 

2012 o maior número de 
homicídio desde 1980. Fo-
ram 112.709 pessoas mortas 
em situações de violência 
no país. São consideradas 

as mortes nos acidentes de 
transporte (aviões, barcos e 
vias terrestres), nos homicí-
dios e nos suicídios. O nú-
mero espanta por equivaler a 
58,1 habitantes a cada grupo 
de 100 mil, e é o maior da 
série do estudo, divulgado a 
cada dois anos.

Desse total, 56.337 fo-
ram vítimas de homicídios, 
46.051 de acidentes de trans-
porte e 10.321 de suicídios. 

Entre os números divul-
gados, os jovens foram as 
vitima em 53,4% dos casos, 
o que mostra a maior vitimi-
zação de pessoas com idade 
entre 15 e 29 anos. As taxas 
de homicídios nessa faixa 
passaram de 19,6 em 1980, 
para 57,6 em 2012, a cada 
100 mil habitantes.

Com esses dados o Bra-
sil está em 7º lugar entre 
100 países do mundo, atrás 
de  El  Salvador ,  Guate-
mala, Trinidad e Tobago, 
Colômbia ,  Venezuela  e 
Guadalupe. 

Dados do Mapa 
da Violência 
foram divulgados 
no começo da 
semana
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Baixa umidade do ar deixa a

cidade em estado de observação
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Indaiatuba encontra-se 
em estado de observação 
devido à baixa umidade 

relativa do ar. Segundo a 
Defesa Civil de Indaiatuba, 
foi registrado no último dia 
1º, o dia mais seco do ano 

com 18,3%, sendo que o ideal 
é 60%. Com isso, ainda de 
acordo com a Defesa Civil, 
Indaiatuba está no momento 
em estado de observação.

Com base nos dados da 
Defesa Civil, desde o inicio 
do mês, foi mantida umidade 
mínima abaixo de 30%. E na 
última segunda-feira, dia 7, 

subiu para 45% no horário con-
siderado crítico. Com a chuva 
houve melhora na qualidade 
do ar, porém o tempo continua 
seco. Na terça-feira, dia 8, foi 
registrado 60,8% e na quarta-
-feira, dia 9, caiu para 54,3%. 
Apesar de os números serem 
considerados “bons”, ainda 
sem mantém abaixo do ideal.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) a umidade ideal deve 
estar acima dos 60%. É con-
siderado estado de atenção 
quando a umidade atinge os 
30%. Quando a umidade atin-
ge níveis entre 19% e 12% é 
decretado estado de alerta e 
abaixo disso, é considerado 
estado de emergência.

O tempo seco é causado 
pela falta de chuva no Muni-
cípio e também pelas queima-
das, que é outro agravante e 
que neste ano já teve aumento 
considerável (veja a matéria 
na página 5). O reflexo disso 
é a saúde da população, que 
pode trazer consequência para 
o organismo como resseca-
mento da pele e dos cabelos, 
irritação nos olhos, aumento 
das doenças respiratórias de-
vido ao aumento da poluição 
de ar e das doenças cardiovas-
culares, além de boca seca, 
corrimento nasal e tosse seca.

A Defesa Civil alerta para 
que não seja feita atividade 
física durante o período crí-
tico, que compreende das 10h 
às 16 horas e ingerir bastante 
água.

Cuidados
Com o tempo seco, alguns 

cuidados são necessários e 
importantes para se evitar pro-
blemas de saúde, como ingerir 
bastante líquido, lavar as na-
rinas com soro fisiológico ou 

Entre 20 e 30% - Estado de Atenção
• Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas
• Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas 
molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins etc.
• Sempre que possível permanecer em locais protegidos do 
sol, em áreas vegetadas etc.
• Consumir água à vontade.

Entre 12 e 20% - Estado de Alerta
• Observar as recomendações do estado de atenção
• Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 
16 horas
• Evitar aglomerações em ambientes fechados
• Usar soro fisiológico para olhos e narinas

Abaixo de 12% - Estado de emergência
• Observar as recomendações para os estados de atenção e 
de alerta
• Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre 
entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, coleta de 
lixo, entrega de correspondência etc.
• Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomera-
ções de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas 
etc entre 10 e 16 horas
• Durante as tardes, manter com umidade os ambientes inter-
nos, principalmente quarto de crianças, hospitais etc.

Fonte: Cepagri

inalação, manter os ambientes 
arejados com a utilização 
de recipientes com água ou 
pano molhado, assim como 
umidificadores de ar e evitar 
lugares fechados com grande 
concentração de pessoas.  

Idosos, crianças e pessoas 
que sofrem de doenças res-
piratórias deve ter atenção 
redobrada devidoà imaturi-
dade no sistema imunológico 
das crianças e dos idosos por 

perderem a defesa ativa do 
sistema.

Não há previsão de chuva 
para os próximos dias. Hoje, 
dia 11, a previsão é predomí-
nio do sol, com poucas nuvens 
e o dia será frio com mínima 
12ºe máxima de 19ºC. Ama-
nhã, dia 12, a temperatura 
sobe um para os 20º e no do-
mingo, dia 13, a temperatura 
vai para os 21º e mínima de 
11ºC.

Apesar da chuva durante a semana, a umidade do ar continua baixa segundo a Defesa Civil

JME

Mais Expressão
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72ª Romaria a Pirapora 
do Bom Jesus terá

início no próximo dia 17

Ações conscientizadoras estão sendo realizadas

Chuva não ameniza 
situação dos mananciais 
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Mesmo com o fim da 
seca de 40 dias, os 
11,8 milímetros de 

chuva durante a semana foram 
insuficientes para qualquer 
mudança no nível dos manan-
ciais. A Serviço de Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) ad-
mite que os níveis de água nos 
mananciais reduziram e que 
é necessário evitar o desper-
dício de água no munícipio, 
para evitar assim um possível 
racionamento. 

“A chuva que ocorreu 
nesta semana já melhora a 
situação, e provavelmente 
irá chover mais e também 
estamos trabalhando para 
que a população se cons-
cientize e use a água de 
forma racional”, explica 
o superintendente Nilson 
Gaspar.

Sem previsão de chuva 
para os próximos meses, o 
Saae já começa a utilizar 
as represas públicas e par-
ticulares para auxiliar na 
vazão dos reservatórios. O 
desassoreamento de repre-
sas e mananciais, como o 
Ribeirão Piraí e o uso de 
lagoas particulares e pú-
blicas aumentaram a vazão 
dos mananciais utilizados, 
colaborando, assim, para 
a manutenção do abasteci-
mento normalizado. “Nos-
sos mananciais estão com 
os níveis mais baixo que 
o normal. Com as repre-
sas públicas e particulares, 
conseguiremos manter o 
abastecimento normalizado 
na cidade pelo período de 
60 a 90 dias”, conta. “Como 
sabe desde o início do ano 
as chuvas estão em menor 
quantidade do que nos anos 
anteriores e com isso a 
vazão dos lençóis freáticos 

está baixa. Estes por sua 
vez formam as nascentes 
que formam e alimentam 
os rios. Como consequên-
cia, o volume de água dos 
mananciais diminuiu, mas 
ainda estamos conseguindo 
atender a população graças 
às ações do Saae”, completa 
Gaspar.

De acordo com dados 
do Saae, no mês de junho 
deste ano choveu 0,9 mm, 
enquanto no mesmo mês 
do ano passado choveu 
141,2mm. Já no mês de 
julho, até o fechamento do 
jornal,  choveu 11,8mm, 
enquanto nos primeiros dez 
dias do mesmo mês do ano 
passado choveu 31,1mm.

E como no verão não 
choveu o esperado, a seca 
já era esperada nesse perí-
odo do ano, uma vez que 
não estamos em período de 
chuva. De acordo com o me-
teorologista do Somar Mete-
orologia, Celso Oliveira, o 
verão deste ano foi anormal 

e agora o Município está 
sofrendo as consequências. 
“Entre janeiro e fevereiro 
o acumulado não chegou à 
metade do normal em alguns 
municípios do Estado de São 
Paulo. As frentes frias chu-
vosas, que deveriam chegar a 
São Paulo, foram bloqueadas 
sobre a Argentina e Uruguai, 
deixando-nos em um perío-
do prolongado sem chuva e 
calor”, explica.

Mas, mesmo sem chu-
va, o Saae afirma que o 
racionamento de água está 
longe para acontecer na 
cidade. “O uso das represas 
públicas e particulares para 
aumento da vazão dos ma-
nanciais, a diminuição do 
consumo diário, uma vez 
que parte da população está 
mais consciente e as ações 
de combate às perdas que 
melhoraram a eficiência do 
sistema aumentando a oferta 
de água, estão evitando o 
racionamento”, diz o supe-
rintendente. 

E com o baixo nível nos 
reservatórios, o Saae está 
gastando mais com o trata-
mento de água. De acordo 
com Gaspar, esse aumento 
ocorreu devido à utilização 
das represas particulares que 
estão ajudando no abasteci-
mento da cidade. 

Questionado sobre como 
é a situação do Ribeirão Pi-
raí, uma vez que cidades que 
também são abastecidas por 
esse mesmo rio já estão em 
racionamento de água, Gaspar 
diz que o Ribeirão Piraí possui 
uma grande bacia e diversas 
represas que ajudam a manter 
o nível. ”Em nossa captação, 
realizamos um desassorea-
mento, melhorando sua vazão. 
O Ribeirão abastece toda zona 
Sul, com apoio do Córrego do 
Barrinha”, conta. 

Já a represa Cupini, de 
acordo com o Saae ela existe 
e está ativa abastecendo a re-
gião central e norte da cidade, 
auxiliando o Rio Capivari-
-Mirim.

Para se evitar o raciona-
mento na cidade, o Saae está 
realizando ações junto à popu-
lação através de conscientiza-
ção quanto ao desperdício de 
água. “Campanhas educativas 
e ações pontuais, além de 
orientar a população veicu-
lando campanhas para evitar 

o desperdício e programa de 
educação ambiental nas esco-
las, como o Educa Água que 
tem como meta reduzir 25% 
do consumo, são algumas das 
atividades feitas pelo Saae”, 
explicou o superintendente. 

Ainda de acordo com Gas-
par, fiscalização existe, porém 

não há multas para as pessoas 
que foram flagradas desper-
diçando água, com lavagem 
de calçadas, de carro, entre 
outros. Outros projetos e ati-
vidades estão sendo realizados 
pelo Saae para evitar o desper-
dício e também o racionamen-
to de água. O superintendente 

alerta que apesar dos esforços 
do Saae para manter a cida-
de abastecida, precisa que a 
população também colabore 
e se conscientize que é neces-
sário evitar o desperdício de 
água, uma vez há previsão de 
chuva somente para o mês de 
outubro.

Rio Capivari-Mirim é responsável por 38,8% da produção de água de Indaiatuba

A Associação dos Ro-
meiros de Indaiatuba realiza 
nos próximos dias 17 a 20 de 
julho, a 72ª edição da Roma-
ria a Pirapora do Bom Jesus. 
O evento que é esperado por 
muitos fiéis como forma de 
agradecimento ao pedido 
alcançado, terá início no pró-
ximo dia 17, com a procissão 
de São Cristóvão, que sairá 
às 19h30 da Igreja Santa Rita 
de Cássia. No mesmo dia 
haverá também, benção dos 
carros e dos participantes, 
em frente à Matriz Nossa 
Senhora da Candelária, que 
será o ponto de partida dos 
romeiros.

No dia seguinte, dia 18, 
às 12 horas, os pedestres 
seguem rumo ao santuário 
de Pirapora. Já os cavaleiros, 
charreteiros e ciclistas saem 
no dia 19, às 6 horas. Du-
rante o trajeto até Pirapora, 
os cavaleiros e charreteiros 
passam pelas fazendas Pi-
menta, Grama, Água Branca, 
Santa Maria (Paula Leite) e 
Santo Antônio, até chegar 
ao município de Cabreúva, 
onde será o ponto de almoço, 
além de parada para descanso 

dos animais. Já os ciclistas 
percorrerão pela cidade de 
Salto, pela gruta até a che-
gada ao ponto de almoço. 
A previsão de chegada dos 
romeiros em frente ao San-
tuário é no sábado, dia 19, 
às 17 horas. 

No domingo, dia 20, ás 
5 horas será celebrada uma 
missa no Santuário de Pi-
rapora. Após, os romeiros 
retornam a Indaiatuba. Pri-
meiro saem os ciclistas, às 
7 horas, e depois os charre-
teiros e cavaleiros às 7h30. 
No retorno, os romeiros 
também irão dar uma pausa 
no ponto de almoço, às 11 
horas, e a previsão de chega-
da em frente à Igreja Nossa 
Senhora da Candelária será 
por volta das 19 horas.

Como de costume, os 
organizadores pedem que 
os participantes não liguem 
o som ou toquem as buzinas 
durante o trajeto no períme-
tro urbano. Para o distintivo 
da Romaria, que deve ser 
retirado com os organiza-
dores, a Associação dos Ro-
meiros pede a colaboração 
de R$ 5.

No dia 17, às 19h30, será realizada a procissão de São Cristóvão
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Funssol oferece aulas de 
alongamento para a 3ª idade
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A vida moderna impõe 
que passamos a maior 
parte do nosso dia no 

ambiente de trabalho. Com 
isso, a casa se tornou o refúgio 
para descansar e passar mo-
mentos agradáveis. Talvez por 
isso, cada vez mais, as pessoas 
tem investido em decoração, 
escolhendo móveis que sejam 
funcionais e levem harmonia 
para a casa. 

Com mais de 20 anos de 
experiência no ramo de móveis 
finos, o comerciante Fernando 
Oliveira Tomé inaugurou há 
dois meses a Florenzza, loja 
especialista em móveis finos 
convencionais e modulados. 
“Nós buscamos trabalhar com 
peças que atinjam os mais es-

O Fundo Social de Soli-
dariedade (Funssol) oferece 
aulas de alongamento gratui-
tas para pessoas da 3ª idade 
do Município. As atividades 
acontecem as quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 9 horas 
e das 9h10 às 10 horas, no 
Centro Comunitário da Vila 
Castelo Branco, que fica loca-
lizado na Rua Equador, 347. 
As aulas são ministradas pelo 
professor de Educação Física 
Marcelo Stifter.

Os interessados, acima de 
60 anos, devem procurar o 
professor no centro durante 
o período das aulas. As ins-
crições acontecem as quartas 
e sextas-feiras, das 10h às 
11h30, ou entrar em contato 
pelo telefone (19) 3834-9033. 
As aulas de alongamento te-
rão intervalo de férias de 14 
a 31 de julho, e serão retoma-
das dia 6 de agosto.

Para a presidente da Funs-
sol, Enides Nogueira Lopes 
Cruza, o objetivo do projeto 
é buscar a melhoria na quali-
dade de vida e proporcionar 
o bem estar das pessoas da 3ª 
idade. “Entre os benefícios da 
atividade física nessa faixa 
etária estão aumento da for-
ça muscular, mais energia, 
maior flexibilidade no cor-
po, equilíbrio, coordenação 
motora, controle do peso e 
diminuição da ansiedade”, 
explica.

O professor Marcelo Stif-
ter salienta que é de extrema 
importância, antes de iniciar 
qualquer atividade física, 
passar por uma avaliação 
médica para que o idoso 
seja orientado na escolha 
da melhor atividade física e 
é importante que o médico 
acompanhe o programa de 
exercícios a ser seguido. 

Aula de alongamento acontecem duas vezes por semana na Vila Castelo Branco

Florenzza Móveis e Decoração está localizada no Jardim Morada do Sol

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

tilos, agradando assim os mais 
variados públicos. Por isso 
temos a linha clássica, para 
quem não gosta do tradicional, 
a contemporânea e a mais nova 
sensação em decoração, que é a 
linha retrô”, explica. 

A Florenzza oferece ainda 
grande variedade em móveis 
modulados, opção para quem 
quer aproveitar melhor os es-
paços da casa. “Os móveis mo-
dulados são uma opção para 
quem quer aproveitar melhor 
os espaços, sem investir alto 
nos móveis planejados. Os mo-
dulados não possuem as exatas 
medidas do espaço, mas ele se 
adapta ao espaço que o cliente 
possui”, explica. “No entanto, a 
matéria prima e a qualidade são 
as mesmas e o custo pode ficar 
50% menor do que o planeja-
do”. Outra novidade da empresa 

são os sofás sob medida, o qual 
o cliente também pode modifi-
car o tamanho do modelo. 

De acordo com Tomé, cada 
vez mais a tendência é que os 
móveis de varejo percam espa-
ço para os finos e modulados, 
por um motivo simples: dura-
bilidade. “As pessoas se can-
saram de pagar por um móvel 
e ele não durar. Muitas vezes, o 
produto estraga antes mesmo de 
terminar de pagar”, explica. “O 
cliente não quer trabalhar para 
pagar algo que ele não vai poder 
desfrutar por que vai estragar 
rápido. Afirmo que móvel não 
é um gasto, é um investimento 
e o cliente quer que ele dure no 
mínimo, uns seis anos”. 

Além da experiência, o em-
presário explica que o sucesso 
da loja se dá à sua localização. 
“Optei por abrir a Florenzza 

na Cecap, pois aqui é o novo 
Centro. É um bairro com po-
tencial de mercado, que está em 
constante desenvolvimento. O 
público da Cecap não tinha ne-
nhuma opção de comércio em 
móveis finos, nós viemos para 
suprir essa necessidade”, diz.

 De acordo com Tomé, 
além de uma grande variedade 
de produtos, a Florenzza conta 
com uma equipe especializada, 
pronta para auxiliar o cliente 
na escolha do móvel ideal para 
sua necessidade. Além disso, 
a marca conta com serviço de 
entrega e montagem gratuita. 
“Os móveis finos e modulados 
possuem um prazo de 30 dias de 
entrega, por ser um móvel di-
ferenciado. É um prazo peque-
no, se comparado aos móveis 
planejados, que pode passar 
dos 60 dias”, explica. “Além 
da entrega gratuita e com total 
segurança, nossos especialistas 
montam o móvel no mesmo dia 
da entrega. Já a parte de móveis 
convencionais, como sofás, ou 
peças em estoque, o prazo de 
entrega é de em média quatro 
dias”. 

Para conferir de perto as 
mais variadas opções de móveis 
e tirar qualquer dúvida, basta 
ir até a Florenzza na Avenida 
Geraldo Hackmann, nº 590, no 
Boulevard da Cecap. Ou basta 
entra em contato pelo telefone 
3834.7001 ou pelo site www.
florenzzamoveis.com.br. 
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Indaiatubano ganha selo Inspiration Awards

Clube 9 de Julho
realiza Festa Julina

Conselho promove peça 
teatral “Bullyingtô fora”

FOTOGRAFIA  

EVENTO 

TEATRO

Acontece amanhã, dia 12, 
a partir das 18 horas, a tradi-
cional Festa Julina do Clube 
9. O evento será realizado no 
Parque Aquático e terá como 
atração musical a dupla Alex & 
Raphael, além da apresentação 
da quadrilha formada pelos 
alunos da Dança de Salão. 

Os ingressos já estão à 
venda na secretaria do Clube 
e custam R$ 20. Vale lembrar 
que crianças até 12 anos e as-
sociados não pagam.

Na gastronomia, a festa 
conta com a participação de 
diversas entidades assistenciais 
do munícipio como Bolha de 
Sabão, Lions Club, Volun-
tárias de Apoio ao Combate 
ao Câncer (Volacc), Associa-
ção Beneficiente Irmã Dulce 

O Conselho Municipal dos 
Direitos de Criança e Adoles-
cente (CMDCA) realiza no 
próximo dia 29 de agosto, às 
19 horas, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro de Apoio a 
Educação de Indaiatuba (Ciaei), 
a comédia “Bullyingtô fora!”. 
A entrada é gratuita, mas com 
apresentação de convites.

A peça será realizada pela 
Cia Teatral Ensino em Cena e 
tem direção de Francis Ivano-
vich. A classificação recomen-
dada é a partir dos 8 anos. A 
peça mostra diversas situações 

O fotografo Reginaldo Del-
fi, de Indaiatuba, foi premiado 
com o selo InspirationAwards 
como uma das melhores fo-
tos de casamento. De todo o 
seu portfolio, duas imagens 
chamou atenção dos jurados e 
foram selecionadas para fazer 
parte das melhores fotos. 

“Uma das fotografias foi 
do ensaio do casal Evilyn e 
Ricky e a outra do casamento 

Os ingressos já estão à venda na secretaria do Clube e custam R$ 20

Imagam captada por Reginaldo Delfi foi premiada no Inspiration Awards

Diretoria e embaixadoras da Fenui durante coletiva de imprensa na última terça-feira

(ABID), Educandário Deus e 
a Natureza, Casa da Mulher 
Anália Franco, Ciaspe, e ainda 
a participação do grupo Q9 e o 
Jazz do Clube.

No cardápio maçã do amor, 
pizza e espeto de chocolate; 
lanche de linguiça e de per-
nil, pastel, cachorro quente, 
espetinho, sopa de capeletti, 
caldo verde, milho e derivados, 
quentão, vinho quente e pipoca. 
Para a criançada, ainda haverá 
barraca com boca do palhaço 
e argola, e novamente o Clube 
traz o touro mecânico. 

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.

de Bullying entre amigos, entre 
irmãos, na escola, contra os 
professores, e ainda a questão 
do assédio moral e da exclusão. 
O espetáculo ainda alerta sobre 
os reflexos dessa discriminação 
na vida adulta.

Os interessados deverão 
fazer suas inscrições e agendar 
retirada dos convites somente 
através do e-mail cmdca2.
cmi@terra.com.br até o dia 15 
de agosto. Informando o nome 
completo e entidade/Órgão. A 
inscrição é válida somente após 
a confirmação via e-mail.

de Nikole e Kinho, onde es-
tava fotografando a noiva se 
arrumando e queria uma foto 
diferente com o sapato que se-
ria usado. Pedi para meu amigo 
jogar os sapatos e depois de 
algumas tentativas resultou na 
foto que foi premiada”, contou 
o fotografo. 

Conhecido como um dos 
mais importantes prêmios da 
fotografia, Inspiration reúne 

DIVULGAÇÃO

REGINALDO DELFI

A Associação das En-
tidades Étnicas de 
Indaiatuba (Aeei) 

reuniu a imprensa para uma 
coletiva na última terça-feira, 
dia 8, quando apresentou a 
programação completa da 17ª 
edição da Festa das Nações 
Unidas de Indaiatuba (Fenui).

Na coletiva estava presente 
o presidente da Aeei Marcel 
Zerbini, além de represen-
tantes das etnias da Suíça, 
Alemanha, Itália, Japonesa e 
Afro-Brasileira. 

Durante o evento Zerbini 
explicou como será a 17ª 
edição da Fenui. “Estamos 
trabalhando desde o inicio do 
ano para que a festa aconteça. 
Seguiremos o mesmo molde 
dos anos anteriores, com a 
participação das etnias que 
fazem parte da associação, 
como a colônia alemã, suíça, 
japonesa, afro-brasileira, ita-
liana e nordestina”, contou. 

E neste ano, a Fenui será 
realizada nos dias 18, 19 e 20 
de julho no Pavilhão da Viber, 
e será uma edição especial em 
homenagem a cultura gaú-
cha, que até no ano que vem 
estará fazendo parte da Aeei. 
“Será a primeira vez que a 
cultura gaúcha estará presente 
em nossa festa. Escolhemos 
homenageá-los, pois estão 
estruturando um Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG´s) 
em nossa cidade. Os represen-
tantes gaúchos irão apresentar 
dois dias de danças típicas”, 
relatou Zerbini.

Segundo o primeiro se-
cretário da Aeei, José Carlos 
Bannwart, a Fenui é a mais 
autêntica festa gastronômica 
e folclórica de Indaiatuba e 
região. “A nossa festa das 
nações tem características di-
ferentes. As etnias que partici-
pam são quase centenárias na 
cidade, e trazem consigo toda 
a cultura e suas origens, além 

da gastronomia”, revelou. “A 
associação espera crescer com 
novas etnias para engrandecer 
a festa. Indaiatuba é privilegia-
da, pois poucas cidades têm 
tantas etnias em uma cidade 
só”, conta.

Além das colônias que 
compõe a festa, outras etnias 
foram convidadas para partici-
par e apresentar seus folclores. 
“Esse ano teremos danças 
gaúcha, além de apresentações 
folclóricas de origem árabe, 
grega, boliviana, chilena, cro-
ata, russa, espanhola e pela 
primeira vez a dança lituana”, 
revelou Elias Hawerrot, um 
dos organizadores da Fenui.

Na gastronomia, a Suíça 
traz a famosa torta de queijo, 
torta de maçã, além de sal-
sicha, linguiça e batata. Nas 
barracas da Alemanha, serão 
vendidas bisteca, salsichão, 
torta de massa, e chopp. 

Já na italiana o público po-
derá se deliciar com as massas, 
frango com polenta, pizza e 
muito vinho. A culinária Nor-
destina traz vatapá, acarajé, 
tapioca, carne seca e pinga. 
Além de feijoada, caldo de 
mocotó, bolo e brigadeiro na 
gastronomia tipicamente bra-
sileira da etnia Afro-brasileira 
e sushi, yakissoba, tempura e 
saquê na culinária japonesa. 

O evento estará aberto ao 
público nos dias 18 e 19 de 

Programação

18/07/2014 (Sexta-feira) 
18:00h – Abertura
18:00 ~ 20:00h – Música Multiétnica
20:00 ~ 20:35h – Folclore Árabe
20:35 ~ 21:05h – Solenidade de Abertura
21:05 ~ 21:40h – Folclore Suíço
21:40 ~ 22:15h – Folclore Alemão
22:15 ~ 22:50h – Folclore Gaúcho
19/07/2014 (Sábado) 
18:00h – Abertura
18:00 ~ 19:00h – Música Multiétnica
19:00 ~ 19:35h – Folclore Japonês
19:35 ~ 20:10h – Folclore Nordestino
20:10 ~ 20:45h – Folclore Grego
20:45 ~ 21:20h – Folclore Gaúcho
21:20 ~ 21:55h – Folclore Lituano
21:55 ~ 22:30h – Folclore Afro
22:30 ~ 23:05h – Folclore Boliviano
20/07/2014 (Domingo) 
11:00h – Abertura
11:00 ~ 12:00h – Música Multiétnica
12:00 ~ 15:15h – Música Multiétnica (ao vivo)
15:15 ~ 15:40h – Premiação do Concurso Cultural
15:40 ~ 16:00h – EMEB “Prof. Wladimir Olivier”
16:00 ~ 16:20h – EMEB “Prof.ª Sylvia Teixeira de C. Sannazzaro”
16:20 ~ 16:40h – EMEB “Prof. Antonio Luis Balaminutti”
16:40 ~ 17:00h – EMEB “Profª Renata Guimarães Brandão Anadão”
17:00 ~ 17:20h – EMEB “Profª Maria José Ambiel Marachini”
17:20 ~ 17:40h – EMEB do Complexo Educacional Parque das Nações
17:40 ~ 18:00h – Folclore Alemão (infantil)
18:00 ~ 18:20h – Folclore Suíço (infantil)
18:20 ~ 18:40h – Folclore Japonês (infantil)
18:40 ~ 19:15h – Folclore Italiano
19:15 ~ 19:50h – Folclore Russo
19:50 ~ 20:25h – Folclore Chileno
20:25 ~ 21:00h – Folclore Croata
21:00 ~ 21:35h – Folclore Espanhol

julho a partir das 18 horas e no 
dia 20 a partir das 11 horas. A 
entrada é R$ 4 na sexta-feira 
e sábado, dias 18 e 19, e no 
domingo a entrada é gratuita. 

A Fenui é organizada pela 
Associação das Entidades 

Étnicas de Indaiatuba (Aeei), 
Conselho Municipal de Turis-
mo (Comtur) e Departamento 
de Turismo, com o objetivo 
de compartilhar experiências 
étnicas e culturais entre os 
moradores da cidade e região. 

um grupo seleto de fotógrafos 
de casamento, onde a cada três 
meses uma equipe de jurados 
escolhe as melhores fotos. “A 
premiação foi muito bom para 
mim, pois amo o que faço. Pro-
curo sempre colocar em prática 
nos meus trabalhos um olhar 
mais artístico, mais conceitual 
que exercito quando estou fo-
tografando”, disse.

Neste ano as fotografias 

foram avaliadas e julgadas pe-
los fotógrafos SamoRoyan, da 
Eslovênia, Susana Barberá da 
Espanha, Alessandro Ghetina 
da Itália e Anderson Miranda 
do Brasil. “Ganhar o prêmio 
foi à certeza que buscar esse 
diferencial está valendo a pena 
e confirma que estou no cami-
nho certo, além de o prêmio 
valorizar o meu trabalho”, 
relata Delfi.
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Finais do primeiro turno 
ocorrem no domingo

Três partidas marcam o início da segunda fase

Ex-atleta local vence prova 
ciclística em Indaiatuba 
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DIVULGAÇÃO 

ASSESSORIA IC

Nascida em Indaiatuba 
e ex-atleta local, a ci-
clista Camila Coelho 

Ferreira, de 26 anos, conquis-
tou a primeira colocação na 
categoria Elite pela equipe 
Memorial/Santos/PM Santos. 
A posição de destaque veio 
na disputa da 3ª edição do GP 
Estado de São Paulo Interna-
cional de Ciclismo, que neste 
ano ocorreu em Indaiatuba. A 
prova, em referência ao feria-
do da Revolução Constitucio-
nalista de 1932, foi disputada 
na manhã de quarta-feira, dia 
9, no Parque Ecológico.

Camila cruzou a linha 
de chegada com o tempo de 
58min26seg205. Na segunda 
e terceira colocação, houve 
dobradinha de São José dos 
Campos com Luciene Ferrei-
ra da Silva (58min26seg706) 
e Cristiane Pereira da Silva 
(58min33seg053). Também 
de Santos, Ana Paula Polega-
tch chegou na quarta coloca-
ção, com 59min13seg705, e 
Janildes Fernandes Silva, do 
Clube Fernandes de Ciclis-
mo, ficou na quinta colocação 
com 59min19seg538. 

Em entrevista ao site da 
Federação Paulista de Ciclis-
mo, a competidora mostrou-
-se feliz com a conquista em 
sua cidade natal. “É muito 
bom vencer em casa, diante 
de sua família e dos amigos. 
O fato de conhecer bem 
o percurso foi muito im-
portante para chegar a este 

resultado. É uma emoção 
muito grande para qualquer 
pessoa”, diz. “O circuito é 
duro, tinha muito vento e 
adversárias muito fortes. Isso 
tudo valoriza ainda mais esta 
conquista. A equipe veio bem 
preparada para brigar pelo 
título e, felizmente, deu tudo 
certo.”

Na outra principal ca-
tegoria da prova, a Elite 
Masculina, o campeão foi 
Flávio Cardoso dos San-

O domingo, dia 13, será 
decisivo para os times que 
disputam o Campeonato de 
Minicampo 2014 “Dirceu 
Aparecido do Santos”. As 
categorias Adulto, Veterano, 
Máster e Super Máster dispu-
tam a final do primeiro turno.  

Às 8h30, no campo 1, 
DD Max e Tecnosemilhas 
disputam a final do Máster. 
No mesmo horário, mas no 
campo 2, o ICE Bears En-
genharia busca o título do 
Super Máster contra o time 
da Fisioterapia Esportiva 
Calonga.

Às 9h45, no campo 1, o 
Cato Supermercados enfrenta 
o Madeireira Madelasca pela 
categoria adulto. No campo 
2, no mesmo horário, pela 
categoria veterano, jogam 
Cachorrão Auto Center x 
Rodocar Mecânica Multi-
marcas. 

Três jogos estão progra-
mados para a abertura do 
segundo turno do 6ª Cam-
peonato de Futebol Society 
Máster “Copa Congesa”, 
campeonato organizado pelo 
Indaiatuba Clube. A rodada 
acontece no domingo, dia 13, 
a partir das 8h15, no campo 
do IC.

O primeiro confronto será 
entre J Ferres e Limpa Mais. 
No segundo confronto, a 
partir das 9h30, é a vez de 
Fevale e All Rentall entrarem 
em campo. O encerramento 
da rodada acontece às 10h45, 
quando Verona e Sorrento se 
enfrentam. 

No último domingo, dia 6, 
outros três confrontos encer-
ram o primeiro turno. A ro-
dada contou com 20 gols (6,6 
por jogo) e duas das maiores 
goleadas da competição.

Logo na primeira partida 

tos, conhecido como Baia-
no (Funvic/Brasilinvest/São 
José dos Campos), com o 
tempo de 1h18min53. Sidnei 
Fernandes, da equipe Osasco/
Penks/New Millen, ficou 
na segunda colocação com 
1h18min54seg. São José ain-
da “papou” a terceira, quarta 
e quinta colocação com os 
respectivos ciclistas Alex 
Correia Diniz (1h19min-
42seg), Roberto Pinheiro da 
Silva (1h19min43) e Kleber 

No último final de semana, 
os resultados pelas semifinais 
foram: Cato Supermercados 
2 x 1 Nova Opção Turismo 
(Adulto), Madeireira Ma-
delasca 2 x 0 JR Celulares 
(Adulto), Lubeka 1 x 2 Ro-
docar Mecânica Multimarcas 
(Veterano), Cachorrão Auto 
Center 1 x 0 SSA Brasil 
Comércio Exterior (Vete-
rano), DD Max 5 x 2 PCB 
Informática (Máster), Ópticas 
Ipanema Morada do Sol 1 x 
2 Tecnosemillas (Máster), 
ICE Bears Engenharia 4 x 3 
Marmoraria Uchôa (Super 
Máster) e De Cor Flex 3 x 4 
Fisioterapia Esportiva Calon-
ga (Super Máster). 

O Clube 9 de Julho está 
localizado na Avenida Presi-
dente Vargas, 2000, Indaia-
tuba. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875 9833 ou 
no site www.clube9.com.br.

do dia as redes balançaram 
nove vezes na goleada que 
o Sorrento aplicou sobre o 
Indaiart ao vencer por 7 a 2.

Para manter o ritmo da 
primeira partida, J Ferres e 
Colégio Renovação entra-
ram em campo para fazer 
um grande jogo. Novamente 
com nove gols marcados, a 
partida teve grandes jogadas 
e terminou com a vitória do 
J. Ferres por 6 a 3.

No último jogo do dia, 
Fevale e Ovos Massanari não 
conseguiram manter o ritmo 
dos dois primeiros confrontos 
e acabaram empatando em 
1 a 1.

Condarin 
Após a folga da última 

semana, o II Campeonato de 
Futebol Society Super Máster 
“Copa Codarin” do IC retorna 
hoje, dia 11 de julho com 

Ramos da Silva (1h19min-
45seg).

A competição, que subs-
titui a tradicional Prova 9 de 
Julho, contou com a partici-
pação de 3 mil atletas vindos 
de todo o Brasil e de países 
da América do Sul. Este 

ano, por conta das obras 
no Autódromo de 

Inter lagos ,  a 
t r a d i c i o n a l 
prova ocorreu 

em Indaiatuba.

Indaiatuba 
Além da Elite masculina e 

feminina, a prova teve outras 
baterias, e com destaque de 
atletas da equipe indaiatu-
bana. O ciclista Milton Jun 
Takahara, por exemplo, ficou 
na segunda colocação do 
Máster 1. Quem também se 
destacou foi Claudemir Ma-
noel dos Santos, que ficou na 
terceira colocação no Open 
Sênior. Daniela Cristine Lio-
nço ficou na sexta colocação 
da categoria Elite. 

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, o técnico 
Armando Carmago ressal-
tou a dificuldade da com-
petição. “Tinham muitos 
atletas, do Brasil inteiro. 
Para ter uma ideia, só na 
última bateria haviam 400 
ciclistas. Foi um prova mui-
to difícil, com nível eleva-
díssimo”, ressalta. 

Correndo por Santos, 
Camila Coelho voltar a 
vencer em Indaiatuba, 
sua cidade natal

Confrontos no domingo marcam a 
abertura do segundo turno

DD Max está na final do Máster e busca o título contra o Tecnosemilhas 

duas partidas. 
A partir das 19h15 aconte-

ce o duelo dos líderes entre o 
ENZ Hubert e o Cláudio Ar-
quitetura. Logo na sequência, 
às 20h30 o Codarin encara o 
Mundo Verde.

Mais Expressão



A equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) conquistou seu sexto título 
no Torneio Intersecretarias de Futebol Mini Campo, vencendo o time da Câmara por 1 
a 0, com gol de Diogo Valezin, durante a final realizada no último domingo, dia 5, no 
minicampo da Vila Avaí. 
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Finalistas do Máster 50 
saem no domingo 

Indaiatuba ultrapassa as
100 medalhas nos Regionais
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A delegação de In-
daiatuba conquis-
tou, até quarta-fei-

ra, dia 9, a marca de 124 
medalhas na disputa do 58º 
Jogos Regionais de Itatiba. 
Os competidores já trouxe-
ram para Indaiatuba 61 me-
dalhas de ouro, 35 de prata 
e 28 de bronze. Na classifi-
cação geral por pontos, até 
terça-feira, dia 8, Indaiatuba 
estava na quarta colocação 
com 117 pontos. 

Indaiatuba se destacou 
entre os três melhores colo-
cados em sete modalidades 

na classificação geral. Um 
das surpresas ocorreu no 
taekwondo, modalidade que 
competiu pela primeira vez 
e conquistou medalha de 
ouro no masculino e duas 
medalhas de prata e uma de 
bronze no feminino. 

A equipe de natação As-
sociação Desportiva In-
daiatubana (AD)/Secretaria 
Municipal mostrou mais 
uma vez porque é o carro-
-chefe da delegação. O gru-
po conquistou 98 medalhas 
e terminou na primeira co-
locação no feminino e no 
masculino.

Outro grande destaque 
foi a equipe de futsal mas-

culino da ADI/Clube 9 Ju-
lho. Na grande final, o time 
venceu Campinas por 5 a 3. 
“Fizemos uma grande final 
e conquistamos esse título 
inédito para o futsal adulto 
de nossa cidade”, ressalta o 
pivô Jonathan Nascimento 
da Silva, de 22 anos. “O 
nosso desempenho foi ex-
celente, pois fomos focados 
em um só objetivo, que era 
ser campeão. Nao importa-
va quem era o adversário, 
tanto é que na primeira fase 
atropelamos as duas equipes 
que pegamos.”

O caratê masculino e fe-
minino terminou na segunda 
colocação. Já a ginástica ar-

Agora é tudo ou nada para 
quatro equipes que seguem 
na disputa do 6º Campeonato 
Máster 50, organizado pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). No 
domingo, dia 13, acontecem 
as duas partidas das semifi-
nais, quando devem sair os 
dois candidatos ao título do 
certame. 

O primeiro confronto será 
entre União da Vila x Faac, 
a partir das 9h30, no campo 
do Jardim Belo Horizonte. 
Os dois times conquistaram 
o acesso à segunda fase com 
campanhas semelhantes. 

União e Faac classificaram 
respectivamente na segunda 
e terceira colocação com 13 
pontos, sendo quatro vitórias, 
um empate e duas derrotas. 
O União fez 16 gols e sofreu 
outros quatro. Já o Faac ba-
lançou as redes em 13 opor-
tunidades e tomou seis gols. 

O segundo jogo acontece 
10h45 quando, em casa, o 
Ferroviário busca uma vaga 
na final diante do Boca Ju-
nior. Apesar da classificação, 
os dois times fizeram campa-
nhas distintas na primeira fase 
do campeonato. 

O Ferroviário foi dono da 
melhor campanha e pode con-
quistar o caneco da competi-
ção de forma invicta. Foram 
19 pontos, sendo um empate 
e seis vitórias. O time marcou 
14 gols e, com apenas três 
sofridos, tem a defesa menos 
vazada. 

Já o Boca Junior fez uma 
campanha razoável e contou 
com os resultados da última 
rodada para chegar às semi-
finais. O time terminou na 
quarta colocação, com quatro 
vitórias e três derrotas. A 
equipe tem 16 gols marcados 

e outros quatros sofridos.
Nas duas partidas, por 

terem a melhor campanha na 
primeira fase, Ferroviário e 
União da Vila jogam por um 
empate chegar à grande final 
do certame.

Na última rodada da fase 
de classificação, no domingo, 
dia 6, o Ferroviário confirmou 
sua hegemonia e venceu o 
Independente por 2 a 1. Já o 
Faac empatou em 1 a 1 com 
o Primavera. 

Futsal
Nas quadras, três partidas 

marcam a segunda rodada do 
1º Regional Aifa ARC Ferro 
e Aço Sub-17 de Futsal. Tam-
bém domingo, no ginásio da 
Sol-Sol, jogam: ASF/PMS/
Gulimper Academia/Boi na 
Brasa x EC Paulistano/Sedesp 
Vot. Sind. Bancários, 9h15; 
DME Iperó x Seme Itu, às 
10h10; e Educando para a 
Vida/Elias Fausto x EC Elite/
FC Amaral, às 11 horas. 

Já no sábado, dia 12, três 
jogos também estão marcados 
para a terceira rodada da 7ª 
Copa ARC Ferro e Aço Sub-
20. Todos os duelos estão 
marcados para o ginásio da 
Sol-Sol.

No primeiro jogo, às 14h, 
jogam R5/Colégio Meta/GA 
Marcenaria x EC Elite/Tigres 
Azuis. Mais tarde, às 14h50, 
o confronto será entre FC 
Divino x CME Elias Fausto. 
No último jogo, às 15h40, o 
Sol Jóias/Meninos do G5 joga 
contra o Projeto Restitui.

No último sábado, dia 5, 
durante a segunda rodada, o 
R5 venceu o Sol Jóias por 4 
a 3. Já o LBC/AE Pachelli 
bateu o Divino por 6 a 2. Elite 
e Restitui ficaram no empate 
por 2 a 2. 

Como nos demais anos, a equipe de natação foi o carro-chefe nos Jogos Regionais de Itatiba e trouxe 98 medalhas para a cidade

Três partidas marcam a segunda rodada do 1º Regional Aifa ARC Ferro

tística, nas duas categorias, 
ficou na terceira colocação, 
assim como a capoeira. O 
ciclismo feminino também 
ficou em terceiro, enquanto 
que o masculino ficou ape-
nas em quarto. A malha de 
Indaiatuba ficou na quarta 
colocação, o vôlei de praia 
masculino em quinto e o 
futsal feminino em sétimo. 

Confira a lista de meda-
lhistas por modalidades no 
site do Mais Expressão, no 
www.maisexpressao.com.br. 
Os boletins e resultados dos 
58º Jogos Regionais poderão 
ser acompanhados diaria-
mente no site http://jogos-
regionais.itatiba.sp.gov.br.

Indaiatuba participa dos 
Jogos com 280 competido-
res, a maioria formada na 
base. Os Jogos Regionais do 
Interior, em Itatiba, encerra-
-se amanhã, dia 12.

Competição 
A delegação de Indaia-

tuba teve outros desafios 
ontem, dia 10, mas até o 
fechamento da matéria os 
confrontos não haviam en-
cerrado. No handebol fe-
minino, a cidade enfrentou 
Campinas. Já no masculino, 
Indaiatuba jogou contra Li-
meira. No xadrez feminino, 
a disputa foi contra Bragan-
ça Paulista; enquanto que 
o xadrez masculino jogou 
contra Limeira. 
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Jovem é detido com drogas 
em frente à escola 

Menino é atropelado em Itu e morre no Santa Ignês

GM prende dupla suspeita 
de roubo a construtoras 
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A Guarda Municipal 
prendeu, na tarde de 
sábado, dia 5, na Rua 

Ouro, próximo a um shop-
ping da cidade, dois homens 
suspeitos de terem assaltado 
duas construtoras da cidade. 
O desempregado José Antônio 
Pereira de Souza, de 38 anos, e 
o vendedor, Vanildo Alves de 
Souza, de 43 anos, estavam no 
veiculo Renault Scenic quando 
foram abordados pela GM. 

Sob o painel do veículo, a 
Guarda Municipal encontrou 
um revólver calibre 38, uma 
pistola calibre 360, 16 muni-
ções intactas, cinco projéteis, 
além de R$ 300. “Quando pe-
dimos para pararem, eles desce-
ram com a mão na cabeça e não 
ofereceram resistência”, conta o 
guarda municipal Talinho. 

De acordo com a GM, José 
confessou ser dono do revólver 

A Guarda Municipal pren-
deu na tarde de ontem, dia 
10, o pintor Rodrigo Moretto 
de Almeida, de 19 
anos, por tráfico de 
drogas. O jovem 
estava em frente 
à uma escola no 
Jardim João Piolli, 
quando foi detido 
pelos guardas. Com 
ele, a GM encon-
trou 17 trouxas de 
maconha e R$ 196 
em cédulas troca-
das. 

De acordo com 
informações da 
Guarda Municipal, 
Almeida se assus-
tou quando avistou 
a viatura e tentou 
entrar em sua re-
sidência. Detido, 
o jovem assumiu 
que vendia drogas 
no local, mas dis-
se que apenas uma 

A Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), no trecho conhecido 
como Rodovia do Açúcar, 
registrou na quinta-feira, dia 
3, mais uma morte por atro-
pelamento. Matheus Henrique 
Alves dos Santos, de 6 anos, 
morador da cidade de Itu, foi 
atropelado por um veículo 
modelo Meriva quando atra-

e Vanildo da pistola. Diante 
disso, a dupla foi presa em fla-
grante e conduzida ao Distrito 
Policial. Já o veículo em que 
os indivíduos estavam também 
foi recolhido pelos guardas 
por estar com a documentação 
atrasada.

Segundo a Guarda Munici-
pal, o veículo em que a dupla 
estava já era monitorado pelo 
Centro de Operações e Inteli-
gência (COI), por suspeita de 
ter sido usado em um assalto 
a duas construtoras da cidade. 
Assim, quando os indivíduos 
passaram pelas câmeras de 
monitoramento próximo a em-
presa Plastek, a GM iniciou 
perseguição.

A participação da dupla no 
assalto às construtoras ainda 
não foi confirmada, no entanto 
de acordo com informações, 
dois funcionários das empresas 
reconheceram os indivíduos 
como autores do roubo a umas 
das construtoras. 

parte do dinheiro era resultado 
do tráfico e que o restante era 
fruto do seu trabalho.

Ainda segundo 
a GM, Almeida 
disse que obteve a 
droga de homem de 
nome João Paulo, 
residente em São 
Paulo, no formato 
de tijolo de maco-
nha e que em sua 
residência preparou 
as trouxinhas para 
vender. O jovem 
foi encaminhado 
ao Distrito Policial. 

vessava a rodovia. O menino 
deu entrada no Hospital Santa 
Ignês em Indaiatuba com fe-
rimentos graves e na tarde de 
terça-feira, dia 8, foi a óbito. 

A reportagem do jornal 
Mais Expressão entrou em 
contato com a mãe do menino, 
a auxiliar de limpeza Eliete 
Alves, de 40 anos, que expli-

Indivíduos foram encaminhados ao Distrito Policial

O pintor Rodrigo Mo-
retto de Almeida, de 
19 anos, foi preso tra-
ficando em frente a 
uma escola

17 trouxas de maconha foram apreendidas pela GM

Armas foram apreendidas durante a prisão dos dois suspeitos 

JME
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S: JM
E

cou que seu filho estava junto 
da irmã e da tia no momento 
do acidente. “Ele estava de 
mãos dadas com a minha 
filha e a minha irmã, porém 
se soltou delas, correu para 
a rodovia e foi atingido pelo 
carro”, conta. 

Muito emocionada, Eliete 
ressaltou que é comum as 

pessoas atravessarem a rodo-
via. “Nós não temos passarela 
aqui, por isso temos que nos 
arriscar na rodovia para che-
gar do outro lado. O meu filho 
foi mais uma vitima, pois já 
tivemos outras mortes e en-
quanto não for feito alguma 
coisa, continuaremos a perder 
mais pessoas por atropela-

mento”, disse. Na tarde desta 
quarta-feira, dia 9, o corpo de 
Mateus foi velado e enterrado 
no cemitério de Itu. 

A assessoria de imprensa 
da concessionária Rodovia 
Colinas, que administra a SP-
75, informou que o acidente 
aconteceu no km 23, no sentido 
Itu – Sorocaba e que a vitima 

foi socorrida pelo resgate da 
concessionária e encaminhada 
ao Hospital São Camilo, em 
Itu, e posteriormente transfe-
rido para Indaiatuba.

Questionamos a assessoria 
sobre a falta de uma passarela 
para os pedestres, mas até o 
fechamento da matéria não 
houve retorno.

Mais Expressão
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O nativo precisa enfrentar e vencer dentro de si um 
certo desejo de jogar tudo para o alto e começar do 
zero outra vez. É preciso entender que o nativo está 
abrindo caminhos em seus relacionamentos, vendo 
de outras formas as pessoas e entendendo as falhas 
dos outros. Tenha calma consigo mesmo.

Tenha calma que seu inferno astral está terminando. 
Sua energia já comeá a ficar normal. Alguns cuidados 
precisam ser tomados no que tange sua maneira de 
pensar e se comunicar com os outros. Suas idéias 
podem não ser bem entendidas.

Começa o inferno astral do geminiano. Sua mente 
pode se sentir um pouco limitada para expor as 
idéias e o que pensa das situações. Alguns gas-
tos imprevisíveis podem ocorrer nessa semana. 
Cônjuge ou sócio ajudam nos valores pessoais ou 
financeiros. Boa fase para refletir como lida com 
os sentimentos (seus e dos outros).

Renovação de seu interior, de sua estabilidade 
material, de sua segurança emocional, do seu lar e 
principalmente de sua estrutura afetiva. Os relacio-
namentos tendem a ser tensos nessa fase, pois há um 
desejo de que haja profundidade afetiva. Sua mente 
estará focada e bem equipada profissionalmente.

 O leonino tem que tomar cuidado com sua saúde. 
Apesar de ter muita força corporal, nesse momento sua 
saúde está um pouco fragilizada. Evite comportamen-
tos excessivos para que não enfraqueça. Momento de 
melhorar sua capacidade de conversar e trocar idéias 
com os outros. Leia, estude, converse, agora é a hora.

Os virginianos estão sofrendo forte 
tensão proveniente de suas relações. Algo dentro de 
si começa a modificar. Seus sentimentos estão um 
pouco expostos e fragilizados. Amigos ajudam, mas 
não conseguem tocar o ponto que precisa. É hora 
de rever sua maneira de agir nos relacionamentos.

O libriano enfrenta algumas situações difíceis em 
seu relacionamento. São fatos rápidos, não demoram 
muito, passam logo. No entanto, o nativo precisa 
renovar sua aparência, mudar seus hábitos para que 
sua aparência ajude em alguns projetos que vem 
pensando realizar, já a algum tempo.

O nativo precisa mais do que nunca mudar sua 
postura emocional e sua relação com seus senti-
mentos. Nem tudo o que deseja tem que ocorrer 
como acredita que deva ocorrer. Desejar algo e não 
acontecer como pensou que seria é muito normal e 
faz parte do crescimento individual. E isso se aplica 
a todos os setores da vida.

Filhos podem tomar um destaque por estes dias. 
Cuidado com seus gastos que tendem a inespera-
damente aumentarem. Provável viagem para longe 
com possibilidade de ocorrer, junto à pessoa de 
seu relacionamento afetivo-sexual. Dentro de casa, 
esforce-se para entender os fatos de maneira calma 
e sem agitações emocionais.

O capricorniano deve tomar cuidado para que não 
sofra acidentes ou venha a fazer cirurgia, simples-
mente por não ter calma e paciência com as situ-
ações. Alguns nativos querem controlar demais 
o parceiro afetivo, a ponto deste ficar com receio 
de falar qualquer coisa ou simplesmente explodir.

O aquariano pode se sentir meio perdido sem sua 
mente firme e intensa. É que neste momento o nativo 
precisa renovar sua maneira de ver as coisas e a for-
ma como vai aumentar sua intuição. Qual a filosofia 
de vida que tem? Existe um forte apelo do universo 
para renovar sua filosofia de vida. Faça isso.

Cônjuge do nativo em fase de expansão material. 
Renovação de valores pessoais feito de forma ines-
perada e súbita. O raciocínio do nativo pode ficar 
um pouco confuso, pois as emoções tendem a serem 
muitas nesse momento. Gastos com família ou lar 
aproveite para renovar ou decorar seu lar.
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Cinema Horóscopo de 11 a 17/07

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO - Pré 
- Estréia:  3D Dublado: Quinta 
(10), Sexta (11) e de Domingo 
(13) a Quarta (16): 17h30. Sá-
bado (12): não haverá sessão da 
versão 3D dublada. 3D Legen-
dado: Quinta (10) a Quarta (16): 
21h00. Convencional Dublado: 
Ação / Aventura / Ficção. 165 
minutos. Classificação 12 anos. 

AVIÕES 2 - HERÓIS DO 
FOGO AO RESGATE -  Pré-
-estréia:  3D Dublado: De Sá-
bado (12) a Quarta (16): 15h15. 
Animação / Aventura. 83 minu-
tos. Classificação livre.

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - Convencional 
Dublado: Quinta (10), Sexta 
(11) e de Domingo (13) a Quarta 
(16): 14h45 / 17h00 / 19h15. 
Sábado (12): 14h45. Animação 

JUNTOS E MISTURA-
DOS - Dublado: Quinta 
(10) a Quarta (16): 15h20. 
Legendado: Quinta (10), 
Sexta (11) e de Domingo 
(13) a Quarta (16): 19h20. 
Sábado (12): não haverá 
sessão da versão legendada. 
Pré-Estréia. Comédia. 117 
minutos. Classificação 10 
anos.

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO - 3D 
- Pré-estréia:  3D Dublado: 
Quinta (10), Sexta (11) e 
de Domingo (13) a Quarta 
(16): 16h45 / 20h20. Sábado 
(12): somente 20h20. Ação 
/ Aventura / Ficção. 165 
minutos. Classificação 12 
anos. 

KHUMBA - 3D - 3D Dubla-
do:  Quinta (10), Sexta (11) 
e de Domingo (13) a Quarta 
(16): 14h50 / 17h10. Sábado 
(12): somente 14h50. Ani-

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 11, tem pop rock com a 
banda Suprasumo a partir das 21 horas. Amanhã, dia 
12, tem Banda Rock Express também às 21 horas na 
casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-
3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 11, tem balada 
sertaneja com Rodrigo Ferri. Amanhã, dia 12, tem a 
animação de Henrique Lemes. Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-
4309.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 11, tem espetáculo infantil 
“As aventuras de João e Maria no teatro”, às 16 horas. 
No sábado, dia 12, terá a apresentação da peça “Cha-
peuzinho Vermelho em: uma surpresa para o lobo”, 
também às 16 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, 
no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 11, ás 
16 horas o espetáculo infantil “Mirabolante”. Avenida 
Guilherme Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em 
Campinas. Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

/ Aventura. 97 minutos. Classi-
ficação Livre. 

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Legendado: Quinta 
(10), Sexta (11) e de Domingo 

mação / Aventura. 85 mi-
nutos. Classificação Livre. 

O ESPELHO - Dublado:  
Quinta (10), Sexta (11) e de 
Domingo (13) a Quarta (16): 
19h45. Sábado (12): não ha-
verá sessão da versão dubla-
da. Legendado: Quinta (10) 
a Sábado (12) e de Segunda 
(14) a Quarta (16): 22:10. 
Domingo (13): não haverá 
sessão da versão legendada. 
Suspense / Terror. 104 mi-
nutos. Classificação 16 anos. 

(13) a Quarta (16): 17h50 / 
20h35. Sábado (12): 20h35. 
Romance/Drama. 126 minu-
tos. Classificação 12 anos.

MALÉVOLA - Convencional 

Dublado: Quinta (10), Sexta 
(11) e de Segunda (14) a Quarta 
(16): 16h00 / 21h30. Sábado 
(12): 21h30. Domingo (13): 
16h00. Aventura / Fantasia. 97 
minutos. Classificação 10 anos.

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dubla-
do:  Quinta (10),  Sexta 
(11) e de Domingo (13) 
a  Quar ta  (16) :  14h00 / 
16h20 / 18h40 / 21h00. Sá-
bado (12): 14h00 / 21h00. 
Animação / Aventura. 97 
minu tos .  C lass i f i cação 
Livre. 

VIZINHOS  -  Dublado: 
Quinta (10) a Quarta (16): 
21h50. Comédia. 97 minu-
tos. Classificação 16 anos.

A CULPA É DAS ES-
T R E L A S  -  D u b l a d o : 
Quinta (10), Sexta (11) e 
de Domingo (13) a Quar-
ta (16): 16h00 / 19h00 / 
21h35. Sábado (12): so-
mente 21h35. Romance/
Drama. 126 minutos. Clas-
sificação 12 anos

MALÉVOLA - 3D Dubla-
do: Quinta (10) a Quarta 
(16): 14h20. Ação/Aventu-
ra / Fantasia. 97 minutos. 
Classificação 10 anos.
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Daisho Japanese Food Derico e irmão no Kaliper's Rock Bar

No Daisho com amigos, comida boa e muita alegria!

O Kaliper's está 
com novo proje-
to de quinta-feira 
e, com casa cheia, 
oferece um exce-
lente show do Duoa 
Sciott, Derico e 
Sérgio, os quais 
fizeram um show 
lindo, com musi-
cas maravilhosas 
e muito bem toca-
das pelos irmãos 
Sciott, que levou a 
plateia ao delírio, 
tudo intercalo com 
o humor rasgan-
te de Derico. Uma 
noite divertidíssi-
ma. Parabéns ao 
Miguel e ao Rafael 
pelo evento muito, 
mas muito bom.

Nina Becker faz show no Iguatemi 
Campinas com 100% da renda 
revertida para o Centro Corsini

IMA no Kaliper's Festa Julina na chácara da Familia Lelli

Indavet Clínica Veterinária

Tornados Indaiatuba Rugby Clube

Chamada de Voluntários Doadores 
de Sangue

Show do Almir Sater  aconteceu 
domingo no Indaiatuba Clube

Dando sequência ao projeto Corsini Cultural, que traz ex-
pressivos eventos culturais com bilheteria e cachês revertidos 
para o Centro Corsini, o Iguatemi Campinas receberá no dia 
22 de julho, o show de Nina Becker Minha Dolores, no qual 
ela canta sucessos de Dolores Duran. O espetáculo, com 100% 
da renda revertida à instituição, que é referência internacional 
no apoio aos portadores do vírus da Aids, acontecerá às 20h30 
no Teatro Brasil Kirin. Com uma doação mínima de R$ 100 
por pessoa (R$ 50,00 para estudantes), os ingressos já estão 
disponíveis em quatro pontos de vendas e a partir do dia 12 de 
julho poderão ser adquiridos também no Teatro Brasil Kirin, 
localizado no terceiro piso do Iguatemi Campinas. A apresen-
tação de Nina Becker será a segunda do programa “Sons que 
tocam”, primeira vertente do projeto Corsini Cultural, que teve 
como start o show de Toni Garrido cantando Tim Maia e Jorge 
Benjor. O evento, realizado em junho, foi sucesso de público 
e arrecadou R$ 60,3 mil para a entidade. No programa “Sons 
que tocam”, talentos da música brasileira revisitam a obra de 
grandes nomes, em shows de sonoridade e solidariedade.

Os professores do IMA, Instituto Musical Alabama arra-
sando no palco do Kaliper's Indaiatuba

Sergio e Alair Lelli, com sua família, receberam parentes e 
amigos para sua Festa Julina no sábado, dia 5. O evento contou 
com muita comida de qualidade, bebida e cantoria boa, tudo 
em um clima familiar delicioso.

Dora de Camargo Andrade Drake recebeu familiares, ami-
gos e clientes, com uma linda festa, para a inauguração do novo 
prédio de sua Indavet. Agora o espaço é bem maior e muito, 
mas muito melhor equipado, junto à clínica tem um Pet Shop, 
com banho e tosa e uma linda boutique para os pets. Parabéns 
a Dora e sua equipe, sucesso!

Foi um grande sucesso o show de Almir Sater, no almoço 
do Indaiatuba Clube, realizado no último domingo, dia 6

Tornados M19 x SPAC M19 e Tornados x Ilha Bela - Indaiatuba - Campo do Bela Vista
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KALIPER'S

Samara 
Nascimento 

recebe a 
Poderosa 
Mariana 

Junqueira  na 
sua Esmalte-
ria Nacional, 
terça, dia 08

O casal Aychi do Couto e Túlio Tomass do Couto se divertindo em noite 
de Derico no Kaliper's, dia 03.tif

Kátia Brooks entre Ricardo Uhalde e Juan Garaventa no evento que 
reuniu os amantes de jazz no Kaliper's, dia  03.tif

Joice Oliveira da Nishi Royale entre Daniella Souza e Aline Souza, 
na Feira de Noivas e Festas de Salto, terça, doa 09

A modelo Andira que desfilou pela 
Nishi Royale, exibe semi jóia de 
Munize Bigatto, na Feira de Noivas 
e Festas de Salto, dia 09, terça

A modelo Shaiene Medeiros 
desfilando para a Nishi Royale na 
Feira de Noivas e Festas de Salto, 
quarta, doa 09

Carlos e Jussara Della Páscoa no show de jazz do Kaliper's, quinta, 03As belas Natália Ohori e Keila Abe, na noite de Jazz no Kaliper's

Kátia Brooks, Luiz Uricoechea e Carla Luciano, Derico e Sérgio Zimbom, 
no Kaliper's.tif

Ariane Kikuchi ao lado de Miguel Vieira, gerente do Kaliper's e um dos 
idealizadores do Projeto Jazz & Blues Night on  Kaliper's

Quem disse que Indaiatuba vive só de pagode e sertanejo? Pois o Kaliper's mostrou que o indaiatubano também curte outros gêneros musicais. A apresentação do Projeto Projeto Jazz & Blues 
Night on Kaliper's, que estreou na quinta passada com um show do Duo Sciotti, promete uma série de shows dedicados ao público amante do gênero. A noite esteve perfeita, excelente música, 
atendimento impecável e muita gente bonita. Parabéns à iniciativa do Kaliper's pelo lançamento desse projeto e vamos torcer muito para que seja um sucesso.
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Os namorados Suelen e Danilo no Boteco do Bacalhau

Osni, Neuza, Elizete e Flávio na Pizzaria Skinão

Márcio e Samanta no Boteco do Bacalhau

Miriam e João Alberto Restaurante no Moqueca Indaiatuba

Júnior, Maira, Juarez e Martins no Restaurante Dom Apollo

Fábio, Jocimara e Jeremias no Restaurante e Pizzaria Rincão GaúchoEdilma, Emerson e Neta equipe da Pizzaria Babbo Giovanni

Claúdio Magalhães  no Restaurante Açafrão
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Yasmin

Isabele com seu bisavô Darcy

Arthur, Mariana e Sofia na colônia de férias do Clube 9 de Julho

Ana ClaraAna Carolina, Duda e Mirela na colônia de férias do Clube 9 de Julho

Flavio Barros na colônia de férias 
do Clube 9 de Julho

Alícia demonstrando os apliques de franja na Alícia Hair

Mais Expressão
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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 ma-
ravilhosas 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 segun-
da, terças e 
quartas-feira. 
Muito bom!!!

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

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

Vestidos de Noiva e Vestidos sociais para festas em geral, venda ou 
aluguel, só na A Nova Loja. Dê um pulinho na loja e confira de perto a 
maravilhosa coleção da Center Noivas. Você vai amar!

Júlia em casamento realizado na Itália. É a A Nova Loja homenageando 
seus clientes

Cristina (com o vestido Azul) em  casamento realizado na Itália. É a A 
Nova Loja homenageando seus clientes

A Spazio Óptico oferece uma variedade incrível em óculos solares e de grau, das melhores marcas do mercado como RayBan, Ana Hick-
mann, Orkley, Guess, Harley Davidson, Kipling, Vogue, Pierri Cardin etc, além de uma coleção maravilhosa de semi-jóias da Donna D'oro. 
Após a Copa começa a promoção: na compra de uma armação da Linea Spazio Lentes Antí Reflexo ganhe 50% no segundo óculos da 
mesma linha (lentes AR de +3 à -3). Tudo em 10x sem juros no cartão, 6x sem juros no crediário e à vista com 10% off. Aceita cartões Visa, 
Master, HiperCard e ASPMI. Se você precisa de óculos, a Spazio Ópico é uma excelente opção. Vá conferir! Sucesso Frederico e Mário!

SPAZIO ÓPTICO, VARIEDADE EM ÓCULOS E SEMI-JÓIAS

Olimaq agora Representante Autorizado Brother

Cristiane, Frederico, Mário, Alexandrina e Fernanda, a competente 
equipe da loja

Espeto árabe de filé mignon, com cebola, tomate e pimentão. 
Acompanha molho especial de alho. Saborosíssimo, vá experimen-
tar na Casa da Esfiha

Maravilhosos óculos da nova coleção Ana Hickmann

Semi-jóias da Donna D'oro

Michui de Filé Mignon

A Olimaq oferece uma ampla variedade de máquinas de bordado, 
costura profissional e doméstica, desde modelos convencionais até as 
eletrônicas e computadorizadas, com inumeras possibilidades de exe-
cução de pontos e desenhos de bordados com qualidade e acabamento 
profissional. Em constante inovação, a Olimaq oferece novos modelos 
que atendem cada vez mais as necessidades do usuário.
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O espaço de beleza Domus 
Capelli apresenta as leitoras do 
jornal Mais Expressão, a partir 
desta edição, uma grande novidade: 
perguntas e respostas, dicas, mitos e 
verdades relacionados aos cuidados 
com os cabelos e de sua imagem...
com a profissional na área de beleza 
a mais de 20 anos, Daniela Pontelo. 

Bem, meu lema desde o ini-
cio da minha carreira na área da 
beleza sempre foi "experimente 
ser você”. Quando falamos de be-
leza e cuidados pessoais, é muito 
importante nos atermos a lançar 
sim as novidades e tendências, 
mas sempre com o cuidado de nos 
respeitarmos e sentirmos felizes e 
satisfeitas com o resultado. Mes-
mo porque, nem sempre o que 
fica bom para uma determinada 
pessoa, ficará bem em você. 

Por isso, temos técnicas de 
reconhecimento como o visagismo 
entre outras que nos auxilia nesse 
processo de mudança. Com isso, 
nada como uma boa conversa com 
um profissional especializado na 
área da beleza, para que possamos 
mudar nosso visual e ficarmos rea-
lizada com nosso novo look. 

Pretendemos trazer a cada 
semana uma novidade para 
vocês meninas.

E hoje vou falar sobre algo 
que é muito comentando no meio 
da beleza, porém, poucas pessoas 
entendem como exatamente esta 
técnica pode nos auxiliar.

Visagimo: É uma técnica de 
reconhecimento na arte de criar 
uma imagem pessoal que revela 
as qualidades interiores de uma 
pessoa, por meio das caracte-
rísticas físicas e o princípio da 
linguagem visual (harmonia e es-
tética). Utilizamos neste processo 
de transformação maquiagem, o 
corte ideal, a coloração e pentea-
dos dos cabelos. Essas ferramen-
tas são usadas para transformar e 
transmitir esta imagem pessoal.

Hoje as dicas serão sobre como 
esta técnica pode nos ajudar a esco-
lher o corte de cabelo ideal.

Qual a imagem que você 
pretende transmitir?

Cabelos lisos e retos, com-
primento Chanel até altura do 
ombro: transmitem seriedade, 
atitude, postura diante das situa-
ções e poder de liderança.

Cabelos ondulados: trans-
mitem sensualidade, atraem os 
olhares.

Cabelos com pontas para 
fora, desfiados: transmitem co-
municação e dinamismo.

Cabelos longos e com franja: 
Transmitem meiguice, fragilida-
de, delicadeza.

Cabelos curtos: Transmitem 
mulheres que estão no comando, 
força, autoconfiança e determina-
ção (poderosas...rs)

Uma dica: lembre-se sempre, 
antes de escolher seu visual, 
pense que imagem você pretende 
transmitir e se ela te satisfaz. 

Se no momento você está 
olhando no espelho e não está 
satisfeita com o visual, aproveite 
e aposte nas mudanças através 
de um novo look.

Leitores, hoje fico por aqui!
Semana que vem volto com 

novidades de visagismo através 
das cores e tendências para seus 
cabelos, tudo sobre coloração e 
mechas para um novo visual.

Dúvidas ou sugestões, basta 
nos contatar através da página 
da Domus Capelli no Facebook. 
Responderei atenciosamente no 
decorrer da semana. Dê ideias 
de assuntos que você gostaria de 
saber para que possamos enri-
quecer ainda mais nossa coluna 
de beleza. Arrasem... 

Até, Daniele Pontelo.

Equipe pedagógica do Colégio Meta se prepara para volta às aulas

As alunas do Colégio Rodin Pamela Oliveira Gualberto de Souza, Raiane 
Doretto Oliveira, Amanda Fiore Borella e Pietra Oliveira Gualberto de 
Souza, estiveram em Cananéia para estudo do meio

Sandra Barnabé aos cuidados da Silvana Santos no 
WR Hair Stylists

Carina da Alícia Hair no aniversário do amigo Delano da Cavalcanti & 
Fiori. Parabéns!

Aline deseja um feliz aniversário a sua amiga. Que 
Deus continue te abençoando. ParabénsO fotógrafo Eliandro Figueira foi dar boa sorte para os atletas da secretaria de esportes na saída para os Jogos Regionais em Itatiba

Orlando da Placa e Fotos para Túmulos

Rodrigo, gerente da Bono Pneus avisa aos clientes e amigos que a loja está com o sitema "Leva e Traz", o 
atendimento começa às 7h e encerra às 19h, para quem precisa de serviços antes do horário de trabalho é 
uma excelente opção. Parabéns a toda equipe da Bono Pneus!

Murilo e Luise da M.L Informática

A cliente Adelai Candelo com Van no Salão Terapia 
da Beleza

WAGNER BRITO
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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

CA0111 - Casa nova com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, ar condi-
cionado quente e frio em todos os cômodos, 
aquecedor solar, lustres e luminárias. Gara-
gem coberta para 02 carros. R$ 400.000,00. 
Aceita Financiamento!! 

Entrada a partir de R$9,395,30  
Parcelas de R$808,00. Últimas unidades!!!

Entre em contato com corretor: Spadella Moraes: (19) 
3017-3505 / 3816-7401

CA01120- Vila Suíça: Casa em ótimo estado com 
acabamento em porcelanato e excelente localiza-
ção, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar, 
estar e tv, varanda, jardim de inverno, cozinha 
planejada, lavanderia, churrasqueira. Câmera de 
segurança na rua e cerca elétrica. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 2.700,00.

CA00992- Cond. Vila Romana: Casa nova com 
ótimo acabamento em porcelanato, com 03 suítes, 
sala jantar, estar e tv, cozinha, copa, edícula e la-
vanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira 
e salão de festas. R$ 4.500,00.

CASAS VENDA:

CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 
03 carros. R$ 300.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01041- Moradas de Itaici: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas. Com móveis planejados, 02 dormitórios, sala jantar e 
estar, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 340.000,00.
CA01111- Jardim do Vale II: Casa com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. 
Garagem coberta para 02 carros. R$ 345.000,00.
CA00738- Jardim América: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem coberta para 02 carros. R$ 
350.000,00.
CA00730- Jardim Pau Preto: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 03 carros. R$ 350.000,00.
CA01113- Aqui se Vive: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas e 
churrasqueira. Garagem coberta para 02 carros. R$ 360.000,00. Aceita Financiamento!!
CA01058- Cond. Villaggio di Itaici: Casa nova em condomínio com acabamento em porcelanato, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
jantar e estar, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer completa. R$ 485.000,00. Aceita Financiamento!!
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!!! com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço.
CA01124- Dom Bosco: Casa com móveis planejados 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, escritório, cozinha, despensa, 
área de serviço, quintal , e churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 680.000,00.
CA00688- Cond. Portal de Itaici: Casa em condomínio alto padrão acabamento em porcelanato, ar condicionado, com móveis 
planejados 03 suítes sendo 02 com closet, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, edícula, área de serviço, lavanderia, despensa, 
entrada de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol e quadra. Garagem para 04 carros. R$ 850.000,00.

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.
AP00460- Monte Verde: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha americana planejada, lavanderia e portaria 24 horas. Garagem 
para 01 carro. R$ 222.000,00.
AP00459- Parque São Lourenço: Apartamento com acabamento em porcelanato com  02 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavan-
deria e portaria 24 horas. Área de lazer completa. Garagem para 01 carro. R$ 240.000,00.
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00
AP00426-Edifício Ana Maria: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço e por-
taria 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:

TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 m², aceita permuta. Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
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.
TE00427- Terreno Residencial Maria Dulce: Terreno em condomínio com portaria, pronto para construir. R$ 255.000,00.
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:

CH00123- Recreio Campestre de Viracopos: Chácara com 04 dormitórios, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha e churrasqueira. 
Garagem para 05 carros. R$430.000,00. Aceita Financiamento.
CH00032- Parque da Grama: Chácara com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
R$ 450.000,00. Aceita Financiamento!!!
CH00110 – Chacára Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios, sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha planejada, lavanderia. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 520.000,00.
CH00134-Terras de Itaici: Chácara com 03 dormitórios sendo 02 suítes, lavabo, sala estar e jantar, cozinha planejada, despensa e 
portaria 24 horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 583.000,00.
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, copa, forno para pizza, edícula, lavanderia. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos e campo. Garagem para 05 carros. R$ 660.000,00. Aceita Financiamento.

CASA LOCAÇÃO:

CA01072- Jardim Dom Bosco: Casa com 01 dormitório e banheiro. 35 m². Garagem para moto. R$ 830,00.
CA00657- Parque São Lourenço: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 
02 carros. 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.
CA00518- Vila das Palmeiras: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha planejada, 
lavanderia, churrasqueira e portaria 24 horas. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.
CA01123- Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem 
para 02 carros. R$ 1.500,00
CA01000- Parque das Nações: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem coberta para 
02 carros. R$ 1.600,00.
CA00800- Cond. Guarantãs: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, 
lavanderia e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de festas. R$ 1.800,00.
CA01120- Vila Suiça: Casa com acabamento em porcelanato 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e 
estar, varada, jardim de inverno cozinha planejada, lavanderia e churrasqueira. Câmera de segurança na rua 
e cerca elétrica. Garagem coberta para 02 carros. R$ 2.700,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 850,00.
AP00107- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia. 
Garagem para 01 carro. R$ 900,00.
AP00336-Edifício Phatenor: : Apartamento com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha, área de serviço. 
Garagem para 01 carro. R$ 1.000,00.
AP00270- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e portaria 
24 horas. Área de lazer com salão de festas, jogos e churrasqueira. Garagem para 01 carro. R$ 1.000,00.
AP00461- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha americana planejada, lavanderia, 
portaria 24 horas e área de lazer completa. R$ 1.200,00.
AP00210- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, possui no 
apartamento: ar condicionado, lustres, box e espelhos. Garagem para 01 carro. R$ 1.200,00.
AP00449-Edifício Fonte di Trevi: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala janta e estar, cozinha, 
área de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra de Squash. Garagem para 02 carros. R$ 
1.200,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. 
Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00381- Residencial Victória: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
lazer e garagem para 01 carro. R$ 1.300,00 .
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$ 1.500,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00113- Mato Dentro: Chácara em condomínio, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, sala jantar e 
estar, escritório, cozinha planejada, lavanderia, ar- condicionado , tv a cabo, lareira, alarme e portão eletrônico. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 3.000,00.

SALAS LOCAÇÃO:

SA00069- Centro: Sala comercial localizada no centro com 37 m². R$ 1.000,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

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

Antecipe-se ao lançamento em Salto/SP

2 e 3 Dorms. com suíte



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

AP0568 - 54 m² - Ed. Monte Belo
02  dorm., sala 02 amb., coz., área de 
serv., bhº sociaçl, 01 VG. R$ 1.100,00 + 
Cond. + IPTU 

DESTAQUE

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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

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

Lotes Comerciais de 150 m² - Localiza-
ção estratégica, ideal para mini merca-
dos, padaria, farmácia, oficinas, etc. De 
R$ 800,00 a R$ 1000,00 o m²

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0554 - 63,21 m² - Projeto Vista Verde 
03 dorm., sendo 02 suítes, sala 02 amb., 
bhº social, coz., área de serv., área de 
lazer completa, 02 VG. R$ 259.161,00

APARTAMENTOS 

AP0561 - 78 m² - Ed. Viva Vista 
02 dorm. c/ arm., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb., varanda gourmet, coz. planej., área de 
serv., 02 VG. R$ 450.000,00

AP0562 - 57 m² - Jd. Alice 
02 dorm., sala 02 amb., sacada, bhº social, coz., 
área de serv. planej., 01 VG. R$ 240.000,00

CASAS

CA0328 - 164 m² - Vl. Almeida 
03 dorm., sendo 01 st. c/ hidro., bhº social, 
sala 02 amb., coz., área de serv., desp., área 
de serv., churrasq., fogão a lenha, 02 VG. R$ 
450.000,00

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

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

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

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

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

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

SOBRADOS 

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

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

CASAS

Ca0514 - 300 m² - Vl. Costa e Silva
03 dorm., sendo 01 st. c/ ar cond., sala, 
copa, coz. planej., bhº social, área de 
serv., edicula c/ 01 dorm., coz., bhº, 04 
VG. R$ 2.200,00 + IPTU

CA0224 - 175 m² - Cond. Vista Verde
03 dorm., sendo 01 st. c/ armário, bhº 
social, sala 02 amb., varanda, coz. planej., 
área de serv., churrasq., quintal, 02 VG. 
R$ 2.300,00 + Cond. + IPTU 

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

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

CHÁCARA

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

CA0503 - 360 m² - Cond. Terra Magna 
03 dorm., sendo 02 sts., 01 c/ closet, sala 02 
amb. pé dir. alto, lavabo, coz. americana planej., 
área de serv., quintal, bhº e dorm. ext., churrasq., 
04 VG. R$ 680.000,00

CA0517 - 150 m² - Cond. Montreal Resid. 
03 dorm., sendo 01 st., bh° social, coz. ame-
ricana, área de serv., quintal, churrasq. e 02 
VG. R$ 420.000,00 

SOBRADOS 

SO0321 - 350 m² - Pq. São Lourenço 
03 dorm., sendo 01 st. master c/ sacadas 
e móveis planej., sala 03 amb., bhº social, 
lavabo, coz. planej., escrit., área de serv., 
churrasq. c/ arm., quintal, pisc., paisag.,  06 
VG. R$ 700.000,00

SO0299 - 207 m² - Itaici 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, sala, coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 405.000,00

CHÁCARAS 

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

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

LOTEAMENTO FECHADO 

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

LOTEAMENTO ABERTO 

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

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



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

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS RESIDENCIAIS TERRENOS INDUSTRIAIS
ALTO DE ITAICI 305 m² R$ 185.000,00
ALTO DE ITAICI 400 m² R$ 200.000,00 (OPORTUNIDADE)
BEIRA DA MATA 360 m² R$ 270.000,00
BELA VISTA 345 m² R$ 180.000,00
DONA LUCILLA 300 m² FACILITADO EM ATÉ 25 PARCELAS
JARDIM BRÉSCIA - 200 m² R$ 130.000,00
JARDIM MARINGÁ - 300 m² R$ 205.000,00
JARDIM REGENTE  - VÁRIOS LOTES - R$ 840,00/m²
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 

EUROPARK – 500 m² - 
Parcelamento direto 
com proprietário em 

até 60 meses

EUROPARK – 1.000 m² - 
R$ 350.000,00

AP00153 - DUETTO DI MARIAH - AU= 84 m² - 3 dormitórios (1 suíte), Cozinha americana pla-
nejada, sala 2 ambientes, terraço gourmet, armário na suíte, área de serviço, 2 vagas cobertas 
LOCAÇÃO R$ 2.100,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA00633 - VISTA VERDE - AT= 175 m² AC= 187 m² - 3 dormitórios com armários (1 suíte com 
hidro dupla), sala de estar, jantar e TV, cozinha americana planejada, despensa, lavanderia, 1 
vaga coberta e 2 descobertas R$ 560.000,00

CA00629 – PORTAL DE ITAICI - AT= 300 m² AC= 270 m² - 3 suítes (1 com hidro), Infra de AC 
em todos os quartos e sala, aquecimento solar, piso em porcelanato, sala de tv/ estar conjugadas 
(pé direito duplo), Cozinha americana, sauna, piscina, espaço gourmet, lavanderia, escritório, 4 
vagas (2 cobertas) R$ 960.000,00

SL00035 - OFFICE PREMIUM - TORRE BUSINESS - AU= 40 m² - Excelente sala com copa e 
banheiro LOCAÇÃO R$ 2.500,00 + CONDOMINIO + IPTU

GL00285 - Galpão Industrial com aproxima-
damente 1.500 m² de área, construído em 
terreno de aproximadamente 2.000 m². Possui 
escritórios amplos, refeitório, vestiários e me-
zanino nos fundos.  LOCAÇÃO R$ 18.000,00

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

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

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



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

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

06B Mais Expressão

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD 
(NOVA) ANO 2013 

COMPLETA, 14 LUGARES, 
LICENCIADA. IPVA.
NEGOCIA. TROCA: 

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

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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

T E R R E N O  J D .  D O  I M P E R I O -
-TR00711
150M² , QUADRA 13, LOTE 54 CON-
DOMINIO
ACEITA CARRO NO NEGÓCIO
R$  115.000,00 

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

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

PASSO O PONTO BAZER E 
PAPELARIA – CENTRO

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

R$50.000,00 aluguel R$1.650,00

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

VILA MARIA HELENA CA02566
Casa de fundo, Rua Bororó nº 50.
01 dorm,sala,coz,a.s,quintal e gara-
gem 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

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

CASA ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JD SANTA CRUZ – CA02607
CASA TERREA, 02 DORM, SALA, 
COZ, A.S E GARAGEM P/ AUTO.
R$ 850,00+ IPTU

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

JD NOVA EUROPA – CA02608
CASA TERREA COM AMPLO QUIN-
TAL, 02 DORM, SALA, WC COZ, A.S 
E GARAGEM.
R$ 1.300,00

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

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 
02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

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

APTO 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

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

CHACARA AREAL- CA02605 - SO-
BRADO PISO INFERIOR: HOME TE-
ACHER, LAVABO, SALA(02 AMB), 
COZ AMERICANA, DESPEN, LAVAN, 
ESPAÇO GOURMET C/ COZ, CHUR-
RAS, PISCINA E WC. PISO SUPE-
RIOR:04 SUITES C/ CLOSET (01MAS-
TER C/ HIDRO),TODOS C/ VARAN. 
AQUECEDOR SOLAR VAGA P/06 
AUTO(03COBERTOS) AT: 450M² AC: 
351M² R$1.950.000,00

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOPARA VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

T E R R E N O  J D  P R I M A V E R A 
TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

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

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADAS-
TRADOS, 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

CA00262 – Vila Brizola – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 1.200,00 + Iptu
CA00948 – Jd. do Valle – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb ampla, wc so-
cial, coz c/ armários, lavand, garagem coberta 2 carros .R$ 1.400,00 + Iptu
CA00578 – Jd. Sevilha – AT: 125m² - AC: 90m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garage coberta 2 carros e port. Eletrônico .R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros .R$ 1.550,00 + Iptu
CA00998 – Cidade Nova – Excelente Localização - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 2 carros, edícula c/ banheiro R$ 
1.800,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem .R$ 
1.800,00 + Cond. + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem, área 
de lazer completa, segurança 24 hs .R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), 
wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ 
wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, 
portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, 
coz planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão 
eletrônico, cerca elétrica .R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00328 – Centro – Kitnet - Edifício c/ elevador – Mobiliado c/ armário na 
cozinha, guarda roupas, geladeira, fogão e rack R$ 600,00 + Cond + Iptu
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armários, wc, 
lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem 
R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00420 – Itaici – Ed. Azaleia – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala, coz 
planej, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 24 hs .R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 
+ Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa 
– 3dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem .R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu

VENDA

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

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia .R$ 
115.000,00
TR00483 – Jardim Bela Vista – AT: 250m² - plano (excelente localização) 
R$ 165.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² .R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - 
frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

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

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

CASAS 

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

APARTAMENTO

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

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

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

TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

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

COZ PLANEJ C/ GELADEIRA E MICROONDAS, 
SALA C/ SOFÁ, RACK E TV, GARAGEM COBERTA.



08B Mais Expressão

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

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

VENDO CARRO

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

LICENCIADA, IPVA.
NEGOCIA. TROCA: 

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

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

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

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

APARTAMENTO P/ VENDAR. OPORTU-
NIDADE
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$50.000,00  aluguel R$1.650,00

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

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

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

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

JD. SÃO FRANCISCO – CA02594
02 DOM., SALA, COZ., WC, A.S., QUINTAL, 
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$ 2.000,00 + IPTU

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

JD SANTA CRUZ – CA02607
CASA TERREA,02 DORM, SALA, COZ, A.S E 
GARAGEM P/ AUTO.
R$ 850,00+ IPTU

 JD NOVA EUROPA – CA02608
CASA TERREA COM AMPLO QUINTAL, 02 
DORM, SALA,WC, COZ, A.S E GARAGEM.
R$ 1.300,00

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

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

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

ITAICI – CA02487
CASA ANTIGA: 03 DORM. (02 SUITES), 02 
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 GARA-
GEM P/04 AUTOS 02 COBERTAS.
RUA JOARACY MARIANO DE BARROS, 92.
R$ 2200,00 + IPTU 

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

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

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

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

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

V I L A  S U Í Ç A  C A 0 2 4 7 8  -  S O B R A -
DO: PARTE SUPERIOR -  04 DORMs. 
(01 SUITE MASTER, 01 SUITE - TODOS 
COM ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, SALA JANTAR, COZ COM ARM, 
A.S, CHURRAS, PISCINA, WC, SALA E 
VAGA PARA 04 AUTOS (02 COBERTOS). 
AQUECEDOR SOLAR, BOILER E PORTÃO 
AUTOMÁTICO. AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 
800.000,00

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

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

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

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

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

TERRENO ALUGA

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

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 
VISITE NOSSO SITE:

WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

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

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

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

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

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

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

CASAS PARA VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. MERCEDES – CA02539
CASA TÉRREA: 02 DORM., SALA, COPA, COZ 
PLAN, QUINTAL, FUNDOS COM ÁREA GOUR-
MET, EDÍCULA COM SUÍTE, VAGAS P/ AUTOS. 
PARTE EXTERNA TODA C/ PISOS.
R$ 425.000,00

JD. ELDORADO – CA02542
TÉRREA: 02 DORM. (01 SUITE), SALA, CO-
Z,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 TER-
REA NO FUNDO, 01 DORM, SALA, COZ,WC, 
A.S. GARAGEM E QUINTAL. AT;276M²  A.C. 
70M² R$  500.000,00
JD REGINA – CA0250903 DORM. (01 SUITE), 
SALA (02 AMB.), COZ,WC, LAVAN, GARAGEM 
P/ 01 AUTO COBERTO MAIS 03 VAGAS, 
QUINTAL, PORTÃO ELETRÔNICO, CERCA 
ELÉTRICA. AT: 250m² / AC: 120m²
R$ 418.000,00

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

AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil

TERRENO

TE00123 R$ 240.000,00 PARQUE DAS BAN-
DEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.500,00 + COND. + IPTU  
GRAND VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 salas|  
70,00 m² útil
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 dorms | 1 
suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO 
Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU    

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO 
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 
m² const.
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.200 – CIDADE NOVA II – R$424 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, wc externo, quintal, garagem para 2 carros..
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, garagem. 
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st com 
banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, garagem 
para 2 carros.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churrasqueira, 
piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta.SOBRADO
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), sala de 
star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, churrasqueira, 
garagem para 4 carros. 
COD.345 – JD.MONTE VERDE – R$340 MIL – 3 dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edícula, 
churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc social, as, garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, lavanderia, edícula, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms (1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavabo, lavanderia, wc 
social, piscina, garagem.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 2 carros.
COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 4dorms(2sts), 
sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, dispensa, piscina, chur-
rasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$290 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavabo, as, 1 vaga de garagem coberta.
AP.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

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

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

CHÁCARAS

COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, 
churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. 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.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, 
sala de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, 
salão com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, 
coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, 
garagem. 
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), coz 
planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, garagem.
VL FURLAN – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
CENTRO – R$1.700,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
coberta. OBS:2 salas com encanamento para consultório dentário. 
COMERCIAL.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz c/ a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico.
CIDADE NOVA – R$1.450,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, as, 
quintal, garagem.
VL.RUBENS – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc com Box, as, 
garagem para 2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia.
VL.FURLAN – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

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

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

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas portas de 
entrada.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.

SALAS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², escritório, 4wc.
DIST. 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, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ 
varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano 
AT 10.000m² AC/ 700m² .R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada 
com portão eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² .R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 3D( 01 st), sala 02 ambientes, coz., 
lav., piscina e churr. AT/ 1.000m² AC/ 160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms(03 st), sala jantar, 
sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
piscina e churrasqueira .AT 5.000m² AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

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

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

ÁREA – VENDE

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

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha 
e WC .R$ 440.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozinha, 
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 Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Sobrado Jd. Morada do Sol – 3 aluguéis – ótimo para investimento – R$195.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem para 2 carros – R$ 
280.000,00
Casa Jd. Morada do Sol – 4 cômodos com mais 2 cômodos separados – R$170.000,00

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

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara próx. ao Vale do Sol – com casa, 3 dormitórios – 1000m² - R$270.000,00 – faz 
permuta com casa.
Chácara 1000m² em Salto – próximo ao Pesqueiro Micai – ótima topografia – 
R$60.000,00 – aceita carro no negócio.
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36.000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – R$550.000,00

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, Capivari e Monte Mor e outras regi-
ões - fazenda: no Paraná e Minas Gerais.

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

CASAS - VENDE-SE

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

TERRENOS-VENDE-SE

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

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

CHÁCARA-VENDE-SE

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

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

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

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL DO 
SEU CORRETOR!
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Ref: 399832 - Apartamento para locação - Jd. Eldorado com 2 dormitórios, sala ampla, cozinha 
com armários planejados, área de serviço separada com área externa, quarto com sacada. AU: 
95m² Valor R$ 1.000,00

REF. 402126 - Jardim 
Vila Paradiso - Lindís-
simo imóvel à venda 
em condomínio de 
alto padrão com 04 
Suítes, sendo 3 no 
Pavimento Superior e 
1 no Pavimento Térreo, 
que pode ser reversível 
para Escritório, Piscina 
em alvenaria e Pasti-
lhas Jatobá, projeto de 
arquitetura contempo-
rânea diferenciado com 
integração total nos 
espaços sociais e de 
lazer, placas de Aque-
cimento Solar + Boiler, 

infra-estrutura para ar condicionado, preparação para aquecimento solar na piscina, lavabo, 
despensa, cozinha com armários, incluindo o cooktop e coifa, home Theater, guarda-corpo da 
escada em vidro, revestimento da escada com porcelanato importado, esquadrias dos quartos 
com persianas integradas em alumínio e telas mosquiteiro, área gourmet com churrasqueira, 
balcão, vestiário e depósito. AT. 465 m² AC. 290 m² R$ 1.750.000,00

REF. Terras de 
Itaici - Chácara em 
condomínio fecha-
do, com excelente 
padrão construtivo, 
com 03 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, 
wc social, lavado, 
sala com pé direito 
duplo, cozinha, área 
de serviço completa 
com wc (inclusive 
chuveiro), despensa 
fechada, terraço, 
casa toda em tijolo à 
vista, piscina (8,5 m 
X 4,5 m, com hidro-
massagem e ilumi-
nação), ampla área 
de churrasqueira 

com despensa fechada, wc para área de piscina, vestiário com chuveiro, garagem coberta para 
2 ou 3 carros, oficina, pomar (goiabeiras, mangueiras, limoeiros, abacateiro, acerola, jabutica-
ba, nespera) e 2 ipês. AT. 1000 M² AC. 280 M². Venda R$ 910.000,00 Locação R$ 3.500,00

REF. 399790 - Jd. Regente - Casa nova térrea, com cer-
ca elétrica, portão eletrônico, janelas em alumínio branco 
e box nos WCs, possui 03 dormitórios (sendo 01 suíte), 
sala 02 ambientes, WC social, cozinha, área de serviço 
coberta e 02 vagas de garagem. AT. 125 M² AC. 75 M² 
R$ 300.000,00

REF. 400978 - Spazio Illuminare - Lindo apartamento com 02 
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Todo reformado e 
planejado. Vista livre. Áreas de uso comum: pista de cooper, 
salão de festas, redário, playground, espaço fitness, gara-
ge band, praça de encontros, estação de ginástica, espaço 
gourmet, espaço zen, baby place, piscinas adulto e infantil, lan 
house, kids place, garagem coberta. Aceita financiamento e 
carro como parte de pagamento). AU. 49 M² R$ 240.000,00

REF. 401962 - Jardim Paulista I - Casa nova para venda 
com 03 dormitórios (sendo 01 suíte), sala ampla, cozi-
nha, WC social, área de serviço e 03 vagas de garagem 
cobertas. Documentação em ordem para financiamento. 
AT. 150 M² AC. 130 M² R$ 350.000,00

REF. 402284 - Terras de Itaici - Chácara para venda e locação mobiliada, com 02 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala ampla 02 ambientes, copa, cozinha, área 
de serviço, WC externo, casa toda avarandada, poço, 02 vagas de garagem cobertas e 
várias descobertas. Excelente espaço para lazer. Aceita financiamento e permuta até 
50% do valor. AT. 1000 M² AC. 160 M² Venda R$ 600.000,00 Locação R$ 2.800,00
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Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral Auto Peças

Bolo Celular Cestas de Presente Comida Japonesa
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina

PapelariaPadaria Pet Shop Poços Artesianos

Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos Reparações Automovitas
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Restaurante Restaurante Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas VeterináriaUniformes

Veterinária Vidraçaria

22B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE CARGA E DES-
CARGA (7096): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 
AJUDANTE GERAL (5620): En-
sino Fundamental completo. Ex-
periência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(6824): Formação superior com-
pleta. Experiência em depar-
tamento pessoal .  Residir  em 
Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE COBRANÇA 
(6000): Formação superior com-
pleta ou cursando. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997): Formação superior com-
pleta ou cursando em Informática 
ou áreas afins. Experiência em 
redes. Desejável experiência 
na área de monitoramento e/ou 
segurança. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.  
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação super ior  completa 
ou cursando em Administração, 
Ciências Contábeis ou áreas 
afins. Experiência na área finan-
ceira. Conhecimento no sistema 
Microsiga. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior com-
pleta ou cursando em Administra-
ção de Empresas ou áreas afins. 
Experiência na função. Noções 
de contabilidade e fluxo de caixa. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
A S S I S T E N T E  C O M E R C I A L 
(6126): Formação Técnica em 
Mecânica, Mecatrônica ou áreas 
afins. Experiência em atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(6642): Ensino Médio completo. 
Curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
AUXILIAR DE EMBALAGEM 
(6437): Ensino Médio completo. 
Experiência em embalagem e/ou 
qualidade. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXIL IAR DE EXPEDIÇÃO 
(5641): Ensino Médio completo. 
Experiência em expedição e con-
ferência de notas fiscais. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
A U X I L I A R  D E  P R O D U Ç Ã O 
(6699): Desejável Ensino Médio 
completo. Não é necessária ex-
periência. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE VENDAS (7157): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
CAMAREIRA (7135):  Ensino 
Fundamental completo. Experi-
ência na função e/ou na área de 
limpeza. Residir em Indaiatuba. 
CONFERENTE (7100):  Dese-
jável Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567): Formação superior com-
pleta. Experiência na área de 
vendas externas. Possuir CNH B. 
Disponibilidade para viagens. Re-

sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
(7103): Cursando superior em 
Engenharia de Produção ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂ-
NICA (7097): Formação técnica 
completa ou em curso em Mecâ-
nica ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando 
superior em Administração, Secre-
tariado Executivo, Letras ou áreas 
afins. Desejável inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cursando 
superior em Ciências da Compu-
tação ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
FATURISTA (6062): Desejável 
formação superior. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na 
região de Indaiatuba. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio completo. 
Experiência em instalação de alar-
mes, rastreadores e som. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
MONTADOR (6766): Ensino Mé-
dio completo. Experiência em 
montagem de máquinas e/ou 
equipamentos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171): Forma-
ção superior completa. Experiên-
cia em restaurante industrial. De-
sejável conhecimento no sistema 
Tec Food. Residir na região de 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(6901): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. Re-
sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE INJETORA 
(6687): Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de má-
quinas, preferencialmente injeto-
ra. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MONITORA-
MENTO (5998): Desejável curso 
Técnico em Informática. Experi-
ência em atendimento telefônico. 
Residir em Indaiatuba. 
SERRALHEIRO (6951): Ensino 
Fundamental completo. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO 
(5304): Formação Técnica em 
Eletrônica, Eletromecânica ou 
áreas afins. Experiência em ma-
nutenção eletroeletrônica. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) EXTERNO (A) 
(6442): Ensino Médio completo. 
Experiência em vendas externas, 
preferencialmente no segmento 
de bebidas, alimentos, telefonia, 
dentre outros. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 

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

“A Global Empregos visa seu sucesso profissional.”

Cadastre seu currículo gratuitamente conosco: 
www.globalempregos.com.br

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV ATRA-
VÉS DO NOSSO SITE: WWW.GRUPOPROFI-

CENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

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

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE GERAL: Escolaridade indiferente, 
necessário conhecimento em maçarico e em 
modelagem.
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso superior em Ciên-
cias Contábeis cursando ou concluído. Experiência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o sistema Cuca 
Fresca, conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Curso superior 
equivalente na área cursando ou concluído será res-
ponsável com contas a pagar, lançamento de notas 
fiscais, contabilidade, impostos e ter conhecimento 
em Pacote Office e Sistema Integrado ( RM Totvs ).
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso superior em Ciências 
Contábeis cursando ou concluído. Experiência em 
lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o sistema Cuca 
Fresca, conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Ensino médio comple-
to, ter bons conhecimentos em informática, residir em 
Indaiatuba e já ter trabalhado na área. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade indiferente, 
necessário experiência na função, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Escolaridade 
indiferente, experiência na função, irá trabalhar com 
limpeza, necessário ter condução própria e residir 
em Indaiatuba. 
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhecimento 
em máquina reta, Overlock, Interlock 2 agulhas, 
Galoeira e em todos os tipos de tecidos.
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino Superior 
em Logística Completo, com experiência em gestão 
de pessoas e toda área de Logística. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO: Cursando ensino 
Superior em Administração, conhecimento em Excel, 
Outlook e Powerpoint.
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA DE PRODU-
ÇÃO: Necessário estar cursando graduação em 
engenharia de produção ou mecânica Irá atuar em 
documentação de processos de usinagem e sistema 
de Gestão da Qualidade.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
será responsável por toda área de vendas, como 
treinamento e supervisão, ter conhecimento em 
informática e boa liderança.
INSPETOR DA QUALIDADE: Necessário curso 
na área, experiência em inspeção em usinagem, 
conhecimento em tridimensional Geopak e diferen-
cial de braço medição, instrumentos de medição 
de usinagem.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, 
com experiência em liderança de equipe e operação 
de empilhadeira. Necessário curso de Operador 
de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba, Salto ou Itu, experiência 
na função, cursos na área.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga desti-
nada para pessoas de portador de necessidades 
especiais, ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba e disponibilidade de horário. 
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: Ensino mé-
dio completo, experiência na função, disponibilidade 
para atuar no terceiro turno, irá atuar em empresa 
de grande porte.
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁQUINA CNC: 
Residir em Indaiatuba, experiência na função, 
maior de 18 anos. Conhecimento em preparação, 
programação e manuseio de CNC.
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE USINA-
GEM: Conhecimento instrumentos de medição de 
metrologia , desenho mecânico, ferramental de 
centro/torno usinagem.
PROMOTOR DE VENDA: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba e ter disponibilidade 
de horário.
SOLDADOR: Curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba e disponibilidade 
de horário.
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: Necessário 
experiência na função, será responsável pela coor-
denação de equipe, organização da loja, auxiliar 
em compras, reposição e verificação do estoque, 
recebimento e conferência de mercadorias, neces-
sário residir em Indaiatuba.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  Ensino fun-
damental completo, experiência como camareira, 
com liderança e gerenciamento, atendimento aos 
hóspedes. Necessário disponibilidade de horário. 
Indispensável habilidade com celular, tablets e 
aparelhos e eletrônicos. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino médio 
completo, disponibilidade de horário, conhecimento 
no sistema CM NET, desejável experiência no 
ramo hoteleiro e liderança de equipe. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCESSOS: En-
sino médio completo, cursos na área equivalente, 
necessário habilidade em desenvolver programas 
de usinagem em solid work / auto CAD – processos.
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio completo, 
ter experiência com vendas externas, disponibili-
dade de horário, prospecção de novos clientes e 
possuir condução própria. 
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rações federais, atendimento ao cliente. Desejável 
vivência com sistema integrado Cuca Fresca, 
contabilidade de Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade de horário. 
Conhecimento em instrumentos de medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimen-
to em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. 
Ensino Médio. Vivência na área de produção e 
qualidade. Conhecimento em inspeção de peças. 
Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CAIXA/CREDIARIO (6830): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com informá-
tica. Vivência em atendimento ao cliente, caixa, 
disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir 
em Indaiatuba.
CHEFE DE COZINHA (6826): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em cozinha 
industrial ou restaurante empresa. Residir em 
Indaiatuba.
CORTADOR (6459): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Desejável experiência no 
ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensi-
no Médio Completo. Vivência na função. Cursos na 
área de técnico mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, auto CAD, Solidworks. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid 
Works, interpretação de desenho técnico. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (6834): 
Masc. Superior ou Técnico cursando em Auto-
mação Industrial. Conhecimentos em Pacote 
Office, AUTO CAD e Solidworks. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial. Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os 
Sexos. Técnico cursando ou Superior cursando 
apartir do 2º ano na área Administrativa ou Ciên-
cias Contábeis. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO ELETROELETRÔNICA (6824): Masc. 
Cursando nível Técnico ou Superior em Eletroele-
trônica. Residir em Indaiatuba ou região.
ESTÁGIO MARKETING (6819): Ambos os sexo. 
Cursando Publicidade, Marketing ou afins. Ter 
conhecimentos em Corel Draw e/ou Photoshop. 
Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. En-
sino Médio Completo. Possuir cursos na área da 
qualidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6825): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivencia na produção e 
qualidade, conhecimento em inspeção e peças, 
desejável conhecimento em polimento de carro. 
Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6832): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência em manuseio de aço, conhecimento 
com serralheria, modelagem de aço, polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (6838) Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Vivencia com 
escavadeira e  terraplenagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na fun-
ção. Possuir  conhecimento na área de vendas 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RETIFICADOR PLANO (6835): Masc. Ensino 
médio. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino 
Médio. Disponibilidade total de horário. Vivência 
na área. Conhecimento em serigrafia manual 
em vidros, plasticos, camisetas etc. Desejável 
conhecimento em confecção de telas e gravação 
e desgravação de telas. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em instrumentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir 
em São Paulo.
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AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência em 
vendas, atendimento ao cliente. Desejável inglês. 
Possuir disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): Masc. 
Trabalhará com montagem dos pallets, e serviços 
gerais em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não precisa ter experiência. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia na área industrial. 
Irá  atuar no abastecimento de linha e limpeza do 
setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR GERENTE (6831): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6842) Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia em contas a pagar e 
receber . Conhecimento básicos em informática. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/ BORRACHA (6813): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivencia na área de 
produção e qualidade, conhecimento na área de 
inspeção de peça. Disponibilidade para trabalhar 
2º turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6817): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de  NR 10. 
Conhecimentos de instalações elétricas industriais. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico 
completo ou cursando em Automação Industrial. 
Vivência na função, cursos de Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará no 
estoque, expedição, separação de mercadorias 
embalagem, organização de estoque. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia na área, conheci-
mentos em separação de material, embalagens e 
controle de mercadorias, conhecimentos em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e nego-
ciações. Conhecimento em sistema Microsiga. 
Possuir CNH 'B'. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL (6833): Ambos os sexos. 
Superior Completo em Ciências Contábeis. 
Vivencia em toda rotina contábil, conciliações, 
demonstrações financeiras, conhecimentos em 
impostos diretos e indiretos. Fechamento de 
empresas lucro real e presumido. Controle e reco-
lhimento de impostos retidos de terceiros (INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL); SPED Contábil. 
Conhecimento em sistema TOTVS. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, 
possuir cursos com certificados em leitura e 
interpretação de desenho, meios de medicação 
(EMEI´S), operador de empilhadeira e informática. 
Ter disponibilidade de horários, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (6812): Ambos os 
sexos. Superior Cursando Administração, Logística 
ou PCP. Conhecimento em Excel. Vivência com 
sistema integrado Microsiga (Proteus). Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
(6836): Ambos os sexos. Superior Completo em 
Gestão de Recursos Humanos. Vivencia em recru-
tamento e seleção , treinamento e desenvolvimento 
e implantação de benefícios. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6820): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL (6827): Ambos os sexos. 
Superior cursando ou completo em Ciências 
Contábeis. Atuará em escritório contábil. Vivência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento 
ao cliente, desejável conhecimento com sistema 
integrado Cuca Frsca, contabilidade de Holding/ 
Empreendimentos/ Incorporadoras. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL (6828): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo. Atuará em 
escritório contábil. Conhecimento em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega de decla-

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA COMERCIAL Forma-
ção superior em Administração 
ou Engenharia. Desejável conhe-
cimento na área comercial com 
vendas internas e externas.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Ex-
periência em classificação contábil 
e rotinas de fechamento. Possuir 
Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE EXPANSÃO For-
mação superior em Administração 
de empresas, Marketing ou Eco-
nomia. Experiência com varejo e 
controle de mercados.
Local de atuação: Indaiatuba
ANALISTA FINANCEIRO SR  
Formação superior completo admi-
nistração ou finanças. Experiência 
na área financeira, em planilhas 
avançadas, centro de custos, fluxo 
de caixa e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ALMOXARIFA-
DO Ensino médio completo, experi-
ência na área de almoxarifado, com 
conferência de material. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL  Ensino 
médio completo, cursando superior 
em Ciências Contábeis. Vivência 
na função.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE COBRANÇA  
Cursando superior em administra-
ção, finanças ou contábil. Experiên-
cia em cobrança. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  
Ensino médio completo, com ex-
periência em linha de produção e 
ferramentas da qualidade. Com 
total disponibilidade de horário.
Local de atuação: Itu
AUDITOR DA QUALIDADE Ensino 
médio completo, experiência na 
área da qualidade, com domínio 
em QSB e certificação.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER Ensino médio 
completo, conhecimentos básicos 
em informática.
Local de atuação: Itu
COMPRADOR PLENO  Forma-
ção superior completo em Admi-
nistração ou Comércio Exterior. 
Experiência em comercio exterior, 
importação e exportação. Possuir 
inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS  Formação 
superior em Engenharia Civil, 
especialização em meio ambiente. 
Experiência como coordenador 
de obras.
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência 
em CLP. 
Local de atuação: Itu
ENCARREGADO DA QUALIDA-
DE  Formação superior completo, 
experiência na área da qualidade, 
auditorias, relatórios de não con-
formidade, try-outs e treinamento 
operacional. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior 
completo em Engenharia Civil. 
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Experiência na área de planeja-
mento, execução e gerenciamento 
de obras. Responder por projetos 
e fiscalização da obra. Atuação 
em campo e na administração. 
Habilidade com gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR  Ensino médio 
completo, recém formado em en-
genharia mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO QUIMICO  Forma-
ção superior em Engenharia Quími-
ca. Experiência na área e possuir 
inglês ou espanhol intermediário.
Local de atuação: Itu
ESTÁGIO EM PÓS-VENDAS  Cur-
sando superior em administração 
ou engenharia. Vivência com pós-
-vendas, atendimento ao cliente.
Local de atuação: Salto
MECÂNICO  Desejável ensino 
médio completo, curso de mecânica 
diesel e metrologia. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR  Desejá-
vel ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MÉDICO DO TRABALHO  For-
mação superior especializado em 
Medicina do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA  Ensino fundamental, 
experiência na função. Possuir 
categoria “ D “.
Local de atuação: Indaiatuba
MOTORISTA   Ensino médio com-
pleto, experiência na função. Possuir 
categoria C.
Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM   Ensino médio completo, 
curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos 
de medição, preparação de ferra-
mentas e usinagem de precisão. 
Experiência na função. Local de 
atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA Formação su-
perior em Engenharia Civil, com 
especialização em planejamento e 
orçamento de projetos. Experiência 
na área de planejamento e orçamen-
to de obras. 
Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dispo-
nibilidade de horário.
Local de atuação: Salto. 
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA)  Ensino médio completo, 
experiência com usinagem e pre-
cisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e 
conhecimento de instrumentos de 
medições. Preparação para dife-
rentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu      
TÉCNICO ELETRONICO DE MA-
NUTENÇÃO  Ensino médio com-
pleto, curso técnico de Eletrônica 
ou Mecatrônica. Conhecimento na 
função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  En-
sino médio completo, curso técnico 
em elétrica. Experiência em refrige-
ração. Conhecimento em Eletrônica.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ME-
CANICA  Ensino médio completo, 
curso técnico em mecânica ou 
mecatrônica. Experiência na área. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimen-
to em programação de torno 
CNC. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Vivencia em 
afiação, trigonometria preparação 
de ferramentas.   
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 
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AJUDANTE GERAL/
ARRUMAÇÃO:Não 
necessita experiên-
cia, para trabalhar 
em Hotel na arruma-
ção dos quartos, a 
empresa dará trei-
namento.Disponibi-
lidade para escala 
6x1.Com folgas se-
manais.
AUXILIAR DE AR-
MAÇÃO: Para atuar 
na produção de fer-
ros de construção 
civil, de segunda a 
sexta-feira das 7:00 
as 17:30h.
AUXILIAR DE COZI-
NHA: Atuará no cor-
te e pré-preparo de 
alimentos, limpeza e 
organização da co-
zinha, bem como 
auxiliar o cozinheiro 
no preparo das re-
feições, e demais 
atividades. 
AUXILIAR DE CON-
FEITEIRO: Com ex-
periência na função, 
preparo de massas, 
cremes e doces. Re-
sidir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE DE-
PÓSITO: Com Ensi-
no Médio, experiên-
cia com estoque. Re-
sidir em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPE-
ZA: Com disponibili-
dade para o 2º turno 
e aos domingos. Re-
sidir em Indaiatuba.
ENCARREGADO 
DE LOGÍST ICA: 
Possuir Experiência 
em Liderança e Ope-
racional, ter conheci-
mento como Opera-
dor de Empilhadeira.

E S T O Q U I S T A : 
Com Ensino Médio 
Completo, experi-
ência com a rotina 
e organização de 
estoque. Residir em 
Indaiatuba.
MEDICO DO TRA-
BALHO:  Respon-
sáve l  pe los  exa-
m e s :  a d m i s s i o -
nais, demissionais, 
periódicos e pelo 
PCMSO. Elaborar 
relatórios e laudos 
sobre acidentes de 
trabalho, doenças 
profissionais, con-
dições insalubres e 
atestados médicos 
do convênio, efe-
tuando consultas e 
atendimento clínico 
aos funcionários.
O P E R A D O R  D E 
FORNO: Experiên-
cia na função, de-
sejável algum curso 
técnico, disponibili-
dade para reveza-
mento de turnos.
PROGRAMADOR  
D E  M Á Q U I N A S : 
Com conhecimento 
em AUTOCAD e 
maquinas de COR-
TE A  LASER ou 
CNC.
PROJETISTA ME-
CÂNICO:  E x -
periência em Pro-
jetos de Máquinas e 
dispositivos indus-
triais, Elaboração 
de Lista de Mate-
riais e detalhamen-
to para fabricação 
das peças. Possuir 
Nível Técnico em 
Mecânica ou Meca-
trônica ou Curso de 
projetista.
V E N D E D O R  I N -
TERNO: Ira atuar 
com vendas inter-
nas, em loja de em-
balagens.

AJUDANTE GERAL  -   Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza 
e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensi-
no fundamental completo, irá trabalhar 
com carregamento e descarregamento 
de caixas, não precisa ter experiência 
podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio, possuir curso de Usinagem, 
mecânica ou similar.
ANALISTA DE PROCESSO JR - Cur-
sando Ensino Superior de Engenharia 
ou Mecânica, conhecimento em pro-
cessos de usinagem, estamparia, 
montagem e solda, possuir curso de 
Auto Cad, Solid Works e Software 
Cad Cam.
ANALISTA PCP - Superior completo 
ou cursando, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
do ramo de fundição ou metalúrgica.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTE-
RIOR - Cursando Faculdade de Co-
mercio Exterior ou Logistica, possuir 
inglês intermediário ( com boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino 
fundamental completo, experiência 
na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir con-
dução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- 
Alfabetizado, irá trabalhar em serviços 
de jardinagem, roçadeira e serviços 
gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Ensino médio completo, experiência 
com digitação de documentos, possuir 
curso de informática.
AUXILIAR DE COMPRAS - Superior 
completo ou cursando, experiência 
com compra de insumos e matéria 
prima, lançamento de notas fiscais e 
domínio com Excel.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio 
completo, experiência com escrita fis-
cal, auditoria e planilhas Excel, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilida-
de de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS 
VENDAS - Ensino médio completo, 
experiência com pós vendas desejável 
ter trabalhado em empresa metalúrgica 
ou auto peças.
ASSISTENTE COMÉRCIO EXTE-
RIOR JR - Superior completo em 
Comercio Exterior, experiência na 
função, possuir Inglês e Espanhol 
fluente, disponibilidade para viagens.
ASSISTENTE COMEX - Superior 
completo ou cursando, conhecimento 
em processos e documentos que 
envolvem os tramites de fretes aéreos 
e marítimos, sistema de comercio ex-
terior Siscomex, Remex, acompanha-
mento dos processos e documentos 
junto aos órgãos públicos conforme 
orientação do despachante, espanhol 
e inglês nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ES-
TOQUE - Ensino médio, experiência 
na função, desejável possuir curso de 
empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cur-
sando Ensino Superior em Marketing, 
conhecimento com Corel Draw, Pho-
toshop e Adobe Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING JR 
- Superior completo em Marketing, 
experiência na função, possuir curso 
de Photoshop, Corell Drawn, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo de 
auto peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO 
- Ensino médio, experiência com rece-
bimento fiscal, desejável conhecimento 
com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino 
técnico informática, experiência com 
manutenção de redes, impressoras e 
pacote office.

ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
toda rotina do departamento comercial, 
informática, Outlook e Excel avançado, 
sistema ERP-TOTVS, desejável ter 
inglês e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino 
fundamental, experiência na função, 
possuir condução própria e disponi-
bilidade de horário, residir em Salto 
ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, 
experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, 
carregar e descarregar caminhão de 
mercadorias, possuir disponibilidade 
de horário.
CONFERENTE – Ensino médio com-
pleto, experiência na função, desejável 
experiência com o sistema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 
Ensino médio completo, curso de NR 
10 e elétrica, experiência na função, 
vaga para empresa multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - Ensino 
Técnico Eletrotécnica, experiência 
com montagem de painéis elétricos e 
equipamentos, leitura e interpretação 
de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir 
curso de empilhadeira, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
ESTAGIO QUIMICO - Cursando nível 
Técnico ou Superior em Química.
ESTAGIO DE LABORATORIO - Cur-
sando Química,disponibilidade para 
trabalhar no horário das 13:00 as 20:00 
hrs de segunda a sexta.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros e as demais rotinas 
do departamento, desejável que tenha 
condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros, refeitórios, pátios, 
distribuição de café, desejável ter 
trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, 
ISO 9001 , leitura e interpretação, 
experiência na função,desejável ter tra-
balhado em empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, 
experiência na função, vaga para 
empresa ramo metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – En-
sino fundamental completo, experiência 
com manutenção corretiva e preventiva 
em maquinas, equipamentos, ponte 
rolante, pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Ex-
periência com torno mecânico, fresa e 
serviços de ajustagem mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, possuir 
CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - 
Ensino fundamental, possuir curso na 
área e experiência na função e dispo-
nibilidade para trabalhar  no segundo 
turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUN-
CIONAL - Ensino médio completo, ex-
periência com serviços administrativos 
de armazém, sistema WMS (qualquer 
sistema) e possuir curso de operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino 
médio completo, experiência com 
operação de maquinas,leitura e inter-
pretação de desenho e instrumentos 
de medição, possuir disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir dispo-
nibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fun-
damental completo, com carteira de re-
servista, residir em Salto ou Indaiatuba.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência com solda TIG, Mag e 
Elétrica, possuir curso na área.
TORNEIRO MÊCANICO - Ensino 
médio, curso na área e experiência 
na função.

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

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

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

AJUDANTE CARPINTARIA
Com Ensino Fundamental, desejável 
vivência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e 
disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS
Com Graduação Completa, inglês 
avançado, com experiência em toda 
rotina da área, domínio no sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA SAP
Candidato com Graduação Completa, 
com experiência em implantação do 
sistema SAP módulo RH, desejável 
inglês intermediário. Residir em Campi-
nas, Indaiatuba, Itu, Salto ou Sorocaba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência na rotina da área de logística. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, dese-
jável experiência na função e possuir 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. 
CONTADOR
Com Graduação Completa, CRC ativo, 
conhecimentos em sistema integrado 
SAP, com experiência e domínio em 
toda rotina da área contábil. Residir  
em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
Com graduação em Engenharia Me-
cânica ou Técnica Mecânica, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ELETRICISTA MONTADOR DE PAI-
NÉIS
Com formação Técnica em Eletroeletrô-
nica, com experiência em montagem de 
painéis. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior 
em Logística, com experiência na 
função e toda rotina de armazéns, 
recebimento, expedição, almoxarifado 
e movimentação de materiais. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA 
Com Graduação Completa em Lo-
gística, domínio em informática, com 
experiência em medição de KPI’S, 
elaboração de PAC, manutenção de 
contratos de clientes, e efetuar interface 
entre as áreas operacional e comercial.  
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS
Com formação em Engenharia Mecâ-
nica ou de Produção, conhecimentos 
em Auto Cad e Pró-Engineer, inglês 
intermediário,  com experiência na 
área de processos, melhoria contínua 
e projetos de máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA  SUPERIOR ADMINIS-
TRAÇÃO
Cursando a partir do 4º semestre, 
domínio em informática excel e 
access, desejável experiência em 
rotina administrativa. Residir em 
Indaiatuba.

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA
Cursando a partir do 3º semestre. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO
Cursando a partir do 4º semestre. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Empilhadeira, experiência 
em toda rotina da área de logística e 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai ou Técnico em Mecânica, com 
experiência no segmento de tubos e ma-
nutenção de máquinas pesadas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico m Refrigeração, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO
Com especialização completa em Medi-
cina do Trabalho, e disponibilidade para 
trabalhar na cidade de Elias Fausto.
MEIO OFICIAL DE ELETRICISTA
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai de Elétrica ou Técnico em Eletrô-
nica, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL
Com curso Técnico Mecatrônica, Elétrica 
ou Mecânica, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico em Mecatrônica, 
Elétrica ou Mecânica, com experiência na 
função.  Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com CNH 
“D”, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE DESCARGA
Com Ensino Médio Completo, e disponi-
bilidade para trablhar em escala 12x36. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OP. DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba,  Itu, 
Mont Mor ou Salto.
QUÍMICO(A)
Com Graduação Completa e CRQ ativo, 
com experiência em coordenação de 
produção, irá atuar no segmento de 
laboratório linha de cosméticos. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
REPOSITOR DE HORTIFRUTI
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função, com disponibilida-
de de horário e finais de semana. Residir 
em Indaiatuba.
TECNÓLOGO DE PROCESSOS
Com Graduação  Tecnólogo em Automa-
ção Industrial ou Engenharia de Produção 
ou Mecatrônica, inglês intermediário, 
com experiência em desenvolvimento 
de projetos de máquinas, equipamentos 
e dispositivos, com conhecimentos em 
PRO-ENGINEER (CREO) e Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com formação Técnica Completa, com 
experiência em indústria metalúrgica. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 415.000,00. 
Aceita permut. F: (19) 7828-
0418/ ID 114*97307
“Casa dos Sonhos” - em Car-
mo de Minas MG. 4 dorm, sendo 
02 St, varanda, escritório, lava-
bo, wc, sl 03 amb. Com lareira, 
coz, lavand, aquecimento solar, 
arm, emb, e muita madeira, 
tudo novo! Edicula com 03 
com, garagem p/ 02 carros e 
churrasq, R$ 600.000,00 vendo 
ou troco por casa comercial ou 
residencial em Indaiatuba F: (19) 
98193-1000 / 30175551 c/ Isabel
Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banheiro 
com blindex R$ 295.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Casa no Cond. Villagio de Itai-
ci - 2 D., quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00. F: (19) 98372-0000
Cecap – casa c/ 02 dorm, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem p/ 02 carros, edícula c/ 
03 cômodos e wc nos fundos, 
r$390.000, 00.troca com cháca-
ra em indaiatuba. F: (19)-3017-
2608/99762-7997
Centro: Casa com 01 dormitório, 
sala, cozinha. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 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 va-
gas de garagem..R$ 500.000,00. 
F: (19) 3834-8948
Cond. Pátio Andaluz -  3 dorms, 
1 suíte, 2 vagas, 1 sala.  84,47 
m² útil. R$ 400.000,00 F: (19) 
7808-3727  89*22754. Aceito 
carro no valor ate 140.000,00
Cond. Villaggio di Itaici: Casa 
nova em porcelanato, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 
de jantar e estar, cozinha, terra-
ço e lavanderia. Área de lazer 
com piscina, churrasqueira e 
salão de festas. R$ 485.000,00. 
Aceita Financiamento!!! F. (19) 
9 81393557 c/ Marlene.

C o n d o m í n i o  M o n t r e a l 
C/  3 D. (1st),Sala,Coz,Wc 
Social,Lavanderia,1 Vaga De 
Garagem Coberta. R$389.000 
F.: (19) 98136-7331
Elias Fausto: 1.100m², casa c/ 
02 dorm, wc, lavanderia e um 
salão de festas com + ou- 80m² e 
02 wcs apenas: R$ 150.000,00. 
Aceita carro. Documentação: 
Contrato. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Jardim Bela Vista: Casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala de tv e jantar, cozinha, 
lavanderia . Garagem para 04 
carros. R$ 420.000,00. Acei-
ta Financiamento!!! F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Jardim do Sol: Casa com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia. 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 Maria Helena: Casa 
térrea com 03 D. sendo 01 
suíte, sala, cozi., churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 
360.000,00. Aceita Financia-
mento!!! F. (19)9 81393557 c/ 
Marlene.
Jardim Paulistano Com 3 D. 
(1st),Sala, Coz, Wc Social, 
Lavanderia, Garagem Para 2 
Carros R$ 280.0000 F.: (19) 
98136-7331
Jardim Sevilha: Casa com 04 
dormitórios sendo 01 suíte com 
closet, sala, copa, cozinha pla-
nejada. R$ 500.000,00. F.(19) 9 
9779-3589 c/ Caio.
Jd Pau Preto - Casa nova com 3 
dorm sendo 1 suíte, 1 wc, 2 va-
gas - AT 125 m². R$ 490.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Jd. Esplanada II - CA0211 - 300 
m² - 03 suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ churrasq. 
e quintal, 04 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. (19) 3392-0333
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, 
sala, coz, wc, lava, gar. acei-
ta f inanciamento. Apenas: 
R$230.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997.

M. Sol. Rua 77- sobrado com 
03 cômodos, wc e lavanderia 
no pavimento superior e .04 
cômodos wc, lavanderia e gar. 
no pavimento inf.  R$175.000,00. 
Documentada. Aceita financia-
mento apenas: R$210.000,00 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997 
corra!
Nair Maria - Salto SP. 02 cô-
modos e wc em lote de 180m² 
apenas R$120.000,00 quitado. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Parque Das Bandeiras - R$ 
220.000,00    1.000,00 M² 
TOTAL F: (19) 7808-3727  
89*22754
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim (19) 
3016-1355/99752-2170/99205-
4322/99763-8709 
Salto SP. Edícula c/02 cômodos 
e wc em lote de 180m² apenas 
R$90.000,00+ 70 x R$650,00 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Sobr. de 04 suítes c/ excelente 
área de lazer c/ piscina, por 
terreno ou casa em condomínio 
fechado, valor do imóvel R$ 
570.000,00, falar c/ Gisele F. 
(19) 9 9359-8982 
Terra Magna - 3 dorms,,2 sa-
las, piscina, 180,00 m² const. 
360,00 m² útil, R$ 670.000,00 
aceita  permuta em apartamento 
na cidade  F: (19) 7808-3727  
89*22754 Cond + IPTU.  3 dor-
ms, 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
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

Jd.  AMSTALDEN  -  Casa 
com 284m2 e AT 350m2, toda 
MOBILIADA, 3 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, lava-
bo, cozinha, piscina e espaço 
gourmet R$ 1.490.000,00 F: 
(19) 997519921 /38750469 
creci 65362.
Jd. Bela Vista CA00174 - 3 
Dorms com ar condic, 1 súite, 
sala 2 ambientes, Coz, Chur, 4 
vagas para autos, cerca elétrica 
e sistema de monitoramento 185 
m² const. | 250,00 m² terreno. R$ 
440.000,00 , F: (19) 7808-3727  
89*22754. 
Jd. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, 
coz., AS, quintal, 02 vagas 
garag. R$ 210.000,00 F. (19) 
3392-0333
Jd. Colibris - Casa nova, térrea 
c/ 03 D. (sendo 01 suíte), sala 02 
ambientes, WC social, área de 
serviço, jardim de inverno e 03 
vagas de gar. cobertas. Aceita 
financiamento, R$ 320.000,00 
, falar c/ Gisele F. (19) 9 9359-
8982 
Jd. Eldorado - Sobr. novo, c/ 
03 D. (sendo 01 suíte), lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha, 
WC social, área de serviço, 03 
vagas de gar. e amplo quintal, 
R$ 320.000,00, falar c/ Gisele 
F. (19) 9 9359-8982
Jd. Monte Verde Com 3 D. 
(1st),Sala,Coz, Wc, Lavanderia, 
Garagem Para 2 Carros R$ 
340.000 F.: (19) 98136-7331
Jd. Morada do Sol – 4 cô-
modos com mais 2 cômodos 
separados – R$170.000,00 
F.: (19) 99752-2170/3935-
1372/3016-1355/99205-4322/ 
ID: 94*2168
M. Sol Rua 80 - 02 dorm, sala, 
coz, wc lava, gar. apenas: 
R$145.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997. Corra!
M. Sol. Rua 67. 01 cômodos 
gigantes com wc, R$ 135.000,00 
urgente!!  F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997. Vá zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 cômodos 
construídos nos fundos, es-
paço livre na frente, garagem. 
R$175.000,00. Documenta-
da. Aceita financiamento com 
entrada de R$ 25.000,00. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997 
imperdível!

Bom Princípio: Casa nova com 
03 D. sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia e churrasqueira. Gara-
gem para 02 carros. R$ 1.500,00 F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Centro - ca02583- Casa Co-
mercial: 02 D.. (01suite), sala 
(02 amb) copa, coz, wc, lavan, 
02 vagas para auto (01 coberto)  
R$ 2.500,00 + IPTUF F: (19) 
38752215/ 99696-8732
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, exce-
lente localização, 3 dorm, 2 wcs, 
, 2 vagas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m² - R$ 3.000,00 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, va-
randa, 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/ armá-
rios), sala 2 amb, coz planej, 
lavabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu. F: (19) 
3834-8948
Cond. Vila das Palmeiras: 
Casa em condomínio fechado 
com portaria 24 horas, 02 D.. 
R$ 1.500,00 F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
Cond. Vista Verde: Casa com 
03 D. sendo 01 suíte, sala jan-
tar e tv, coz., área de serviço, 
lavand. e churrasq., portaria 24 
horas. Garag. para 03 carros. 
R$ 2.000,00 F:(19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Parque São Lourenço 
: Casa c 02 D., sala, cozi. e Gar. 
p/  02 carros. R$ 1.200,00. F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne
Jd California - ca02570 - Casa 
térrea, 1 dorm, sala, coz, wc, 
1 vaga. Rua Domacir Stocco 
Jr. R$ 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. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, 
coz., AS, quintal, 02 vagas 
garag. R$ 210.000,00 F.: (19) 
3392-0333
Jd. California- ca02595 - 02 
comodos, wc, lavan, 01 vaga 
coberta; R$ 850,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
Jd. California- ca02596 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga 
coberta. R$ 900,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
Jd. Esplanada - CA0319 - 
300 m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, lavabo, sala amb. 
c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. R$ 2.900,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Jd. Olinda – CA0418 - 250 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., coz., 
AS., bhº ext., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Jd. 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
Parque das Nações: Casa 
com 03 D., sala, cozinha, la-
vanderia. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 1.600,00. 
F.: (19) 9-9233-3124 c/ Jessica
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 va-
gas garag. Armário planej.: 
coz., bhºs, churrasq., AS. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333

Pq. Das Nações - ca1575 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga 
coberta. R$ 1.000,00 + IPTU 
F. (19) 38752215/ 99696-8732
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, chur-
rasq., quintal, 02 vagas garag. 
R$ 1.500,00 + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos os 
bhºs. c/ armário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, home 
theater, escrit., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 06 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 – 
101 m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, quintal, área de lazer, 
02 vagas garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 03 D., sen-
do 01 suíte, lavabo, bhº social, 
sala dois amb., coz., despensa, 
AS, quintal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 01 
com closet e varanda / 01 com 
varanda (todos os dorm. e bhºs. 
com armário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escrit., copa, coz. 
totalmente planej., lavand., AS 
com gabinete, depósito/dorm. 
empregada, edícula com chur-
rasq., piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Vila Maria Helena - ca02566 - 
Casa de fundo,Rua Bororó Nº 50. 
01 dorm,sala,coz,a/s,quintal e ga-
ragem p/moto. R$850,00 +IPTU 
F. (19) 38752215 / 99696-8732

Res. Villa Romana - SO0255 - 
300 m² - 03 suítes, sendo 01 c/ 
closet e varanda, 01 c/ varanda 
(todos os dorm. e bhºs c/ armário 
planejado), lavabo, sala 02 amb., 
escritório, copa, coz. planejada, 
AS c/ gabinete, depósito, D. ext., 
edícula c/ churrasq., piscina, 
quintal, 04 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - SO0331 
- 150 m² - 03 suítes, sala de 02 
amb. c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
2.800,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Vila 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., co-
zinha planejada, 2 wcs, churras-
queira, área de luz. Condomínio 
com infraestrutura completa. R$ 
2.500,00. F: (19) 98372-0000

Apto 2 dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro com box, 1 vaga de 
garagem. Ótimo acabamento 
com armários planejados, ges-
so em todos os cômodos, piso 
laminado na sala e quartos.
R$220,000.00 F: (19) 3816-
1681/ 9 8343-6796
Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 D. 
(sendo 01 suíte), c/ piso porce-
lanato, gabinete e espelho nos 
WCs, por apenas R$ 320.000,00 
c/ escritura, aceito financia-
mento, falar c/ Gisele F. (19) 9 
9359-8982 
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 dorms(01 
st), sala, coz., wc, lavanderia, 01 
vaga garagem.R$ 270.000,00. F: 
(19) 99279-1177 
Guarujá – enseada 02 dor-
ms(01 st), sala, cozinha, la-
vanderia , churrasqueira na 
varanda, 02 vagas de garagem, 
piscina aquec . Churrasquei-
ra R$ 450.000,00 F. (019) 9 
9887-7771   
Jardim Alice: Apartamento todo 
reformado com 02 D., sala, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. R$ 
210.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Jardim São Paulo: apartamento 
com 01 domitório, sala, cozinha 
planejada, área de serviço e 
garagem. Próximo a Automec. 
R$ 180.000,000. F. (19) 98139-
3557 c/ Marlene.
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Res. Villagio D’Amore - AP0506 
- 60 m² - 02 D., sala 02 amb., bhº 
social, cozinha, AS, 01 vaga ga-
rag. 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 Victória: Aparta-
mento com 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de 
lazer e garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Torres da Liberdade: Aparta-
mento todo mobiliado com 03 D., 
sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha, área de serviço. Área de 
lazer completa. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 2.500,00. F.: 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Vila Brizola – ap0060 - Kitnet, 
ótima localização na Rua dos 
Indaiá, em frente ao terminal de 
ônibus. (sem garagem) R$ 550,00 
F. (19)38752215 / 996968732

Galpão ótima localidade - prox 
Av. Visconde de Indaiatuba, 2 
salas de recepção, 3 wcs, mais 
2 ambientes p/salas,vestiário,co-
zinha.  A.T 570m², R$ 5000,00 + 
IPTU. F: (19) 3875-2215/  99696-
8732
Bairro de ITAICI, passo ponto 
totalmente reformado At / 280m² 
(19) 9 9887-7771 
Casa comercial - com 2 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² 
R$ 2.600,00. F: (19) 99295-0357
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000,00 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, exce-
lente localização, 3 dorm, 2 wcs, 
, 2 vagas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m² - R$ 3.000,00 F: (19) 
98372-0000

Jd Morumbi - 2 dormitórios R$ 
115.000,00 aceita carro como 
parte do pagamento. F: (19) 
98372-0000
J d .  E l d o r a d o  C /  2 
D.,Sala,Coz,Wc,As,1 Vaga De 
Garagem R$149.000 F.: (19) 
98136-7331
Jd. Umuarama - 2 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00. F: (19) 
3329 7253 
Lançamento na planta - 13 
andares, 4 aptos por andar, na 
Rua Candelária, com 100m2, 
3 d (1 suíte). Preço a partir 
de R$ 550.000,00 com 35% 
de entrada parcelada até à 
entrega em agosto de 2016 – 
F: (19)-997519921 /38750469 
creci 65362.
Res. Monte Verde, c/ 02 D. 
(sendo 01 suíte), gabinete na 
cozinha e armários nos WCs por 
R$ 210.000,00, aceito financia-
mento, falar c/ Gisele F. (19) 9 
9359-8982 
Residencial Soho- 3 D. (1 st) Ex-
celente condições de pagamen-
tos. Direto com o Proprietário. F.; 
(19) 9. 9444-9415
Vende-se Apartamento Gran 
Ville - R$ 270.000,00, 3 dor-
mitórios, todos com suíte; sala 
de estar, 63m; garagem para 
um  auto. F: (19) 7808-3727  
89*22754.

Apto Térreo -  coz. planej., box 
de vidro, 1 vaga coberta, 3 D., E 
1 banheiro social R$ 1.220,00. 
F: (19) 3329-7253/ 99295-0357
Cecap - R$ 1.500,00 + ros - F: 
(19) 7808-3727  89*22754
Centro - ap00584 - 02 dorm. 
(01 suite), sala, wc, coz, lavan 
e 01 vaga. Com móveis plane-
jados. R$ 1.400,00 + cond. F. 
(19)38752215 / 996968732
Cond Pátio Andaluz: Apar-
tamento em porcelanato com 
02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha planejada, área 
de serviço. Área de lazer com 
piscina, churrasqueira, salão 
de festas, quadra e sala de 
ginástica. R$ 1.700,00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne

Cond. Duetto Di Mariah – 
AP0443 – 73,14 m² - 02 D., sen-
do 01 suíte, bhº social, escrit., 
sala 02 ambientes c/ varanda 
gourmet c/ churrasq., cozinha, 
AS, área de lazer, 01 vaga de 
garag. R$ 1.400,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 99244-
8398
Edifício Roccaporena: Aparta-
mento com 02 D., sala, cozinha, 
lavanderia, possui no aparta-
mento. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00. F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
Jardim Tropical - ap00578 - 03 
dorm (01 c/ ármarios) 01wc, 
sala, coz, sala com sacada, 
lavan, 01 vaga, área de lazer 
e portaria 24hrs, R$ 1400,00 + 
cond R$ 270,00 F. (19)38752215 
/ 996968732
Res. Ana Elisa - AP0476 - 57,92 
m² - 02 D., bhº social, sala de TV 
c/ sacada, coz., AS., 01 vaga 
garag. R$ 900,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Jatobá - AP0417 - 120 
m²  - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., 02 vagas 
garag. Armário planej.: st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Monte Verde - por R$ 
1.100,00, 02 D. c/ cozinha pla-
nejada, falar c/ Gisele F. (19) 9 
9359-8982 
Res. Pátio Andaluz - AP0516 
- 67,97 m² - 02 D., sendo 01 
suíte, bhº social, sala 2 amb., 
cozinha, AS, armários na coz., 
corredor, bhº, e AS. 02 vagas 
garag. R$ 1.650,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Place View - AP0454 - 71 
m² - 02 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Vando - AP0472 - 67,08 
m² - 02 D., bhº social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., AS., área 
de lazer, 01 vaga garag. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333

Cidade Nova - casa comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F. (19) 
98372-0000
Cidade Nova I - SL0040 - 235 
m² - 03 salas amplas separadas 
por divisórias, podendo ser 
transformado em um único sa-
lão, 2 bhºs sociais, cozinha, AS, 
02 vaga garag. R$ 5.000,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
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 in-
dustrial, no AT: 150 m² AC 
90 m² - R$ 1.800,00 F: (19) 
98372-0000
Recreio Campestre Jóia: Gal-
pão com 800 m² de área cons-
truída e 1.000 m² de terreno. R$ 
8.500,00. F; (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
S a l a  c o m e r c i a l  c e n -
tro – sl00252 - 25m²  c/ wc. 
R$1.100,00 + cond. + IPTU. F. 
(19)38752215 / 996968732
Sala comercial centro – sl0155 
20m²  c/ wc. R$ 600 + cond. 
+ IPTU. F. (19)38752215 / 
996968732
Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 
salas, 2 banheiros e copa R$ 
6.000 F: (19) 98372-0000
Salão Jd. Califórnia – sl0263 
Salão comercial de 80m² com 
wc. R$ 1.100,00 + IPTU F. 
(19)38752215 / 996968732
Temos galpões para locação no 
Distrito Industrial ótima localida-
de. F: (19) 3016-1355
Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 - 232 
m² - Salão Comercial amplo, c/ 
02 bhºs e mezanino p/ escri-
tório. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333

22 alqueires  em Indaiatu-
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 Indaia-
tuba - área de 10 alqueires 
R$106,00 o m². F: (19) 99118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092
Beira da rodovia em Indaiatu-
ba - sitio de 4 alqueires R$60,00 
o m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 CRECI 74092
Beira da rodovia em Indaiatu-
ba - sitio de 8 alqueires R$40,00 
m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947  Creci 74092 
C h á c a r a  3 . 0 0 0 m ²  - 
R$70.000,00 – Limite de In-
daiatuba – Temos também 
outras opções F: (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara em Salto próx. a Pes-
queiro – R$60.000,00! – Aceita 
carro ou parcelas.  (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara Parque das Bandei-
ras: Chácara com 04 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, sala de 
estar, cozinha planejada, lavan-
deria. Área de lazer com piscina 
e churrasqueira. Garagem para 
05 carros. R$ 520.000,00. F. 
(19) 7829-6350 c/ Marlene.
Chácara próx. ao Vale do 
Sol – com casa, 3 D. – 1000m² 
- R$270.000,00 – faz permuta 
com casa. F.: (19) 99752-2170/ 
3935-1372/ 3016-1355/ 99205-
4322/ ID: 94*2168)
Chácara Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 02 D., sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz., AS, bhº externo, 
espaço gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., quin-
tal, diversas vagas garag. R$ 
2.800,00 + IPTU F. 3392-0333

Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara com 04 suítes sendo 
01 suíte com closet, sala, copa, 
cozinha, portaria 24 horas, pis-
cina. Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F. 7829-6350 
c/ Marlene.
Excelente Chácara Alto Padrão 
-  4 suítes , sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de futebol 
gramado, quadra de areia, casa 
de caseiro, piscina, vestiário. Ne-
gocia-se troca 100% em imóveis 
em Indaiatuba R$ 2.000.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 

AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., WC, AS, 
varias gar. R$ 300.000,00. F: 
(19) 3875-6230 - Creci 04.732
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de 04 cômodos, 
luz, poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Jd. Mirim - 3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092    
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara em condomínio fechado 
com portaria 24 horas, casa com 

03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, copa, cozinha 
planejada, tv a cabo, quintal. 
Área de lazer com piscina e 
churrasqueira. R$ 680.000,00. 
F.(19) 9 9779-3589 c/ Caio.
Parque Grama: Chácara em 
condomínio com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
piscina e churrasqueira. R$ 
450.000,00. F. (19) 7829-6350 
c/ Marlene.
Terras de Itaici - 01 dorm., sala 
02 ambs, cozinha, varanda e 
churrasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². R$ 
440.000,00. F: (19) 9.9946-7771. 
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Terreno  de 150 m²,  com 
fundação para sobrado. R$ 
125.000,00. F: (19) 98372-0000
Terreno Veneza: Terreno 
150 m² R$ 98.000,00. F.(19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Veneza: Terreno 171 
m² R$ 98.000,00. F. 9 81393557 
c/ Marlene.
Vendo área Rodovia do Açu-
car (Salto) 600.000 M²    R$ 
40,00 (19) 9 9887-7771  (19) 9 
9946-7771

2 balcão expositor, 1 frio , 1 
quente, c/ vidro trincado e preci-
sando de manutenção R$ 500,00 
cada. F:(19)98247-4690 tim
Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F: (19) 98247-4690 tim
Alugo quarto para moças. Vila 
Avaí bem localizado.  Contato: 
Gisele F. (19) 9 9607 4522
Bazar e Papelaria no centro: 
vendo e passo o ponto com 
tudo dentro. R$70.000, alu-
guel R$1650,00 F:3875-2215 / 
99696-8732.
Bebê conforto cinza, Piccolina 
/ Galzerano em ótimo estado, 
possui base de plástico resis-
tente com base arredondada 
para balançar, tecido removível 
e lavável, cinto de segurança de 
03 pontos com protetores e ca-
pota retrátil e removível. Sendo 
ele indicado para crianças de até 
13 kg. Foi usado por aproxima-
damente 6 meses e esta perfeito. 
Valor R$ 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: elietepmo-
raes@yahoo.com.br ou F: (19) 
99189-1511

Voyage 2011, único dono, câm-
bio auto., dir. hidráulica, 39.000 
kms, R$28.000,00 (19) 3834-
6545/98844-6545 c/ Aldir.
YBR – 2012 – novíssima, chave 
manual de reserva R$4.000 F. 
3834-1535

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

Precisa-se de motorista, trazer 
currículo com referências. Mais 
informações na Imobiliaria Chido 
Vende
Oportunidade: Venha trabalhar 
na imobiliária Chido Vende. Rua 
:7 de setembro,644. Centro 
F:(19) 3875-2215

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
Itaici - Passo Ponto Totalmente 
Reformado At / 280m² F. (19) 
9.9887-7771 
Maca peroba  rosa,  maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x65x85 (CxLxA) ambas tem 
a cabeceira removível (com 30 
cm cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada. F: 
(19) 7814-5723
Oportunidade única- Vende-se 
bazar formado, com aproxima-
damente 3 anos, sem dívidas, 
na M. do Sol. Ótimo ponto R$ 
30.000,00. Aceito carro de me-
nor valor e contra proposta F.: 
(19) 3016-6347
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99294-5541/ 99763-8709 

Van Transit Ford - 2013 (nova)  
- Completa 14 lugares, licencia-
da, IPVA. Negocia ou Troca: 
Maior ou menor valor  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732
Escort XR3 – ano 90 – 1.8 – 
mecânica impecável – ótimo 
estado. Valor a combinar F. 
3834-1535
Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, limpador 
e desembaçador traseiro, CD 
player com mp3 e ar quente. Ótima 
oportunidade. R$ 18.500,00. F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne

Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobrado 
de 05 D., sendo 01 st., 04 bhºs 
sociais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, varanda, 
churrasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 F. (19) 
3392-0333
Rib. Grande SP. 04 alquei-
res - 02 casas simples de 04 
cômodos cada, pasto, lavoura, 
bosque,02 tanques com peixes, 
abastecidos com água em forma 
de bica, luz, água de mina, a 06 
km do centro de Rib, grande SP. 
Apenas: R$220.000,00. Aceita 
troca com casa em Indaiatuba. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Videira de Itaici: Chácara com 
02 suítes, lavabo, sala de jantar, 
estar e tv, cozinha, copa, forno 
para pizza, edícula, lavanderia. 
Área de lazer com piscina, 
churrasqueira, salão de jogos e 
campo. Garagem para 05 carros. 
R$ 660.000,00. Aceita Financia-
mento. F. 7829-6350 c/ Marlene.
Videiras - chácara de 5000 
m² no R$550.000,00 excelente 
oportunidade. F: (19) 98136-
7331 Creci 74092

Cond. Esplendor - Alto Padrão 
- Terreno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00. F: (19) 3834-8948
Cardeal – Oportunidade! Terre-
no 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 locali-
zação, aceita permuta. F: (19) 
7828-0418/ ID:114*97307
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: (19) 99887-7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000
J a r d i m  D o s  L a r a n j a i s 
9.000m²R$ 580.000,00 F. (19) 
9.9946-7771
Jardim Esplanada II, c/ 300 m² 
por apenas R$ 210.000,00, falar 
c/ Gisele F. (19) 9 9359-8982 

Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 420m². 
R$1.100,00. F: (19) 9.9887-7771
Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localização. R$ 
170.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd do Imperio - tr00711- Ter-
reno 150m², quadra 13, lote 54 
condomínio. R$ 115.000,00 F. 
(19) 3875-2215/ 99696-8732
Jd. Califórnia - tr00707 - Terre-
no 250m² com casa nos fundos 
(02 dorm., sala, coz, wc). Pode 
dividir o lote. Meio lote por R$ 
150.000,00 F. (19) 3875-2215/ 
99696-8732
Jd. Morada do Sol – ótima 
localização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financiamento. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Ótimo terreno c/ 500 m² c/ 
planta aprovada para construção 
de 08 Apto.s, à 05 minutos do 
aeroporto de Viracopos, por R$ 
500.000,00, falar c/ Gisele F. 
(19) 9 9359-8982 
Recreio Campestre Jóia - Ter-
reno industrial c/ 2000 m² por R$ 
1.100.000,00 
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771
Terreno  Jd. Regente 04 lotes 
juntos 1.080m² R$ 750.000,00 
(19) 9 9887-7771
Terreno :Terrenos R$ 90.000,00 
com R$ 10.000,00 de entrada 
em 2 x  + saldo parcelado. F. 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Colibris: Terreno 150 
m² R$105.000,00 vista. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Com 11.000m². No Dis-
trito Industrial R$2.000.000,00 
F.: (19) 98136-7331
Terrenos: Oportunidade Úni-
ca!!! Terreno com entrada fa-
cilitada e parcelas á partir de 
R$ 677,00. F: (19) 9-83398183 
c/ Camila.

Precisa-se:   mensal is ta , 
para  serviços domésticos,  que 
saiba cozinhar o trivial, com  re-
ferencia. Tratar  F: (19)3834-5622
Ofereço-me como motorista, 
categoria B. F: (19) 99195-6822 
c/ Marcos
Ofereço-me como Cuidadora 
de idosos/ babá para residir no 
local, com referencias. F. (19) 
99363-6011/ 99418-6296 c/ 
Referências
Precisa-se de Corretores -En-
trar em Contato com Márcio F: 
(19) 7808-3727  89*22754
Ofereço-me como manicure e 
pedicure e GRATIS sobrancelha á 
domicilio. F: (19) 99369-5615/ Rec. 
3935-0499- Com Brinde de uma 
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, encanador, jardi-
neiro e eletrecista. Passeio com 
cães. F:(19)3801-6828/99130-
7264/99776-6841 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de experiências 
do alicerce ao acabemento. F. 
(19)994151485
Ofereço-me como diarista 
com experiências e indicações. 
F. (19) 99266-1617/98116-0546 
Ofereço-me para cuidar de pes-
soas acamadas à noite. Bianca 
(Técnica em Enfermagem) F. 
(19) 3318-0814
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