
Município exporta 
US$ 170 milhões

Camisetas do Brasil 
estão mais baratas

Reclamações no 
Procon crescem 62%

Fenui começa hoje no Pavilhão da Viber

Indaiatuba é a 
cidade mais visada

Saúde libera 
10 mil doses 
de vacina  

Deficiente auditivo 
tem carro roubado

Ferroviário e Faac 
decidem o Máster 50

Miss Indaiatuba abre 
inscrições para 2014

PIS/Pasep já pode 
ser resgatado 

Jenildo faz seu 1º 
jogo no Paulistão
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PRIMAVERA

O Ministério do Desen-
volvimento,  Indústr ia e 
Comércio divulga os dados 
da Balança Comercial ref-
erente ao mês de janeiro a 
maio deste ano. De acordo 
com os dados levantados 
pela Secretaria de Desen-
volvimento da Prefeitura, 
no período o Município 
exportou US$ 175.872.838 
e registrou uma retração de 
43,59% em relação ao mes-
mo período de 2013. 

Com o fim da Copa do 
Mundo desclassificação do 
Brasil logo nas semifinais do 
Mundial, o valor dos produtos 
relacionados a Seleção Bra-
sileira também despencaram. 
Em algumas lojas de Indaia-
tuba, a camiseta do Brasil está 
35 % mais barata e de 229, 
caiu para R$ 149. 

A Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon), 
de Indaiatuba, registrou um au-
mento de 62% de reclamações de 
consumidores insatisfeitos com 
o serviços prestados pelas em-
presas em geral. A comparação 
é feita entre o primeiro semestre 
desse ano com o mesmo período 
de 2013. 

A Festa das Nações Unidas de Indaiatuba (Fenui) começa hoje, dia 18, e segue até domingo, 
dia 20, no Pavilhão da Viber. O valor da entrada é R$ 4, exceto no almoço de domingo que a 
entrada será gratuita até às 15 horas. Após esse horário, a entrada volta a ser cobrada no valor 
de R$ 4. Realizada há 17 anos na cidade, a Fenui deve reunir mais de 12 mil visitantes.

Indaiatuba se tornou uma 
das cidades do interior mais 
disputadas por construtoras 
e incorporadoras. De acordo 
com um levantamento do 
portal Investimentos e Notí-
cias, as operações de empre-
sas do ramo imobiliário no 
interior de São Paulo, devem 
saltar de R$ 30 milhões para 
R$ 200 milhões em 2014 e 
Indaiatuba será uma das que 
mais receberá novos em-
preendimentos. 

O soldador Fábio Lin-
hares da Silva Nascimento, 
de 33 anos, teve seu carro 
roubado, uma Ecosport pra-
ta, na manhã de ontem, dia 
17, no bairro Jardim Irmão 
Sigrist, em Campinas. Fábio 
Linhares da Silva Nascimen-
to, de 33 anos, é deficiente 
auditivo e voltava da casa de 
sua mãe quando foi abordado 
por três jovens. 

As equipes do Ferroviário 
e da Faac de Salto entram em 
campo no domingo, dia 19, para 
decidirem o título do Campe-
onato Amigos Cinquentões 
Máster 50, organizado pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). 

Na manhã da últ ima 
terça-feira, dia 15, foi realizado 
uma coletiva de imprensa, onde 
foram revelados todos os detal-
hes do concurso Miss Indaiatuba 
2014, além de abrir oficialmente 
as inscrições. A escolha da Miss 
será no dia 12 de setembro.

O abono salarial do PIS/
Pasep, exercício 2014/2015, 
já pode ser sacado de acordo 
com a data de nascimento 
do beneficiário. Quem tem 
direito ao benefício tem até 
o dia 30 de junho de 2015 
para receber a quantia.

O final de semana não 
será apenas de retorno do Pri-
mavera aos gramados, após 
paralisação por conta da Copa 
do Mundo, mas também de 
reestreia do técnico Jenildo 
Cavalcanti. O treinador volta 
a comandar do time após nove 
anos. O retorno será domingo, 
dia 20, quando o Primavera en-
frenta o Vocem de Assis, às 10 
horas, na casa do adversário. 
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Trânsito local registra cinco mortes
JME

DIVULGAÇÃO

Cinco pessoas morreram entre quinta e terça-feira, ente os dias 10 e 15, vítimas de acidente de trânsito nas vias da cidade. 
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A violência no trânsito Qual legado a copa 
trouxe para o País?

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

Radares dia 19 a 25/07

Editorial EnqueteArtigos

Entra ano e sai ano e o trânsito segue cada vez mais 
violento. De forma trágica, milhares de pessoas perdem 
suas vidas por conta da irresponsabilidade tanto dos 
motoristas quanto dos nossos pedestres, fazendo com 
que o trânsito seja hoje o maio causador de mortes no 
Mundo. 

No Brasil, em 2013, foram 54 mil mortes em todo 
o País. Os gastos com indenizações, pela Previdência, 
chegaram a R$ 633.845, R$ 444 mil com inválidos 
permanentes. Atualmente, a Previdência tem um gasto 
de R$ 12 milhões com vítimas de acidente de trânsito.  

Em Indaiatuba, por exemplo, foram cinco mortes 
fatais no trânsito entre quinta-feira, dia 10, e a terça-
-feira, dia 15. Alguns casos foram por atropelamento, 
quando não se sabe se foi por descuido do pedestre ao 
atravessar a via ou por imprudência do motorista, que 
talvez pudesse estar em altar velocidade. 

Em outro caso, o pedestre foi atropelado na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75) por entender que fosse melhor 
ou mais rápido atravessar a rodovia fora da passarela. 
Mas nem sempre o mais fácil é o mais seguro e mais 
uma vez tal decisão custou a vida de uma pessoa. 

A irresponsabilidade do pedestre se estende a quem 
está atrás do volante. O que dizer do acidente na madru-
gada de sábado, quando um jovem de 21 anos acabou 
falecendo. Haviam cinco adolescentes no veículo, o 
qual estava sendo dirigido por uma jovem de 16 anos e 
que, possivelmente, estava tirando racha.

Enfim, parece que responsabilidade e prudência 
talvez sejam as soluções para um trânsito mais seguro. 
Atualmente, é notório que as atitudes da população no 
trânsito sejam as grandes responsáveis pelas tragédias. 
Enquanto acharmos que os veículos são “brinquedinhos 
com motores”, choraremos muitas outras mortes.    

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

Vânia Teixeira Bavati, 
31 anos, balconista - “Since-
ramente acredito que nada. Eu 
acho que foi um dinheiro jo-
gado fora e a Copa não trouxe 
benefício algum para o País”

Guilherme Cardoso de 
Oliveira, 18 anos, escritor – 
“Eu acho que a Copa deixou 
muitos pontos negativos para 
os brasileiros. Mas deu um 
benefício que mudou a visão 
que os estrangeiros tinham 
do País”

Sabrina Cipriano No-
gueira, 20 anos, cozinheira – 
“Acho que o Brasil não estava 
preparado para receber tanta 
gente, por isso acredito que o 
Mundial não deixou nada de 
bom para o País. Mas acredito 
que o Brasil melhorou sua 
imagem para o mundo”

João Paulo Alves Ferreia, 
16 anos, estagiário – “Eu acho 
que a Copa não trouxe benefí-
cio nenhum para o País e não 
deixou nada de bom também. 
Apenas acho que mudou um 
pouco a imagem que os estran-
geiros tinham de nós”

Osvaldo Mariano de Fa-
ria, 51 anos, empresário – 
“Acho que os investimentos 
foram bons e a Copa funcio-
nou. Ficou como um exemplo 
para o País e o Mundo”

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. 
(Richard Bach.) 

Projeto de vida para brasileiros
A maioria das pessoas não planejam e não tem um plano de ação para conquistar o que mais desejam 

na vida, isto não é ensinado nas escolas formalmente. Nos encantamos com o planejamento alemão que os 
levou  a serem campeões mundiais nesta copa de 2014 e a midia somente fala sobre isso, sem considerar 
o plano de ação. De   certa forma acredito que há alturas a serem escaladas por um homem que sabe o 
segredo  de fazer um sonho tornar-se realidade. Toda meta começa com um sonho e o que os diferencia é 
que a meta é um sonho com uma data de chegada ou de concretização.  Possuímos muitas metas e planos 
que desejamos realizar. Temos a opção de escolhermos o nosso destino e o nosso caminho. Queremos 
algo, entretanto, inúmeras vezes escolhemos rotas que nos afastam de nosso objetivo maior ou ficamos 
confusos em relação a qual caminho tomar, justamente por não ter planejado antes o que realmente 
queremos. Um Projeto de Vida é um plano colocado em papel para que possamos visualizar melhor os 
caminhos que devemos seguir para alcançar nossos objetivos.Para isso, necessitamos saber claramente 
quais são nossos objetivos e metas e, precisamos ter em mente também quais são os nossos valores, pois 
são eles que direcionarão nossas vidas. Se nossas metas não estiverem em congruência com nossos valo-
res mais profundos, dificilmente estaremos satisfeitos com nossas vidas. Mesmo alcançando as metas, se 
elas não estiverem em harmonia com o que realmente nosso coração pede, sentiremos um vazio interior 
que poderá nos deixar confusos e sem direção. Dessa forma, conhecer-se, saber o que a vida realmente 
significa para você e conhecer seus valores é de fundamental importância no planejamento do seu Projeto 
de Vida. Os valores também podem e  estão livres para serem modificados, pois a medida que evoluimos, 

nossos valores também evoluem. Quer construir seu projeto de vida, venha para nosso 
treinamento dias 18-18 e 20-07-2014 - www.signatreinamentos.com.br . SONHOS 
NÃO TEM PERNAS, MAS VC TEM, ENTÃO CORRA ATRAS.

O inventário pode ser feito extrajudicialmente no cartório 
de notas

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

Os bens deixados por uma pessoa na maioria das vezes é motivo de discussão familiar que pode 
acabar em uma ação judicial para discussão de quem é o direito a propriedade do que foi deixado 
como herança.

Para tanto, o direito prevê no Código Civil a forma e o processamento do inventário que pode 
ser judicial ou extrajudicial se preenchido certos requisitos.

Atemos-nos somente ao inventário extrajudicial como tema deste artigo, sendo o meio mais célere 
para que seja feita a partilha dos bens deixados pelo falecido.

A sucessão nada mais é que a substituição de uma pessoa na titularidade de algum bem e é aberta 
assim que ocorre o falecimento do proprietário desses bens, de maneira que a substituição é feita 
pelos herdeiros.

O meio eficaz para a distribuição da herança entre os herdeiros é o formal de partilha após in-
ventariado os bens, dada a possibilidade de ser feito através de uma escritura pública no cartório de 
notas, título este hábil ao registro imobiliário.

Para tanto, o inventário extrajudicial requer o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais 
são, herdeiros capazes, concordes quanto a partilha inexistência de testamento.

A lei prevê também um prazo para a abertura do inventário, sendo este prazo de 60 dias que cessa 
após o envio do pagamento do ITCMD ao posto fiscal responsável.

Ainda, há necessidade dos herdeiros serem assistidos por um advogado, o qual este assina con-
juntamente com os interessados.

Finalizado o inventário extrajudicial, a escritura pública deve ser levada ao 
cartório de registro imobiliário para o assento na matrícula da titularidade dos 
herdeiros sobre os bens deixados pelo falecido, se imóvel no cartório de registro 
imobiliário, se automóvel junto ao Detran/SP.

Mandioca
O Brasil é a terra natal da mandioca. Do centro do país, ela e um tuberculo tubérculo e foi   espalhando 

por muitos paises desde a chegada dos portugueses. Sua importância era tanta nos tempos de colônia 
que o padre José de Anchieta a batizou como o "pão da terra". Citada na carta de Pero Vaz de Caminha,

Apesar de estar presente há cerca de 7 mil anos na Amazônia, a mandioca só ficou mais nutritiva nas 
últimas décadas. A variedade que hoje está presente na mesa do brasileiro, branca na feira e amarelada 
após o cozimento, tem dez vezes mais vitamina A que a cultivada no tempo do descobrimento. Ela é 
resultado de um processo gradual de melhoramento genético, realizado pelo Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) e pela Embrapa, que cruzaram diferentes espécies até chegar a um tipo saudável e resis-
tente a pragasFonte de fibras e isenta de glúten - qualidade que a faz não pesar tanto na digestão . O seu  
plantio e muito facil e ela e seu preparo tambem. Dependendo da região, é chamada de aipim, macaxeira, 
maniva, uaipi ou xagala. Não há tempo ou terra ruim pra ela. 

A mandioca contem vitaminas A, B1, B2 e C", . 
. "A composição de carboidratos da raiz faz com que ela prolongue a saciedade",  Não por menos, a 

mandioca costuma ter passe livre em dietas e é indicada a diabéticos. .
Por ser livre de glúten, a mandioca é queridinha de outra parcela da população, os portadores de 

doença celíaca - estima-se que sejam 2 milhões só no Brasil. Graças a seus derivados como a farinha e 
o polvilho, os celíacos conseguem ampliar o limitado cardápio de quem não pode ingerir a proteína que 
tem  no trigo, por exemplo . Aliás, a raiz é uma boa pedida diante de diversos problemas que atrapalham 
o ganho de nutrientes. Tudo por causa daquele lento processo de absorção dos carboidratos, que dá ao 
organismo mais tempo para assimilar outros compostos. Na hora de cozinhar a mandioca, uma dica: 
adicione um fio de óleo na água. "Isso auxilia na retenção das vitaminas",.

O que há em 100 g de mandioca
Calorias (Kcal)........................160
Proteínas (g)..........................1,36
Lipídeos (g)............................0,28
Carboidratos (g)...................38,06
Fibras (g).................................1,8
Cálcio (mg)...............................16
Vitamina C (mg).....................20,6 

Voce consumi;la de diversas formas >
1. CozidaO tempo no fogão costuma variar dependendo da colheita. Em geral, levam-se 15 minutos 
2. FarinhaEntra na receita de massas e bolos e é a base da tradicional farofa, que vai bem com feijoada 

e carne de sol. 
3. Tapioca. O importante no preparo é não dourar a tapioca: coloque na frigideira, 

vire-a e retire imediatamente. 
4. PolvilhoPrefira os tipos frescos, menos industrializados, que têm sabor mais 

marcante. O azedo é usado no pão de queijo e nos sequilhos. 
5. FritaMas ai  lembre;se , fica muito calorica
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Indaiatuba vira ‘alvo’ de 
construtora para investimentos
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EVOLUÇÃO
Exportação em Indaiatuba
chega a US$ 170 milhões 

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

No primeiro semestre de 2014 foram aprovados quatro loteamentos e sete condomínios

Indaiatuba se tornou uma 
das cidades do interior mais 
disputadas por construtoras 

e incorporadoras. De acordo 
com um levantamento do portal 
Investimentos e Notícias, as 
operações de empresas do ramo 
imobiliário no interior de São 
Paulo devem saltar de R$ 30 
milhões para R$ 200 milhões 
em 2014 e Indaiatuba será uma 
das que mais receberá novos 
empreendimentos. 

De acordo com o portal, 
o levantamento foi realizado 
com algumas das maiores in-
corporadoras do País e além 
de Indaiatuba, a cidade de 
Jaguariúna também tem sido 
muito procurada. 

Para o diretor da constru-
tora Exsa Desenvolvimento 
Urbano, Junior Cabrino, o 
interior deve ser cada vez mais 

procurado, pois a maioria das 
cidades oferece qualidade de 
vida e desenvolvimento. “É o 
desafio de adaptar o crescimen-
to das cidades às necessidades 
do mercado e a um modelo que 
proporcione qualidade de vida 
aos moradores”, explica. 

A empresa já lançou mais 
de 2 milhões de m² de em-
preendimentos em Indaiatuba 
e se prepara para inaugurar 
mais cinco novos projetos. De 
acordo com Cabrino, o gran-
de interesse das construtoras 
pelo Município se deve a um 
conjunto de fatores. “A cidade 
liderou o ranking das melhores 
cidades do Brasil para se viver, 
de acordo com a pesquisa da 
Federação das Indústrias do Es-
tado do Rio de Janeiro (Firjan), 
além disso, possui uma geração 
de emprego notável e um siste-
ma de saúde e educação visto 
como ́ modelo´”, esclarece. “É 
uma cidade que alia qualidade 

O Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
divulga os dados da Balança 
Comercial referente ao mês de 
janeiro a maio deste ano. De 
acordo com os dados levantados 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento da Prefeitura, no período 
o Município exportou US$ 
175.872.838 e registrou uma 
retração de 43,59% em relação 
ao mesmo período de 2013. 

No mês de maio a expor-
tação foi de US$ 51.988.259 
e registrou um aumento de 
10,22% comparando com abril. 
No ranking de exportações, In-
daiatuba está em 3º da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). No Estado de São Pau-
lo Indaiatuba ficou 25º lugar e 
no Brasil em 58º lugar.

Nas importações o valor 
de janeiro a maio foi de US$ 
539.914.311 equivalente a um 
aumento de 8,55% em compa-
ração com o mesmo período de 
2013. Em maio a importação 
chegou a US$130.660.352 com 
uma elevação de 9,78% compa-
rando com abril deste ano. 

Os cinco principais países 
de destino são: Argentina, Es-
tados Unidos, Venezuela, Ale-
manha e Japão. Os principais 

de vida com oportunidades de 
desenvolvimento econômico e 
social”, finaliza.

De acordo com o Diretor 
de Marketing da Luxor Enge-
nharia e Construções, Gustavo 
da Silveira Marques Pereira, 
a qualidade de vida e o preço 
mais em conta estão entre os 
diferenciais do interior. “A 
qualidade de vida é muito cobi-
çada pelo morador das grandes 
capitais e o preço do m² é ab-
solutamente mais acessível que 
nas capitais, principalmente 
após o aquecimento do mer-
cado imobiliário nos últimos 
anos”, diz.

Pereira também destacou 
a colocação de Indaiatuba no 
índice Firjan e a sua ótima 
localização. “O Município se 
encontra em uma localização 
privilegiada no estado de São 
Paulo, a 15 minutos de Campi-
nas, 50 minutos de São Paulo e 
com acesso diretor à Rodovia 

países de origem são: Japão; 
Estados Unidos; China; Ale-
manha e Taiwan. Os produtos 
mais exportados por Indaiatuba 
de janeiro a maio foram: auto-
móveis com motor explosão; 
máquinas para forjar/estampar 
metais, martelos; bentonina; 
guarnição para freios e outras 
obras de ferro ou aço. 

Os produtos mais impor-
tados foram: outras caixas de 
marchas; outras partes para 

Acompanhe o ranking da RMC nas exportações em dólares
1 Campinas – 521.896.553
2 Paulínia – 301.330.047
3 Indaiatuba – 175.875.838
4 Vinhedo – 149.154.652
5 Sumaré – 147.050.700
6 Americana – 78.963.188
7 Hortolândia – 59.454.007
8 Santa Bárbara  d’Oeste – 59.454.007
9 Monte Mor – 57.331.234
10 Itatiba – 47.395.270
11 Valinhos – 47.385.299
12 Nova Odessa – 32.321.712
13 Cosmópolis – 23.060.751
14 Santo Antônio de Posse – 21.903.981
15 Engenheiro Coelho – 16.749.049
16 Jaguariúna – 13.099.867
17 Pedreira – 8.435.829
18 Holambra – 3.239.213
19 Artur Nogueira – 2.215.322
20 Morungaba – 1.318.102

Bandeirantes, Anhanguera e 
Santos Dumont”, destaca. 

Crescimento 
Segundo a Secretária de Co-

municação Social da Prefeitura, 

aparelhos de telefonia; colhei-
tadeiras de algodão; outros tra-
tores e sulfato dissodico anidro.

O secretário da pasta, Rena-
to Stochi, ressalta que, apesar 
de aumentar a exportação ana-
lisando um mês para outro, no 
geral as exportações caíram um 
pouco por dois fatores: o mo-
vimento a Copa do Mundo da 
Fifa que atrapalha a produção 
de bens materiais e a instabili-
dade econômica da Argentina.

no ano de 2013, a Secretaria de 
Engenharia aprovou a constru-
ção de nove loteamentos e dez 
condomínios. Já no primeiro 
semestre deste ano, foram 
aprovados quatro loteamentos 

e sete condomínios. No entan-
to, é importante ressaltar que 
esses números são de projetos 
aprovados, que não significa 
que foram iniciados ou já estão 
prontos. 
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Camisetas do Brasil ficam até 35% 
mais baratas com o fim da Copa

JME
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Colégio Montreal 
promove o 5º Arraial 

Montreal 

EVENTO

Empresários relatam 
história com o Frutos de Indaiá

Com o fim da Copa do 
Mundo e a desclas-
sificação do Brasil 

logo nas semifinais do Mun-
dial, o valor dos produtos 
relacionados a Seleção Bra-
sileira também despencaram. 
Em algumas lojas de Indaia-
tuba, a camiseta do Brasil 
está 35 % mais barata.  

O comércio que inves-
tiu na amarelinha e que 
estavam animados com as 
vendas antes e no início da 
Copa, viram seus clientes 
desanimados em adquirir 
produtos e assim como a 
Seleção, as vendas caíram.

De acordo com gerente 
de vendas da Skala Center, 
Neuza Nunes, a procura 
pelas camisetas foi grande 
antes e durante o Mundial, 
porém com a goleada que o 
Brasil sofreu da Alemanha 
as vendas caíram. “Vende-
mos cerca de mil camisetas 
até o Brasil perder na se-
mifinal. Com isso ficaram 
algumas peças ainda em es-
toque e baixamos o preço de 
R$ 20 para R$ 9,99”, revela.

Mas não é só o comércio 
popular que sofreu com a 
queda nas vendas com a 
derrota da Seleção. As lo-
jas com produtos oficiais 
também viram a procura 

cair.  “Vendemos muitas 
camisetas, bolas e chuteiras. 
Atingimos nossa meta de 
vendas e nossa expectativa. 
Porém com a goleada que 
o Brasil sofreu, as vendas 
caíram. Não ficaram mui-
tas peças em estoque, mas 
temos algumas à  venda 
com preços mais baixo. A 
camiseta oficial da seleção 
baixou de R$ 229 para R$ 
149”, conta. 

Na loja Centauro, que 
também só vende camisetas 
oficiais da Seleção Brasilei-

ra, a maior parte do estoque 
foi devolvido ao fornecedor 
logo após o Brasil perder 
para a Alemanha. “Já na 
derrota do Brasil devol-
vemos algumas peças que 
ainda tínhamos no estoque. 
Temos algumas camisetas 
na loja, mas não temos todos 
os tamanhos. As que estão à 
venda baixaram de R$ 240 
para R$ 144,90”, explica a 
gerente Priscila Proença.

A alternativa encontrada 
pelos comerciantes para 
liquidar os produtos rela-

cionados à seleção é colocar 
em promoção. Os descontos 
variam de 35% a 50%. 

Fim 
Na região do Centro, 

poucas lojas ainda exibem a 
amarelinha. A maioria con-
tinua vendendo o que ficou 
no estoque com preços mais 
baixos, outras embalou e 
guardou acreditando que 
não serão mais vendidos, 
pois a Copa acabou e o 
Brasil saiu derrotado. Na 
loja Bazzar Economia os 

produtos que não foram 
vendidos acabaram sendo 
retirados das prateleiras. 
“O que sobrou foi guardado 
e os produtos que eram con-

signados foram devolvidos. 
Não ficou muito produto, 
mas retiramos, pois a Copa 
acabou”, declara a gerente 
Gabriela Abel.

O Colégio Montreal re-
aliza no próximo dia 26, a 
partir das 17 horas, o 5º Ar-
raial Montreal. Os convites 
já estão à venda e podem 
ser adquiridos na recepção 
do Colégio e custam R$ 20. 
Crianças até 5 anos não pa-
gam. Na compra antecipada, 
cada convite dá o direito ao 
consumo de uma pipoca, um 
vinho quente ou quentão, 
um cuscuz ou curau, além 
de uma brincadeira e parti-
cipar do sorteio de diversos 
brindes.

A festa deste ano será 
em homenagem a Alfredo 
Volpi, um dos artistas mais 
importantes  da segunda 
geração do modernismo. O 
pintor ítalo-brasileiro tem 
como característica em suas 
obras as bandeirinhas e os 
casarios. 

De acordo com a direção 
da escola, a festa que tem ca-
ráter pedagógico é também 
um momento de confrater-
nização entre alunos, fami-
liares, amigos, professores e 
funcionários. 

O Arraial será formado 
por barracas de pastel, ca-
chorro quente, espetinho, 
pipoca, milho, doces, canji-
ca e cuzcuz, quentão, vinho 
quente, refrigerante, cerveja 
e chopp. 

Para as crianças o colégio 
preparou barracas de pesca-
ria, frango na panela, argola 
no cavalo, boca do palhaço 
e dardo na vaca.

A organização promete 
muita música e animação 
na apresentação das quadri-
lhas e danças dos alunos, da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio.

Camisetas da Seleção continuam à venda em algumas lojas do Centro com preços promocionais

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

social do Clube 9, a edição 
2014 do prêmio Frutos de In-
daiá. O evento contemplará as 
melhores empresas de 2013, 
em diversos segmentos e para 
algumas marcas, essa será a 
confirmação de uma história 
de tradição no troféu. 

Esse é o caso da Big House, 
que foi eleita a melhor empresa 
no segmento de Bolos, Doces 
e Salgados pelo 9º consecu-
tivo. “Estamos imensamente 
felizes por sermos eleitas mais 
uma vez, em um prêmio que 
é votado pela população, por 
nossos clientes”, ressalta uma 
das proprietárias da Big Hou-
se, Cristina Kaneko. “Temos 
20 anos de história e o Troféu 
Frutos de Indaiá fez parte de 
metade dessa trajetória, por isso 
temos muito carinho por este 
prêmio. Mesmo sendo eleita 
mais uma vez, a expectativa 
continua maravilhosa.” 

Já a empresa Sarah Cosmé-
ticos, eleita na categoria Beleza 
e Equipamentos, recebe o prê-
mio pelo segundo ano consecu-
tivo. “A sensação não poderia 
ser melhor, pois o prêmio é o 
resultado de um trabalho, é o 
reconhecimento dos nossos 

clientes”, relata o empresário 
Carlos Rogério Wolf. “Nossa 
maior expectativa é para a noite 
do prêmio, onde encontraremos 
os outros empresários eleitos 
e comemoraremos essa con-
quista.”

Para eleger Sarah Cosméti-
cos, Big House e mais 118 mar-
cas, a organização do Troféu 
Frutos de Indaiá realizou uma 
pesquisa com a população e os 
leitores do jornal Mais Expres-
são. Nos meses de novembro 
e dezembro de 2013 e janeiro 
deste ano, 4.780 pessoas foram 
ouvidas. No jornal, a pessoa 
pesquisada respondia a um 
questionário com 80 segmen-
tos de atuação. Já nas ruas, por 
conta da rapidez do dia a dia, o 
entrevistado respondeu formu-
lários referentes a 20 segmentos 
do mercado.                                                                                                            

Aos eleitos pela pesquisa, 
foi oferecida uma campanha 
publicitária que dá direito a pu-
blicação da marca da empresa 
em edições do Mais Expressão 
e em três exemplares da Revista 
Mais Expressão, sendo duas 
antes e uma após o evento. 

Desde 9 de maio, as em-
presas participantes vêm tendo 
o logotipo de suas empresas 
divulgadas no jornal. "As em-
presas e profissionais que parti-
cipam da campanha publicitária 
e recebem o Troféu Frutos de 
Indaiá, têm um grande senti-
mento de orgulho, pois foram 

escolhidas por seus clientes 
e pela população, como as 
melhores em seu segmento”, 
ressalta o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa. “No entanto, nem 
por isso devem deixar de pro-
curar pela melhoria constante 
em seus serviços e produtos, 
pois a concorrência no mercado 
é muito grande e a cada prêmio 
surgem novas empresas ofer-
tando seus mesmos produtos 
e serviços com excelência, o 
que torna essa manutenção da 
qualidade muito importante."

Frutos
A empresa que contrata a 

campanha de mídia vinculada 
ao prêmio,  adquire o direito de 
participar da festa de premiação 

do Frutos de Indaiá, que aconte-
ce no dia 25 de outubro. 

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para 
os empresários e convidados, 
com serviço a francesa. Com-
pleta a noite a apresentação de 
um excelente show musical. A 
atração deve ser divulgada nas 
próximas semanas. "Estamos 
finalizando as negociações e 
na semana que vem estaremos 
encerrando-as, possivelmente 
os participantes estarão se 
surpreendendo com a atração, 
tendo em vista que sempre ofe-
recemos um show que seja inu-
sitado, além de procurarmos 
satisfazer os desejos de nossos 
clientes”, salienta Redecopa. 
“Já conversamos com Daniela 
Mercury, Ana Carolina, Roupa 

Nova, Adriana Calcanhoto, 
Paralamas do Sucesso e Thia-
guinho, mas tudo vai depender 
das exigências dos produtores 

com relação à estrutura do lo-
cal, inclusive alguns técnicos 
desses artistas estarão visitan-
do o Clube 9”, completa.

Marmoraria Uchoa - Maria Helena Gonçalves Uchôa dos Santos

Sarah Cosméticos - Fernanda Pereira da Silva, Sarah Wolf e Carlos 
Rogério WolfBig House Doces E Salgados - Lucia e Cristina Kaneko

Mais Expressão
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Saúde libera 10 mil doses de vacina contra gripe 

Romaria deve reunir milhares 
de fiéis a partir de hoje
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LINCON FRANCO

A Associação dos Ro-
meiros de Indaiatuba 
realiza hoje, dia 18, 

a tradicional Romaria a Pira-
pora do Bom Jesus. O evento 
que é esperado por muitos 
fiéis, terá inicio ás 12 horas, 
onde os pedestres seguem 
rumo a Pirapora e amanhã, dia 
19, às 6 horas, será a vez dos 
cavaleiros, charreteiros e ci-
clistas saírem até o santuário. 

Ontem, dia 17, aconteceu o 
a procissão de São Cristóvão 
e a benção dos carros. 

De acordo com um dos or-
ganizadores do evento, Cidão 
Gaspar, a Romaria deve contar 
com a participação de cerca de 

1,3 mil romeiros. “Estamos 
aguardando mais ou menos 
300 ciclistas, 400 charreteiros 
e 600 cavaleiros. Isso tudo se 

o tempo for bom”, disse. 
Durante o trajeto até Pira-

pora, os cavaleiros e charre-
teiros passarão pelas fazen-

das Pimenta, Grama, Água 
Branca, Santa Maria (Paula 
Leite) e Santo Antônio, até 
chegar ao município de Ca-

A Secretária Municipal de 
Saúde informa que a campa-
nha de vacinação contra gripe 
Influenza está aberta para toda 
a população. Foram dispo-
níveis 10 mil doses da vaci-
na, e os interessados devem 
procurar a unidade de saúde 
mais próxima, devidamente 
identificado, nos horários das 
salas de vacinação.

A iniciativa foi tomada, 
pois mesmo tendo expandido 
a vacinação para outros gru-
pos, o município apresentou 
estoque das doses da vacina 
contra a gripe.  A campanha 
somente será encerrada ao 
final do estoque.

breúva, onde será o ponto de 
almoço, além de parada para 
descanso dos animais. 

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

Já no domingo, dia 20, 
ás 5 horas, será celebrada 
uma missa no Santuário de 
Pirapora, e em seguida os ro-
meiros retornam a Indaiatuba. 
Os ciclistas saem às 7 horas 
e logo após as 7h30 é a vez 
dos charreteiros e cavaleiros 
retornarem ao município. 

Na volta, os romeiros tam-
bém irão dar uma pausa às 11 
horas, no ponto de almoço e a 

previsão de chegada em frente 
à Igreja Nossa Senhora da 
Candelária será por volta das 
19 horas.

Durante todo o trajeto, os 
romeiros contam com o apoio 
de voluntários e segurança. 
“Haverá ambulância, cami-
nhão de socorro de pedestre, 
caminhão de socorro de ani-
mais, caminhão de água, além 
de outros”, conta Gaspar.

Como de costume, os or-
ganizadores pedem que os 
participantes não liguem o 
som ou toquem as buzinas 
durante o trajeto no perímetro 
urbano. Para o distintivo da 
Romaria, que deve ser reti-
rado com os organizadores, 
a Associação dos Romeiros 
pede a colaboração de R$ 5.

Romarias deve contar com a participação de cerca de 1,3 mil romeiros

Unidades de saúde
Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa Esperança;
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol;
UBS V (Itaici) – Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici;
UBS VII- (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua Jose de Campos, 709, Jardim Morada do Sol
UBS IX (Central) – Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São Carlos, 585), Vila Teler;
UBS X Jardim Califórnia – Rua Basílio Martins, S/Nº Jardim Califórnia;
UBS XI João Pioli- Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, S/Nº, Jardim João Pioli;
PSF Parque Indaiá – Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial Indaiá;
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim Oliveira Camargo;
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim Aldrovandi;
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, 80, Jardim Morada do Sol;
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral, 241, Jardim Brasil;
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim Mercedes;
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá;
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica, 
até o dia 16 deste mês, 30 mil 
pessoas foram imunizadas 
com a vacina, o que corres-
ponde a 77% da população 
inicialmente contemplada. 
Inicialmente as doses esta-
vam disponíveis somente 
para crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, gestantes, 
puérperas (até 45 dias após o 
parto), idosos e pessoas com 
doenças crônicas.

No início de junho a Secre-
taria de Saúde havia estendido 
a campanha professores da 
Educação Infantil e Funda-

mental e demais funcionários 
da educação tanto públicos 
quanto privados, policiais 
militares e civis, bombeiros, 
guarda civil, carteiros e cui-
dadores de acamados. Mas, 
ainda assim a procura pela 
vacina continuou baixa. 

A influenza pode levar a 
complicações graves e a mor-
te, especialmente nos grupos 
de alto risco para as compli-
cações da infecção viral. A 
cada ano esta gripe pode se 
apresentar de forma diferente. 
A principal ação para prevenir 
esta doença é a vacinação. 

Esta campanha é realizada 
entre os meses de abril e maio 

vem contribuindo ao longo 
dos anos para a prevenção da 
gripe nos grupos vacinados, 

além de apresentar impacto 
na redução das internações 
hospitalares, gastos com me-

dicamentos para tratamento 
de infecções secundárias e 
mortes evitáveis.
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Benefício do Pis/Pasep 
já pode ser sacado
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PAT Indaiatuba oferece vagas de emprego  
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O abono salarial do 
PIS/Pasep, exercício 
2014/2015, já pode ser 

sacado de acordo com a data 
de nascimento do beneficiário. 
Quem tem direito ao benefício 
tem até o dia 30 de junho de 
2015 para receber a quantia, que 
deve ser resgatada nas agências 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF), no caso do PIS, e nas 
unidades do Banco do Brasil, 
para quem tem direito ao Pasep. 
O valor do abono é de um salário 
mínimo (R$ 724). 

O benefício foi liberado na 
última terça-feira, dia 15, e foi 
antecipado, já que nos anos ante-
riores ocorreu em agosto. Terão 
direito de receber o benefício 
os trabalhadores que tiveram os 
dados informados na Rais e que 
atendam aos seguintes critérios: 
cadastro no PIS/Pasep há pelo 
menos cinco anos; ter trabalhado 
com carteira assinada ou ter sido 
nomeado efetivamente em cargo 
público durante, pelo menos, 30 
dias no ano-base para empre-
gadores contribuintes do PIS/
Pasep (empregadores cadastra-

dos no CNPJ); e ter recebido em 
média até dois salários mínimos 
de remuneração mensal durante 
o período trabalhado. 

Os inscritos no PIS que tive-
rem Cartão Cidadão com senha 

cadastrada, também podem fa-
zer o saque em Lotéricas, caixas 
de auto-atendimento e postos do 
Caixa Aqui. Os inscritos devem 
apresentar um documento de 
identificação e o número de 

inscrição no PIS ou Pasep.
Uma das novidades para 

esse ano é que os trabalhadores 
que recebem o benefício em 
conta corrente vão ter o depósito 
em suas contas automaticamen-
te, de acordo com o mês de 
aniversário, porém a conta não 
pode ser conjunta. 

O Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) estima que 
cerca de 23 milhões de trabalha-
dores tenha direito ao benefício 
e o montante a ser pago será de 
cerca de R$ 17 bilhões.

No estado de São Paulo são 
5.307.373 beneficiados do PIS 
e outros 315,22 mil do Pasep, 
totalizando 4.067.056.760,31. 
Questionada, a assessoria de 
imprensa do MTE informou que 
não há um número de beneficia-
dos por município.  

Para o cinegrafista Gabriel 
Passuello Onishi, de 21 anos, 
o dinheiro do PIS veio em boa 
hora. “Será uma ajuda e tanto 
receber esse dinheiro. Pretendo 
guardar essa quantia para chegar 
ao valor que eu possa comprar 
minha moto”, projeta.   

Prazo 
O MTE informou que o 

prazo para sacar a quantia vai até 
o dia 30 de junho de 2015. De 
acordo com o órgão, é obedeci-
do o calendário de pagamento 
e, quando o trabalhador não 

saca dentro do prazo, ele acaba 
perdendo o direito do Abono 
Salarial. Entretanto, o benefici-
ário pode recorrer a decisão por 
outras vias. 

Beneficiários do PIS devem sacar quantia na Caixa Econômica Federal

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), de Indaiatu-
ba, disponibiliza inúmeras opor-
tunidades de emprego, por meio 
do programa Mais Emprego. Os 
interessados devem comparecer a 
unidade local, que fica localizada 
na Rua Jacob Lyra, 344, no Par-

que das Nações. 
Para se cadastrar em uma das 

vagas, é necessário a apresenta-
ção do RG, CPF, PIS e carteira de 
trabalho original. O atendimento 
funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16 horas. O cadastro 
também pode ser feito pelo site do 

programa, no maisemprego.mte.
gov.br. Há vagas de emprego para 
ajudante de açougueiro, assistente 
de logística, balconista, auxiliar 
de almoxarifado, auxiliar de co-
zinha, carregador, conferente de 
mercadoria, garçom, jardineiro, 
oficial de serviços gerais, ope-

rador de caixa, soldador, tecelão 
de maquinas, técnico eletrônico, 
técnico em nutrição, vendedor e 
empregada domestica.

Unidade
O PAT de Indaiatuba é man-

tido por meio de uma parceria 
da Prefeitura com o Governo do 

Estado de São Paulo, coordenado 
pela Secretaria Estadual do Em-
prego e Relações do Trabalho 
(SERT), que faz intermediação 
entre empresas que precisam de 
mão de obra e profissionais que 
procuram emprego.

No Posto também é possível 

fazer inscrição para o seguro-
-desemprego, emissão da carteira 
de trabalho, inscrição para o 
Programa Estadual de Qualifi-
cação Profissional (PEQ) e para 
o Programa de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Padef). Todos 
os serviços são gratuitos.
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Estudantes visitam 
Cananéia para conhecer 
diferentes ecossistemas 
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Indaiatuba têm aumento de 62%
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A Fundação de Proteção 
e Defesa do Consu-
midor (Procon), de 

Indaiatuba, registrou um au-
mento de 62% de reclamações 
de consumidores insatisfeitos 
com o serviços prestados pelas 
empresas em geral. A compa-
ração é feita entre o primeiro 
semestre desse ano com o 
mesmo período de 2013.

No primeiro semestre do 
ano passado foram formali-
zadas 890 reclamações, sendo 
que 750 dos casos foram so-
lucionados. As empresas com 
mais reclamações registradas 
foram de telefonia seguida de 
estabelecimentos bancários.

Já neste ano, o número 
pulou para 1.442 casos. Des-
ses, 901 foram arquivados 
como atendidos e a campeã 
de reclamações por parte dos 
consumidores foi a empresa 
Telefônica do Brasil seguida 
da Claro S/A.

De acordo com o coordena-
dor do Procon de Indaiatuba, 
Wilson José dos Santos, as 
reclamações são diversas. “Al-
gumas se destacam como can-
celamento de contratos, linhas 
inoperantes, má prestação de 
serviços entre outros”, ressalta. 

Caso o consumidor não 
esteja satisfeito com o serviço 
contratado e se sinta lesa-
do deve comparecer ao Pro-

con munidos de documentos. 
“Deve-se providenciar duas 
cópias de toda documentação 
pertinente ao objeto de sua 
reclamação, fazer de próprio 
punho ou digitado um históri-
co relatando o ocorrido e o que 
deseja, e comparecer ao órgão 
a fim de montar o processo e 
notificar a empresa”, explica o 
coordenador. 

Após a abertura do proces-
so, a empresa será notificada e 
terá o prazo de dez dias após 
o recebimento da reclama-
ção para dar uma resposta ao 
Procon. “Assim que recebe-
mos uma posição da empresa 
entramos em contato com o 
consumidor para comunicar 
qual foi a resposta dada para 
tal processo”, conta Santos.

A partir do momento em 
que o consumidor entra em 
contato com o Procon, para 
registrar a sua queixa, o órgão 
acompanha todo o processo até 
chegar na resolução. “O Pro-
con, como órgão administra-
tivo que visa a conciliação das 
partes, auxilia o consumidor 
até uma conciliação/solução 
final, quer seja via resposta ou 
em audiência. Se porventura 
não houver esta conciliação, 
orientamos o consumidor a 
ingressar com ação judicial 
através de Juizado Especial 
de pequenas causas”, explica 
o coordenador. 

Em Indaiatuba o número de 
reclamações diárias varia mui-
to, mas cerca de 85% dos casos 
registrados são solucionados. 

Procon
O Procon Indaiatuba aten-

de de segunda a sexta das 8h 
às 17 horas, pessoalmente na 
avenida Francisco de Paula 
Leite, 2.263, no Jardim Kyoto, 
ou pelo telefone no (19) 3834-
7601. É o principal órgão de 
defesa do consumidor e está 
ligado à Secretaria Estadual 
de Justiça. Em Indaiatuba, 
existe desde 1989 vinculado 
à Secretaria Municipal de Ne-
gócios Jurídicos e o seu maior 
objetivo é resolver proble-
mas no relacionamento entre 
empresas e clientes, sempre 
de maneira amigável. Está à 
disposição também para escla-
recer dúvidas sobre contratos e 
outras questões pertinentes às 
relações de consumo.

Ranking das empresas mais reclamadas no 
município em 2013

1° - Telefonica do Brasil                   
2° - Claro S/A                                    
3° - Banco Daycoval S/A                     
4° - BV 
5° - Banco 
6°- Sky Brasil Serviços 

O Procon de Indaiatuba atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas

Os alunos do 2º ano do En-
sino Médio do Colégio Rodin 
visitaram no final do mês de 
junho, a ilha de Cananéia, no 
litoral de São Paulo. 

Com o objetivo de oferecer 
vivências práticas das aulas 
de biologia, ministradas pelo 
professor e diretor pedagógico 
do Colégio, professor Benê, 
os estudantes conheceram de 
perto o ecossistemas da Ilha 
de Cardoso, de Cananéia e 
da Ilha Comprida, locais com 
ecossistemas de manguezais 
e de restinga, além da região 
insular da Ilha de Cananéia 
que reúne grupos de golfinhos 
Tucuxi.

Para o professor, o estu-
do fora do ambiente escolar 

cria uma situação lúdica do 
aprendizado, além de criar 
uma situação de socialização 
da sala e de interação com 
uma comunidade com hábitos 
culturais diferentes. “Desta 
forma, os alunos podem inte-
ragir e aprender de uma forma 
mais divertida. O que também 
contribui, positivamente, para 
a qualidade do conteúdo de 
ensino absorvido pelos alu-
nos”, frisa Benê. 

O Colégio Rodin está loca-
lizado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3392-6008 ou 
pelo site: www.colegiorodin.
com.br.

7° - NET Serviços                                   
8° - Tim Celular S/
 9° - Banco BGN S/
10° - Banco Panamericano S/A              
11°- Banco Santander S/A
12°- Banco BMG S/A

Mais Expressão
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Yázigi oferece curso de inglês 
para crianças a partir dos 3 anos
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YÁZIGI/DIVULGAÇÃO

Atualmente, o apren-
dizado de um se-
g u n d o  i d i o m a  é 

fundamental para ampliar o 
conhecimento, uma vez que 
o inglês se tornou uma lín-
gua universal. Além de um 
novo conhecimento, a pessoa 
que tem mais de um idioma 
ganha benefícios tanto aca-
dêmico quanto profissional. 
Por isso, a Yázigi oferece 
cursos para crianças a partir 
de 3 anos.

No curso, são estimuladas 
a aprender o novo idioma por 

meio de brincadeiras e músi-
cas, de forma lúdica, ou seja, 
divertir a criança. “Nossas 
aulas com as crianças são 
através de brincadeiras como 
procurar cores, números e 
assim conseguimos prender 
a atenção dos pequenos 
alunos”, conta a gerente 
de comunicação e mercada 
da Yázigi, Danielle Costa 
Viana.

Mas, muitos pais têm re-
ceio em colocar seus filhos 
para aprender um segundo 
idioma desde cedo, pois 
acreditam que poderá sobre-
carregar a criança, achando 
que seu filho apresentará 

dificuldade para assimilar o 
inglês, junto à língua mater-
na. “É importante desmiti-
ficar que a criança é muito 
nova para aprender uma 
nova língua. Quanto mais 
cedo melhor, pois a criança 
apresentará facilidade no 
aprendizado e não causará 
nenhum prejuízo à sua ca-
pacidade de comunicação”, 
explica Danielle.

De acordo com estudiosos 
da área, crianças com menos 
de cinco anos aprendem dois 
ou mais idiomas com faci-
lidade, pois o cérebro está 
aberto para o aprendizado 
da língua materna. Com isso, 

a criança assimila o mesmo 
total de palavras, pois os dois 
idiomas se enquadram como 
língua materna. 

Segundo a professora 
Carolina Santana, a criança 
que estuda o inglês desde os 
3 anos apresenta um idioma 
mais estruturado. “Aqui na 
Yázigi temos três módulos 
para o curso infantil. Cada 
um deles estimula a criança 
de uma forma. No primeiro 
utilizamos mais vocabulá-
rios através de brincadeiras. 
No segundo, já entramos 
com gramática e a criança é 
estimulada a responder cor-
retamente tanto na estrutura 

quanto no vocabulário. Já 
no terceiro, o aluno formula 
perguntas e são aplicadas 
provas, além da cobrança 
com lições de casa”, explica.  
“Além de que o inglês é tra-
balhado na criança de forma 
natural”, completa. 

Cursos
O Yázigi oferece para as 

crianças três módulos de cur-
so que vai desde aos 3 anos 
até os 10 anos. “Durante os 
cursos a cobrança vai sendo 
maior, exigindo mais dos 
alunos”, conta Carolina.

Dos 3 aos 5 anos, o Little 
Kids ajuda a criança a desco-

brir um mundo de novidades, 
através de um novo idioma 
de forma lúdica, com o ob-
jetivo de ensinar a língua ao 
mesmo tempo em que busca 
o desenvolvimento integral 
da criança. Aprendem a falar 
sobre nariz, olhos, boca e 
também sobre hábitos diá-
rios como tomar banho, pen-
tear os cabelos, entre outros. 

A seguir, a criança de 6 
a 8 anos estuda através do 
Kids onde é estimulada a 
imaginação através de aulas 
com jogos, brincadeiras e 
músicas, trazendo assim, 
o conhecimento. Além de 
dar ênfase nas atividades 
orais, com novas palavras e 
expressões.

Já dos 9 a 10 anos, o 
Magic Links proporciona 
o conhecimento através de 
jogos e do entendimento de 
regras. Também oferece a 
criança ricas experiências 
de formação e exploração 
de comunidades virtuais, do 
ciberespaço, com visitas a 
sites relacionados aos temas, 
promovendo assim, a intera-
ção não apenas entre alunos 
do Brasil, mas também com 
crianças do mundo inteiro.

A unidade Yázigi de In-
daiatuba fica na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, 340, 
no Jardim Esplanada. Mais 
informações no (19) 3875-
0206.

Yázigi Indaiatuba estimula as crianças no aprendizado de forma lúdica Unidade local oferece cursos de inglês para crianças a partir de três anos
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Comtur e Comad nomeiam conselheiros 

Cejusc promove encontro para solucionar conflitos 
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MAX PLANCK 

Errata

Os conselhos muni-
cipais de Turismo 
(Comtur) e de Polí-

tica sobre Drogas (Comad) 
nomearam e empossaram os 
membros para a gestão 2014-
2016. As posses dos novos 
membros aconteceram na 
última segunda-feira, dia 14, 
no Paço Municipal.    

Em discurso, o secretário 
de Desenvolvimento, Renato 
Orlando Stochi, ressaltou a 
importância de se investir no 
turismo do Município.  “Hoje 
estamos dando posse à nova 
diretoria do Conselho de Tu-
rismo, além disso estamos fa-
zendo reuniões regulares, pois 
é importante termos a opinião 
de diversos segmentos do 
turismo em nossa cidade”, 
comenta 

Os representantes indica-
dos pelo Executivo Municipal 
para a vaga titular foram Odair 
Gonçalves de Oliveira, Bráu-
lio Antonio Leite e Renato 

Stochi. Para os seus respec-
tivos suplentes os escolhi-
dos foram Gilmar Aparecido 
Nunes, José Ovídio Bigueti e 
Marta Raquel Leme do Prado. 

Pela Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai) foram indi-
cados Mário Tempesta Filho 
para titular e Jair Sigrist como 
suplente. O órgão associativo 
dos Hotéis e similares de In-
daiatuba indicou Rodrigo Ra-
vagnani Mendes da Cruz para 
titular e Rafael Guilherme 
Lima Pinson para suplente. 

O órgão associativo dos 
bares, restaurantes e casas 
noturnas indicou Alessandro 
Yuiti Jo para titular e Patrícia 
Hiromi Kondo para suplente. 
Já o órgão associativo da im-
prensa local indicou Marcos 
Kimura para titular e Tânia 
Mara D’Ávila Costa para 
suplente. Por fim, o órgão 
associativo dos agentes de 
viagens de Indaiatuba indicou 
Andrea Zernini para a vaga 
titular e Thamires Freitas de 
Almeida para suplente. 

Comad
Pelo Comad, o presidente 

do Conselho enfatizou o tra-
balho realizado no combate as 
drogas e ressaltou a troca de 
três dos sete conselheiros para 
a atual gestão. “A atuação do 
Conselho é muito importante 
para apoiar as ações da Secre-
taria e sob os conselheiros há 
uma responsabilidade gran-

de de desenvolver ações no 
combate da proliferação das 
drogas”, ressalta.

Os representantes do poder 
executivo para a vaga titu-
lar foram Patrícia Petraites, 
Valdir Simonelli, Antonia 
Aparecida Canobel, Juliene 
Gonzales, Jacimara Martins 
Siqueira Miranda, Gerson 
Luiz Vieira, Gerson Antonio 

Urban, João Luiz Rodrigues, 
Bruno Bergamo, Eliana Mat-
tos, Ana Lúcia Hortelan da 
Silva Lembo, Antonio Ap-
polinário, Jade Magnusson e 
Letícia Marques Vanzei. 

Já para a vaga de seus res-
pectivos suplentes, os indica-
dos foram Érica Tatiane Cor-
rea dos Santos, José Ovídio 
Brigueti, Rita de Cássia L. 

Mescliani, João Baptista da 
Silva, Talita Fragata Toujei-
ro de Melo, Cícero de Jesus 
Steininger, Antonio Carlos de 
Oliveira, Maria José Tardin, 
Douglas Cancissu de Olivei-
ra, Cristina Fernandes Faria, 
José Cidalino, Elizeu Ribeiro 
da Almeida, Ari Magnusson 
Netoe Talissa Lopes da Sil-
veira.

Novos conselheiros do Comad foram apresentados na última segunda-feira, dia 14, no Paço Municipal

Nos próximos dias 24 e 25 
de julho, das 10h às 16 horas, 
o Banco Bradesco em parceria 
com o Centro Judiciário de 
Justiça, órgão que pertence ao 
Tribunal de Justiça, com sede 
no campus da Faculdade Max 
Planck, realizam um encontro 
para solucionar os conflitos pro-
cessuais existentes na Comarca 
de Indaiatuba. 

O evento será realizado no 
Cejusc e contará com a parti-
cipação de alunos do 1º ao 10º 
semestres do curso de Direito, 

sob a orientação do professor 
Márcio Nicolace e auxílio dos 
coordenadores do curso, os 
professores Alexandre Ferreira 
e Camila Reimberg.

O encontro é uma oportu-
nidade para resolver processos 
através de uma sessão conciliató-
ria, em termos amigáveis. No dia 
da sessão, as partes, através dos 
conciliadores, entram em pro-
cesso de negociação e solução 
dos conflitos. Uma vez lavrado 
o acordo, o processo retornará ao 
juízo de origem para homologa-

ção e encerramento do mesmo. 
Para este mutirão, foi indi-

cado pelo Banco Bradesco, cem 
processos oriundos das Varas 
Cíveis existentes na Comarca. 
"A prática da Conciliação tem 
trazido resultados positivos de 
forma rápida e eficiente, pois que 
concilia sempre sai ganhando", 
salienta o professor Nicolace.

Incorporada ao Grupo Po-
lis Educacional em 2008, a 
Faculdade Max Planck cresce 
a um ritmo impressionante 
e hoje conta com mais de 

quatro mil alunos. Investi-
mentos maciços em ampliação 
e modernização estão sendo 
destinados para agregar ainda 
mais qualidade aos cursos de 
graduação oferecidos pela ins-
tituição e consolidá-la, a cada 
dia, como um dos principais 
polos de excelência em ensino 
superior da RMC. Focada na 
formação profissional baseada 
na vivência prática da carreira, 
a Faculdade Max Planck se 
vale de aulas em laboratórios, 
visitas técnicas, projetos so-

ciais, junto à comunidade, Pro-
grama de Iniciação Científica 
vinculado a projetos de pes-
quisa, atualização constante 
dos alunos por meio de semi-
nários, palestras e workshops 
com convidados especiais e 
Programa de Orientação ao 
Estudante (Proe), entre outras 
ações. 

O campus da Faculdade 
Max Planck está localizada 
na Avenida 9 de Dezembro, 
460, no Jardim Pedroso, em 
Indaiatuba. Saiba mais aces-

sando o site www.seufuturo-
napratica.com.br/max. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3885-9900.

Ao contrário do que foi 
divulgado na edição da última 
sexta-feira, dia 12, do jornal 
Mais Expressão, as chuvas 
que caíram sobre a cidade 
amenizaram a situação dos 
mananciais.

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI
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A conquista da casa pró-
pria seja talvez um 
dos maiores sonhos do 

ser humano. Talvez por isso, 
tudo que envolve o processo 
de construção e/ou decoração 
de um imóvel, ganha cada vez 
mais espaço na mídia e rodi-
nhas de conversa. 

Para a proprietária da loja 
Epoka, Helen Fernanda Ruiz, 
a decoração ganha espaço por 
que as pessoas querem dar a 

cada cômodo uma identidade 
própria, fazendo do lar um 
cantinho próprio. “Percebo nas 
casas dos meus clientes que 
cada parede, cada móvel, cada 
quadro tem uma história, quer 
dizer alguma coisa. Não é só 
uma peça comprada e colocada 
para decorar, veio de algum 
lugar, tem uma lembrança. Não 
só por trabalhar no ramo, mas 
por gostar deste ramo, digo que 
a casa é um pouco de cada um 
de seus moradores”, diz. 

A empresária fundou a 
Epoka há pouco mais de qua-

tro meses, mas já possui uma 
grande experiência no ramo 
de móveis em madeira de de-
molição, também conhecido 
como móveis rústicos. “Tra-
balhei durante muitos anos na 
administração de um posto da 
Petrobrás, uma área totalmente 
diferente. Mas em frente havia 
uma loja de móveis rústicos 
e foi ai que me encantei pelo 
ramo”, conta. 

Helen explica que o móvel 
produzido com madeira de de-
molição se tornou sucesso por 
unir diversas qualidades como 

durabilidade, beleza, resistência 
e a principal: é ecologicamente 
correta. “A madeira de demoli-
ção é aquela reaproveitada de 
casas demolidas, geralmente 
da região Sul do País. Isso quer 
dizer que ela não está preju-
dicando a natureza”, explica. 
“Além disso, é o tipo de móvel 
que vai durar a vida toda, pois 
essa madeira já existe há uns 40 
anos e vai continuar durando”. 

Na Epoka, além dos móveis, 
é possível encontrar objetos 
de decoração, como quadros, 
vasos, molduras, relógios, ban-

dejas, almofadas, e muito mais, 
tudo seguindo o estilo rústico. 
Além de peças a pronta entrega, 
a marca trabalha com móveis 
planejados e modulados, com 
entrega rápida. Outro segmento 
da Epoka são os tapetes, além 
dos modelos a pronta entrega o 
cliente também pode adquirir 
peças feito sob medida. 

A empresária conta que a 
grande dúvida dos clientes é 
onde colocar o móvel rústico. 
Diferente do que muitas pes-
soas pensam o móvel feito com 
madeira de demolição pode 

ganhar a personalidade de cada 
cliente. “Alguns clientes, por 
exemplo, querem o móvel rús-
tico por causa da durabilidade, 
mas não querem que ele tenha 
a cor da madeira”, explica. “Por 
isso nós também oferecemos o 
serviço de pintura, quando o 
cliente pode deixá-lo com uma 
cara mais clean”, conta.

Adaptação 
Outra dúvida é como adap-

tar o móvel em ambientes 
pequenos, como apartamentos. 
“Muitas pessoas acham que o 
móvel rústico só combina com 
fazendas e isso não é verdade. 
Temos muitos clientes que 
compram peças para banheiros 
do apartamento, salas, cozi-
nhas, quartos e muitos mais. O 
estilo de madeira de demolição 
se adapta a qualquer ambien-
te”, diz. “Nós vamos até a casa 
do cliente, tiramos as medidas 
necessárias e auxiliamos na 
escolha da peça ideal. Com um 
pouquinho dessa assistência, 
os clientes já percebem que 
o móvel rústico se adapta a 
tudo”. 

A unidade da Epoka está 
localizada na Avenida Coronel 
Estanislau do Amaral, número 
1.233, no Jardim Juliana em 
Itaici. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
3329-7331 ou 9.9417-8462. 
Além do endereço de e-mail 
epokamoveis@gmail.com. 

A Epoka está localizada na Avenida Coronel Estanislau do Amaral, 1.233, em Itaici, e traz o que há de melhor em móveis rústicos
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Deficiente auditivo é 
vítima de assalto na SP-75
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O s o l d a d o r  F á b i o 
Linhares da Silva 
Nascimento, de 33 

anos, teve seu carro rouba-
do, uma Ecosport prata, na 
manhã de ontem, dia 17, no 
bairro Jardim Irmão Sigrist, 
em Campinas. A vítima é 
deficiente auditivo e voltava 
da casa de sua mãe quando 
foi abordado por três jovens. 
Nascimento foi obrigado a 
dirigir pela Rodovia Santos 
Dumont (SP-75) até as pro-
ximidades do retorno do pe-
dágio, onde foi abandonado. 
A ocorrência foi registrada 
na Delegacia Central de 
Indaiatuba.

Como a vítima é defi-
ciente auditivo, os policiais 
rodoviários que atenderam a 
ocorrência contaram com o 
apoio do cunhado e da filha 
de Nascimento para explicar 
o ocorrido. A vítima contou 
que saia da casa de sua mãe, 
localizada no Jardim Amé-
rica, em Campinas, quando 
próximo ao Distrito Indus-
trial do município o carro 
da vitima foi abordado por 
três homens. “Ele contou 
que pela estatura e aparên-
cia, os indivíduos deveriam 
ser menores de idade. Disse 
também que os três trajavam 
bermuda, blusa de moletom 
com touca e óculos de sol”, 
conta o cunhado da vitima, 
o metalúrgico Márcio Apa-
recido, de 36 anos. 

A vít ima relatou que 
os jovens simularam estar 

pelas câmeras do pedágio, os 
assaltantes falaram para ele 
parar o carro e sair”, contou 
Aparecido. 

Nascimento informou 
que foi abandonado no re-
torno do Km 62 e que os 
assaltantes fugiram com o 
carro de volta à Campinas. 
A vítima então caminhou 
pela rodovia e mesmo com 
dificuldades para se comu-
nicar, conseguiu acenar por 
socorro, recebendo então o 
apoio de policiais rodoviá-
rios. “Isso nunca aconteceu 
com ele e por ter dificuldade 
de se comunicar, ficou ainda 
mais nervoso. Agora está 
tudo bem, ele já está mais 
calmo e o carro é um bem 
material, pode ser recupera-
do. O importante é que ele 
está bem”, disse Aparecido. 
Os assaltantes fugiram com 
o carro da vitima, em dire-
ção à Campinas.

Susto
Ainda de acordo com 

Aparecido, esse é a segun-
da pessoa da família que é 
assaltada em menos de três 
dias. “Na noite de terça-
-feira, dia 15, o pai dele foi 
assaltado por dois menores 
de idade. Ele andava de 
carro, quando os indivíduos 
colocaram a mão pelo vidro 
aberto e roubaram os perten-
ces que estava no bolso da 
camisa” contou. “Já foi um 
susto grande para a família 
e agora acontece com ele, 
ficamos muito apreensivos 
com o que poderiam ter 
feito”. 

armados e anunciaram o as-
salto. Nascimento foi obri-
gado a entrar no carro com 
os indivíduos e dirigir pela 

rodovia SP-75. “Quando 
chegou próximo do pedágio 
de Indaiatuba, creio que com 
medo de serem flagrados 

Fábio Linhares teve o carro roubado e foi socorrido pela PM

Alunos do Colégio Objeti-
vo participarão da final da com-
petição que seleciona alunos 
para a delegação brasileira na 
Olimpíada Júnior de Ciências, 
uma das maiores e mais impor-
tantes olimpíada acadêmica do 
mundo, a IJSO Brasil.

Quatro alunos se destaca-
ram na competição e repre-
sentarão o colégio na final 
brasileira com data ainda a 
ser definida. Os alunos Felipe 
Mourad Pereira, Guilherme 
Augusto Rezende Gallinucci 
(ambos do 1º ano do Ensino 
Médio), Isadora Monteiro 
de Oliveira e Tiago Pereira 
Dall’Oca (ambos do 9º ano) 
estão sendo preparados desde 
o 8º ano, com aulas avançadas 
de química, física, biologia e 
matemática. “Eles foram mui-
to bem! A cada ano que passa 
o número de alunos classifica-
dos para finais de olimpíadas 
científicas aumenta. Isso é 
resultado de um trabalho que 
vem sendo desenvolvido há 
alguns anos no Objetivo. E 
tudo começou com a visão 
da Loide (mantenedora) e do 
professor Luiz Marques de 
investir em aulas avançadas, 
somado aos esforços dos 
professores e da dedicação 
dos alunos”, comenta Noemi 
Furlan, coordenadora do En-
sino Fundamental 2.  

O Colégio Objetivo In-
daiatuba iniciou esse trabalho 
de preparação para a IJSO 
Brasil em 2011. Desde en-
tão, são 12 finalistas. Neste 
segundo semestre, uma nova 
turma de alunos dos 6ºs anos 

começa a ser preparada para 
a IJSO Brasil, com aulas 
de matemática e biologia, 
juntando-se aos alunos de 
7ºs, 8ºs, 9ºs anos e 1ºs anos 
do Ensino Médio. “Quando 
iniciamos essas aulas avan-
çadas para que nossos alunos 
participassem de olimpíadas 
do conhecimento em 2008 
eram apenas sete alunos que 
disputariam a Olimpíada Bra-
sileira de Física. No ano pas-
sado, mais de 100 alunos já 
assistiam a essas aulas. Neste 
ano, eles estão participando 
de 13 olimpíadas diferentes. 
Conseguimos com esse traba-
lho despertar o interesse dos 
alunos e consolidar a cultura 
do hábito de estudos. Eles 
estão cada vez mais empenha-
dos, correspondendo à nossa 
expectativa. Acreditamos no 
potencial e na vontade de 
nossos alunos e é por isso que 
investimos sempre para ofe-
recer o melhor a eles”, afirma 
Loide Rosa, mantenedora do 
Colégio Objetivo Indaiatuba.

Classificação 
Além dos finalistas da 

IJSO Brasil, o Objetivo In-
daiatuba encerrou o primeiro 
semestre com outras 33 clas-
sificações para a 2ª fase de 
três olimpíadas diferentes: 
10 alunos farão a 2ª fase da 
Olimpíada Brasileira de In-
formática (fase final OBI), 
11 concorrerão à 2ª fase da 
Olimpíada de Matemática da 
Unicamp (OMU) e 12 farão 
a 2ª fase da Olimpíada Brasi-
leira de Matemática (OBM). 

JME

Mais Expressão
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Acusados de roubo no Vale das Laranjeiras são presos pela Polícia Militar

Dupla é baleada pela 
Guarda Civil durante fuga 

Trânsito local 
registra cinco mortes
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De quinta-feira, dia 10, 
até a última terça-
-feira, dia 15, o trân-

sito de Indaiatuba registrou 
cinco mortes por acidente 
de trânsito. Dois casos de 
atropelamento ocorreram 
na Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), uma colisão na Rua 
Ouro e outro atropelamento 
foi registrado na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do 
Parque Ecológico. Na mesma 
avenida, em outro trecho, um 
jovem de 20 anos perdeu a 
vida num acidente. 

A primeira ocorrência 
aconteceu na quinta-feira, dia 
10, por volta das 21h10, e le-
vou a óbito Marcelo Lopes de 
Oliveira, de 28 anos. Oliveira 
foi atingido por um veiculo 
modelo Gol, quando entrou 
na SP-75. A vítima foi arre-
messada para o outro lado da 
rodovia e foi atropelada por 
outro veículo que vinha logo 
atrás. A vítima foi socorrida 
pela Unidade de Resgate da 
concessionária Rodovia das 
Colinas, mas faleceu ainda 
no local do acidente. De 
acordo com os condutores 
dos veículos envolvidos na 
ocorrência, eles trafegavam 
em velocidade média entre 
90 e 80 km. 

No dia seguinte, sexta-
-feira, dia 11, por volta das 
21 horas, a Rodovia SP-75 

foi novamente cenário de 
mais um acidente fatal. De 
acordo com a Policia Militar 
Rodoviária, João Erivaldo 
Ferreira de Mesquita, de 
35 anos, foi atropelado por 
um veículo modelo Toyota 
Hilux, quando atravessava a 
rodovia. 

Já na tarde de sábado, dia 
12, a ocorrência foi registrada 
na Rua Ouro, no Jardim Belo 
Horizonte. O jovem Djair 
Assis da Silva, de 23 anos, 
conduzia uma moto modelo 
Honda 125 Fan e ao fazer 
uma ultrapassagem proibida, 
foi atingido por um carro 
modelo Corolla, o qual pros-
seguia no sentido contrário. 
De acordo com o condutor do 

veículo, momentos antes do 
acidente, Silva e outro moto-
ciclista haviam tentado fazer 
a ultrapassagem e chegaram 
a se colidir entre eles. O mo-
torista informou ainda que 
os motociclistas trafegavam 
em velocidade incompatível 
com a via. O jovem Silva foi 
socorrido e levado ao pronto-
-socorro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
mas acabou morrendo a ca-
minho do hospital.

Na madrugada de sábado, 
dia 12, um acidente na margi-
nal do Parque Ecológico aca-
bou com a vida do adolescente 
Álvaro de Freitas Martins, de 
21 anos. (Confira a matéria 
completa na página 15).

Tragédia 
A última ocorrência foi re-

gistrada na manhã de terça-feira, 
dia 15, na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé. O apo-
sentado Vitor Antônio de Jesus, 
de 75 anos, atravessava a aveni-
da quando foi atingido por uma 
moto e foi derrubado ao solo. 
O veículo modelo Astra, que 
vinha logo atrás, não conseguiu 
frear e atropelou novamente o 
aposentado. Jesus foi socorrido 
ao Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo, mas não resistiu aos 
ferimentos e faleceu.

Na noite da última quinta-
-feira, dia 10, dois jovens 
foram baleados por um guarda 
civil, durante uma perseguição 
na Rua Soldado João Carlos 
de Oliveira Júnior, no Jardim 
São José. Wellington Apare-
cido de Souza, de 20 anos, foi 
baleado no lado esquerdo da 
cintura, já Paulo Henrique de 
Oliveira, de 19 anos, foi atin-
gido apenas de raspão, depois 
de apontarem uma arma de 
brinquedo para a viatura da 
Guarda. Os jovens passaram 
por atendimento, mas não 
correm risco de morte. 

De acordo com o Guarda 
Civil que efetuou os disparos, 
ele e um companheiro esta-
vam em patrulhamento pela 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, quando avistaram os 
dois jovens em uma moto. 
Quando a dupla avistou a 
viatura, avançou o sinal ver-
melho e iniciou fuga pelas 
ruas da região. 

Mesmo com as sirenes li-
gadas e a ordem para pararem, 
os jovens continuaram a fuga. 
Ao entrarem na Rua Soldado 
João Carlos de Oliveira Júnior, 
o Guarda Civil informou que 
conseguiu emparelhar a via-
tura com a moto e novamente 
deu ordem para a dupla parar. 
Nesse momento, Oliveira tirou 
da cintura a arma e apontou 
para o GM, que efetuou dois 
disparos contra os jovens. 

A fuga continuou por mais 
alguns metros até que Souza 
perdeu o controle e colidiu 
com um poste de iluminação. 

Baleado de raspão, Oliveira 
fugiu do local e Souza, atin-
gido no lado esquerdo da 
cintura, foi encaminhado ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). Ele recebeu 
alta na tarde da última terça-
-feira, dia 15, por volta das 
11h40. 

Nas ruas próximas ao lo-
cal, a GM localizou a réplica 
da arma usada por Oliveira, 
bem como o capacete que ele 
jogou fora durante a fuga. 

Já na manhã de sexta-feira, 
dia 11, Oliveira, que fugiu do 
local, deu entrada no Hospital 
Santa Ignês. Como o paciente 
apresentava ferimento por 
bala, a policia civil foi aciona-
da até o local. “Foi feita uma 
entrevista com ele (Oliveira) 
e o mesmo convocado a com-
parecer à Delegacia de Policia 
para prestar esclarecimentos 
sobre o ocorrido”, informou o 
delegado Luiz Fernando Dias 
de Oliveira. 

Liberados 
De acordo com a Policia 

Civil, os jovens foram libe-
rados depois de prestarem 
esclarecimentos, pois não 
houve flagrante de crime e 
por estarem portando apenas 
a réplica de uma arma de fogo. 

Já quanto ao guarda civil 
que efetuou os disparos, a 
Policia Civil informou que 
o mesmo agiu em legitima 
defesa, pois só tomou conhe-
cimento de que a arma não 
era de verdade, após efetuar 
os tiros.

A Polícia Militar prendeu, 
na tarde da última sexta-feira, 
dia 11, dois homens acusados 
de roubo a uma residência 

no Condomínio Vale das La-
ranjeiras.  O desempregado, 
Fabiano Zuin Antonio, de 
31 anos, e o carteiro Wan-

derlei Mendes, de 33 anos, 
foram localizados em um 
dos apartamentos nos prédios 
do CDHU, onde os policiais 

também encontraram os ob-
jetos roubados. Um terceiro 
suspeito também foi detido, 
mas foi liberado por falta de 
provas. 

De acordo com o cabo 
da Policia Militar, Rogério 
Santos da Silva, a dupla foi 
localizada após uma denún-
cia de que o veículo, modelo 
Hyundai HB20 branco, usado 
no assalto e em outros crimes, 
encontrava-se abandonado 
nas imediações do CDHU. 
“Nós constatamos que as pla-
cas do veículo eram clonadas 
de um modelo da cidade de 
Sorocaba e desde o roubo no 
Vale das Laranjeiras, realiza-
do no dia 8, monitorávamos 
esse carro”, explica. “Quan-
do fomos informados que o 
mesmo estava próximo ao 

Mendes como os autores dos 
roubos, além de identificarem 
duas blusas usadas por eles 
no dia do crime. As peças 
também foram encontradas 
no apartamento. Além deste 
crime, os policiais constaram 
que Mendes encontrava-se 
na condição de foragido da 
Justiça por roubo.

O acusado Antonio, que 
também foi reconhecido 
como autor de um assalto no 
mesmo condomínio, no dia 
30 de abril, foi encaminhado 
à Cadeira Pública de Campi-
nas. Sobre o estado de saúde 
de Mendes, a reportagem do 
Mais Expressão entrou em 
contato com o Hospital Santa 
Ignês, mas até o fechamento 
da matéria não obteve res-
posta.

CDHU, iniciamos diligência 
até o local”.

Após colherem informa-
ções no local, os policiais 
chegaram até o apartamento 
onde estavam três suspeitos. 
No momento da abordagem, 
Mendes tentou fugir pulando 
do segundo andar do prédio 
e na queda fraturou uma das 
pernas. O acusado precisou 
ser socorrido ao Hospital 
Santa Ignês, já os outros sus-
peitos foram encaminhados 
ao Distrito Policial.

Na residência, os poli-
cias também encontraram 
diversos produtos roubados, 
como joias, máquina foto-
gráfica digital, rádio, celular, 
relógios e outros produtos. 
Já na delegacia, as vítimas 
reconheceram Antonio e 

Rodovia Santos Dumont foi ‘palco´ de duas das quatro mortes

Marcelo Lopez de Oliveira 
foi uma das vítimas

Fabiano Zuin e Wanderlei Mendes foram presos pela Polícia Militar em apartamento do CDHU
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A Policia Civil instaurou 
inquérito para inves-
tigar o acidente que 

culminou na morte do jovem 
Álvaro de Freitas Martins, de 
21 anos. O acidente aconteceu 
na madrugada de sábado, dia 
12, na Avenida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé, na mar-
ginal do Parque Ecológico. De 
acordo com o delegado Luiz 
Fernando Dias de Oliveira, a 
suspeita é que o carro em que 
o jovem estava participava de 
um “racha”. 

Ainda na madruga de sá-
bado, por volta das 5h30, um 
primeiro Boletim de Ocorrên-
cia foi registrado na Delegacia 
de Policia. De acordo com o 
PM que atendeu a ocorrência, 
o mesmo foi solicitado via 
Centro de Operações da Polícia 
Militar (Copom) para atender 
um acidente de trânsito. No 
local, informou que não havia 
testemunhas, nem veículo e 
que apenas providenciou a con-
dução do jovem até o Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). 

No entanto, informações 
davam conta que o jovem es-
tava em um veículo com outras 
cinco pessoas, e conduzido por 
uma adolescente de 16 anos. 
Além disso, o grupo estaria 
participando de um “racha” no 
momento do acidente. “Essa 
ocorrência chegou para nós 
sem os elementos necessários 
para que pudéssemos dar iní-
cio à investigação, visto que 
no B.O registrado constava 
apenas o nome da vítima. No 
entanto, diante de tudo que foi 
falado informalmente sobre 

esse caso e de tudo que temos 
conhecimento, iniciamos as 
investigações”, explica o de-
legado Luiz Fernando Dias de 
Oliveira. “O que já levantamos 
na investigação, é que ao que 
tudo indica o veículo era mes-
mo conduzido por uma menor 
de idade e que possivelmente 
participava de um ‘racha’”.

O delegado também ex-
plicou que o veículo em que 
o jovem Martins estava foi 
retirado do local na noite do 
acidente, por familiares dos 
jovens envolvidos. O carro foi 
localizado na terça-feira, dia 
15, pela Policia Civil. “Fotos 
do veículo no local do acidente 
circularam pela imprensa, por 
isso estamos investigando o 
porquê o carro não foi con-
duzido até a Delegacia, que é 
o procedimento normal. Nós 
trabalhamos com a hipótese 
de fraude processual, diante 
do que se confirmar nas inves-
tigações”, explica. “Foi alte-
rado o local do acidente e isso 
prejudicou os exames periciais, 
agora, com a localização do 
carro, a perícia será realizada 
no veículo”.

Sobre o outro carro envol-
vido no suposto “racha”, o de-
legado informou que existem 
indícios de quem seria o moto-
rista, mas nada foi confirmado. 

Investigação
Segundo o delegado, o in-

quérito para apurar as suspeitas 
foi instaurado e a investigação 
deve intimar todos os sus-
peitos. “Estamos intimando 
e ouvindo todos que estão, 
de alguma forma, envolvidos 
neste caso. Tanto as pessoas 
que estavam dentro do carro 
em que o jovem Martins esta-
va, assim como o condutor do 
outro veiculo e se ele estava 
acompanhado”, disse. “Ouvi-
remos também quem atendeu 
a ocorrência, os responsáveis 
pelo socorro, bem como quem 
se omitiu a prestá-lo”.

Até o momento, a investi-
gação já ouviu três pessoas e 
mais duas já foram intimidas a 
comparecer à Delegacia. Até o 
fechamento da matéria, a ado-
lescente que conduzia o carro 
ainda não havia se apresentado 
para prestar depoimento. 

O delegado também desta-

cou que o inquérito deve apurar 
a que velocidade o veiculo 
encontrava-se no momento 
do acidente. “É uma questão 
complexa, pois não houve 
perícia no local. No entanto, 
quando fomos apreender o ve-
ículo, notamos que o ponteiro 
do carro estava travado em 30 
km/h, o que diverge dos de-
poimentos que chegaram para 
nós”, diz. “O que se sabe é que 
o ponteiro trava na velocidade 
máxima que o carro atinge até 
o momento do acidente. Mas a 
velocidade apresentada diver-
ge porque os depoimentos dão 
conta que o carro ultrapassava 
os 120 km/h”, disse.

A reportagem do Mais 
Expressão contatou o coman-
dante da Policia Militar de In-
daiatuba, o capitão Jesus André 
Alves, que informou detalhes 
sobre a noite do acidente. “Na 
ocasião entramos em contato 
com a delegada de plantão, 
Fernanda Hetem Matoso, e 
informamos sobre o ocorrido. 
A delegada entendeu que não 
era preciso enviar perícia ao 
local, pois até o momento a 
morte do jovem não havia sido 

confirmada”, disse.
Em resposta, o delegado 

Luiz Fernando Dias de Olivei-
ra, que substitui Fernanda, in-
formou que as investigações ira 
ouvir todos os que atenderam 
a ocorrência. “A delegada que 
estava de plantão (Fernanda) 

está de férias, por isso ainda 
não foi possível confirmar 
essa versão dos fatos. Mas a 
investigação vai ouvir todos 
os policiais que atenderam a 
ocorrência ou que de alguma 
maneira se envolveram no 
caso”, garante.

Álvaro de Freitas Martins, de 21 anos, morreu no acidente

O veiculo que foi recolhido por familiares do local do acidente foi encontrado na terça-feira, dia 15

Na sexta-feira, dia 11, por 
volta das 11 horas, o funcio-
nário de uma construtora local 
foi vítima de roubo, dentro 
de uma agência bancária no 
Centro da cidade. A vitima foi 
abordada por um individuo 
não identificado, que levou 
um malote com R$ 74 mil. 
Até o fechamento da matéria, 
ninguém havia sido preso. 

Em depoimento, a vítima 
contou que foi até a agência 
bancária realizar um saque 

em nome da empresa. Após ir 
até a o caixa de atendimento 
ao cliente e realizar o serviço, 
a vitima foi até os fundos da 
agência para aguardar um 
segundo funcionário, que o 
levaria de volta a empresa.

No instante em que aguar-
dava nos fundos da agência, 
ele foi abordado por um ho-
mem desconhecido, trajando 
boné e um moletom escuro. 
Fazendo menção de estar 
armado, o individuo retirou 

o celular da mão da vitima e 
subtraiu o malote com o va-
lor sacado. Logo em seguida, 
o assaltante fugiu da agência 
bancária.

Após o roubo, o funcio-
nário comunicou o ocorrido 
aos vigilantes da agência, que 
acionaram a Policia Militar. Os 
representantes do banco foram 
solicitados para comparecerem 
ao Distrito Policial, porém não 
houve retorno. O autor do rou-
bo ainda não foi identificado.

Um grupo de seis ho-
mens armados invadiu uma 
empresa no bairro Recreio 
Campestre Jóia, na última 
te rça- fe i ra ,  d ia  14 ,  por 
volta das 20h30. De acordo 
com um representante da 
firma, os homens levaram 
cerca de R$ 180 mil em 
produtos. 

Em depoimento, o re-
presentante  da  empresa 

contou que tomou conheci-
mento do assalto na madru-
gada de quarta-feira, dia 
15, através de um membro 
de um funcionário que faz 
a segurança do local. De 
acordo  o  r ep resen tan te 
da  empresa ,  os  homens 
entraram na propriedade, 
anunc ia ram o  assa l to  e 
prenderam o funcionário 
no banheiro.

Logo em seguida, utili-
zaram um caminhão para 
colocar diversos produtos da 
empresa. Momentos depois 
que o grupo deixou o local 
do crime, o funcionário 
conseguiu se soltar e pedir 
socorro. No local, as auto-
ridades encontraram a blusa 
usada por um dos homens do 
bando. Até o fechamento da 
matéria ninguém foi preso.

Família autoriza 
doação de órgãos 

A família de Álvaro de 
Freitas Martins, de 21 anos, de-
cidiu doar os órgãos do jovem. 
O adolescente, que se envolveu 
num acidente de trânsito na 
madrugada de sábado, estava 
internado na Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), mas não resistiu aos 
ferimentos e faleceu na manhã 

de quarta-feira, dia 16.
De acordo com a assessoria 

de imprensa do Haoc, a família 
do jovem autorizou a doação 
do rim, fígado, coração, pul-
mão, pâncreas e córneas, para 
transplante. 

O hospital não soube in-
formar quando os órgãos se-
riam transportados e quem os 
receberia.

Mais Expressão
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Fantasma volta aos gramados 
com reestreia de Jenildo

JME

AMADOR 

Lidi define finalistas 
da Segunda Divisão

O final de semana não 
será apenas de retor-
no do Primavera aos 

gramados, após paralisação 
por conta da Copa do Mundo, 
mas também de reestreia do 
técnico Jenildo Cavalcanti. O 
treinador volta a comandar o 
time após nove anos. O retorno 
será domingo, dia 20, quando 
o Primavera enfrenta o Vocem 
de Assis, às 10 horas, na casa 
do adversário, na abertura da 
segunda fase do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão.

Jenildo, de 56 anos, assu-
miu o time no último dia 2, 
após saída do antigo treinador, 
José Luis Dray, que saiu do 
clube para comandar a equipe 
do Atlético Sorocaba. O novo 
treinador é velho conhecido 
do Fantasma. Em 2005, ele 
livrou o time indaiatubano de 
um rebaixamento. 

Antes do retorno oficial 
aos gramados, numa partida 
oficial, Jenildo teve quase três 
semanas para conhecer o gru-
po e ressalta que gostou do que 
viu. “A primeira impressão 
que tive é que está havendo 
uma entrega muito grande 
dos jogadores. O trabalho 
também está sendo mantido, 
o qual trouxe bons resultados, 
mas estamos focando também 
a marcação em conjunto”, 
ressalta. 

Atualmente, o time treina 
com 25 jogadores, mas esse 
número pode chegar a 30. De 
acordo com Jenildo, outros 

atletas podem chegar e alguns 
estão sendo avaliados, caso do 
meia-atacante Lucas. “Existe 
a possibilidade de novas con-
tratações, mas isso depende 
muito da disponibilidade da 
diretoria. Estou contente com 
os resultados apresentados, 
mas se ‘pintar’ um bom joga-
dor, que seja bom para o clube, 
certamente será integrado”, 
diz.

Durante o treino de quarta-
-feira, além da marcação, o 
treinador presou muito a bola 
parada. Por diversas vezes, 

principalmente nos escanteios, 
Jenildo repetiu por diversas 
vezes as cobranças.

O clube também realizou 
dois amistosos. No primei-
ro confronto, a equipe local 
empatou em 1 a 1 com o 
São Bento de Sorocaba. Na 
segunda partida, em Limeira, 
o Fantasma acabou derrotado 
por 1 a 0 para o Independente.

Expectativa
Essa deve ser uma das 

armas da equipe que, na pri-
meira fase, teve boa campanha 

fora de casa. Jogando na casa 
do adversário, o Fantasma 
venceu dois jogos, empatou 
um e perdeu outro. O time 
marcou cinco gols e sofreu 
dois. “Não conhecemos o 
adversário (Vocem), mas o 
grupo está confiante na con-
quista de um bom resultado”, 
garante Jenildo. 

O treinador já tem o time 
que será titular contra o Vo-
cem. O Primavera deve ir a 
campo com Jeferson no gol, 
Rafinha, Diogo, Vinicius e Le-
andro, Jorge Miguel, Robério, 
Cris e Julio César, Vinicius 
Carioca e Felipe. 

Ainda no treino de quarta-
-feira, numa divindade de 
bola, o lateral direito Rafinha 
ficou por alguns minutos sem 
reação. Uma ambulância le-
vou o jogador ao hospital. Mas 
segundo o treinador, o atleta já 
está recuperado e escalado no 
time titular. 

O primeiro jogo será o de 
abertura da segunda fase e o de 
reestreia do técnico Jenildo, o 
qual estava há dois anos sem 
atuar na beira do gramado. “A 
expectativa é muito grande, 
mas sem nervosismo ou an-
siedade. Aliás, troco a palavra 
expectativa pela confiança, 
por conta da resposta que o 
time vem me apresentando 
dentro de campo”, salienta.

No outro confronto do 
Grupo 11, a Portuguesa San-
tista enfrenta o Pirassunun-
guense. O jogo acontece tam-
bém no domingo, às 10 horas, 
no estádio Ulrico Mursa, em 
Santos.

Quatro equipes estão 
classificadas para as semi-
finais da Segunda Divisão 
do Campeonato Amador, 
competição organizada pela 
Liga Regional Desportiva In-
daiatubana (Lidi). América, 
Mastiga Samba, Atlético e 
Paulistinha seguem na com-
petição, em busca do título 
da Segundona e automatica-
mente já estão classificados 
para a Primeira Divisão do 
certame em 2015. 

Os confrontos válidos 
pelas semifinais acontecem 
já nesse domingo, dia 20, no 
estádio Ítalo Mário Limongi, 
campo do Primavera.  Às 
13h30 jogam América x Pau-
listinha e às 15h30 Mastiga 
Samba x Atlético. América e 
Mastiga Samba jogam com a 
vantagem do empate.

Na primeira fase, o Amé-
rica perdeu de 1 a 0 para o 
Camisa 10, enquanto que 
o Mastiga Samba venceu o 
Atlético por 1 a 0 na última 
rodada da fase de classifica-
ção, no último domingo, dia 
13. Ainda na última rodada, 
O Rêmulo Zoppi venceu o 
Morada do Sol por 3 a 1, o 
Vale Verde bateu o Minas 
por 4 a 1 e o Paulistinha 
goleou o São Francisco por 
5 a 1. Manchester e Cardeal 
ainda empataram em 1 a 1. 

Com a última rodada, o 
América ficou na primeira 
colocação com 27 pontos, 
sendo nove vitórias, duas 
derrotas, 29 gols marcados 
e dez sofridos. Na segunda 
colocação ficou o Mastiga 
Samba. O time conquistou 

26 pontos, em oito vitórias, 
dois empates e uma derrota. 
Foram 32 gols marcados e 
apenas quatro tomados. 

O Atlético ficou em ter-
ceiro lugar. O time somou 25 
pontos, sendo oito vitórias, 
um empate e duas derrotas. 
A equipe balançou as re-
des em 30 oportunidades e 
sofreu ainda nove gols. Em 
quarto, com 25 pontos, ficou 
a equipe do Paulistinha. O 
time somou 25 pontos, sendo 
oito vitórias, um empate e 
duas derrotas. Foram 32 gols 
marcados e 13 gols sofridos. 

Final 
Também foram definidos 

os finalistas da Copa Diaman-
te de futebol. No último do-
mingo, dia 13, nas semifinais 
disputadas no Primavera, o 
LBC venceu o Bandeirantes 
por 2 a 1, enquanto que Jar-
dim Brasil e Florense empa-
taram em 2 a 2. 

A grande final acontece 
domingo, dia 20, às 10 ho-
ras, no estádio Ítalo Mário 
Limongi.

Ainda no campo, o Faac 
de Salto conquistou o título 
do Campeonato de Vetera-
nos. No sábado, dia 12, no 
campo 1do Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET), o 
time venceu o Arraia do Sol 
por 2 a 1.

O time de Salto foi re-
presentado pelos jogadores: 
Laerte, Atalicio, Valdecir, 
Valter, Pipoca, Índio, Celso, 
Serginho, Arnaldo, Marcelo, 
Daniel, Rene, Bigé, Peter-
son, Tuca e Rubervarei.

Partida de 
domingo marca 
a reestreia de 
Jenildo Calvanti 
no comando do 
Fantasma

Mais Expressão
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Campeões são definidos no minicampo Cidade fica em 5º em pontos 
e bate recorde de medalhas

Ferroviário e Faac de Salto decidem o Máster 50
DA REDAÇÃO
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As equipes do Ferrovi-
ário e da Faac de Sal-
to entram em campo 

no domingo, dia 19, para 
decidirem o título do Campe-
onato Amigos Cinquentões 
Máster 50, organizado pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). A de-
cisão será às 9h30, no campo 
do Jardim Belo Horizonte. A 
equipe Indaiatuba joga com a 
vantagem do empate. 

O Ferroviário chega a final 
do campeonato com uma cam-
panha incontestável. O time 
ainda não sabe o que é perder no 
campeonato. Na primeira fase, 
por exemplo, foram seis vitórias 
e um empate. As vitórias foram: 
1 a 0 contra o Boca Junior, 2 a 
0 sobre o 12 de Junho, 4 a 0 
contra o Vem Ka, 2 a 0 sobre 

o Primavera, e 2 a 1 contra a 
mesma Faac. O empate, de 1 
a 1 foi contra o União da Vila. 

Nas semifinais, o time de 
Itaici venceu novamente o Boca 
Junior por 1 a 0. A equipe ainda 
é dona da defesa menos vazada 
do campeonato, com apenas três 
gols sofridos. O ataque também 
não fica atrás e já balançou as 
redes em 15 oportunidades. 

A equipe da Faac chega a 
final com grandes chances de 
levantar a taça. Na primeira fase, 
com 13 pontos, o time ficou na 
terceira colocação, com quatro 
vitórias, um empate e duas 
derrotas. As vitórias foram: 4 
a 0 sobre o Independente, 1 a 
0 contra o Boca Junior, 4 a 0 
contra o Vem Ka e 1 a 0 sobre 
o 12 de Junho.

A equipe de Salto empatou 
em 1 a 1 com o Primavera e 
perdeu de 3 a 1 para o União da 
Vila e 2 a 1 para o Ferroviário. 

Para chegar a decisão, o time 
despachou o União da Vila pelo 
placar de 1 a 0. A equipe da ci-
dade vizinha ainda soma 14 gols 
marcados e outros sete sofridos.

Futsal 
Já pelo futsal da Aifa, no 

sábado, dia 19, no ginásio da 
Sol-Sol, acontece a quarta ro-
dada da 7ª Copa Arc e Ferro e 
Aço Sub-20. O primeiro jogo 
será entre EC Tigres Azuis x 
FC Divino, às 14 horas. Na 
sequência, às 14h50, o R5/
Colégio Meta/GA Marcenaria 
enfrenta o CME Elias Fausto. 
No último confronto, às 15h40, 
jogam LBC/AE Pachelli x Sol 
Jóias/Meninos do G5.

Outros três confrontos 
marcaram a terceira rodada 
do certame, no último sába-
do, dia 12, com os seguintes 
resultados: R5 2 x 4 Elite, Di-
vino 1 x 3 Elias Fausto e Sol 

Jóias 1 x 1 Projeto Restitui.
O LBC é o líder do campe-

onato, com seis pontos, mesma 
pontuação de Elias Fausto e R5, 
mas com a melhor campanha. O 
quarto colocado é o Elite, com 
quatro pontos. O time do Projeto 
Restitui tem dois pontos e o Sol 
Joias um. Na lanterna, o Divino 

ainda não somou seus primeiros 
pontos. 

Ainda no futsal, mais três 
confrontos ocorrem no domingo, 
dia 20, durante a terceira rodada 
do 1º Regional Aifa Arc e Ferro e 
Aço Sub-17 de Futsal Feminino. 
Os jogos serão todos no ginásio 
da Sol-Sol. O primeiro jogo será 

entre EC Elite/FC Amaral x 
DME Iperó, às 9h15. Logo em 
seguida, às 10h10, o embate será 
entre Seme Ituano x EC Paulista-
no/Sedesp Vot.Sind. Bancários. 
No último confronto da rodada, 
ASF/PMS/Guimper Academia/
Boi na Brasa e Educando Para a 
Vida jogam às 11 horas.

Equipe do Ferroviário pode conquistar o caneco do certame de forma invicta

CLUBE 9REGIONAIS 
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Quatro times sagraram-se 
campeões do Campeonato de Fu-
tebol Minicampo 2014 – Dirceu 
Aparecido do Santos. No último 
domingo, dia 13, os confrontos 
marcaram as finais do primeiro 
turno, nas categorias Máster, 
Super Máster, Veterano e Adulto. 
Após as comemorações, o segun-
do turno do certame começa no 
próximo domingo, dia 20.

Durante as finais, o Tecno-
semillas conquistou o troféu do 
Máster ao vencer o DD Max por 
2 a 1. Com o placar de 6 a 1, o Ice 
Bears despachou o time da Fisio-
terapia Esportiva Calonga e ficou 
com o caneco do Super Máster.

O troféu da categoria Adulto 
ficou com o time do Cato Su-
permercados, o qual venceu a 

Madereira Madelasca por 5 a 0. 
No último confronto, pelo Vete-
rano, o Cachorrão Auto Center 
fez 3 a 1 no Rodocar Mecânica 
Multimarcas e ficou com a taça.

Rodada
Nove confrontos marcam 

o início do segundo turno no 
domingo. Três jogos estão mar-
cados para às 8 horas. No campo 
1, pelo Máster, jogam Jornal 
Exemplo x Ópticas Ipanema 
Morada do Sol. No 2, o 2G 
Bebidas enfrenta o  DeCorFlex, 
pelo Super Máster. Na mesma 
categoria, mas no campo 3, jo-
gam Marmoraria Uchôa x ICE 
Bears Engenharia.

Outros três jogos acontecem 
às 9h15. No campo 1, pelo 

Máster, jogam Balilla x Casa das 
Embalagens. No campo 2, pela 
categoria Adulto, o confronto 
será entre Avlis Lativ Corretora 
de Seguros x Dominium Em-
preendimentos. Cachorrão Auto 
Center e Escritório Contábil 
Indaiá se enfrentam no campo 
3, pelo Veterano.

Mais tarde, a partir das 10h30, 
outros três jogos fecham a ro-
dada. No campo 1, o Atlântico 
Soluções enfrenta a Nova Opção 
Turismo, pelo Adulto. Na mesma 
categoria, mas no campo2, a Fa-
culdade Max Planck joga diante 
da Hidráulica Diclace. No último 
confronto, pela categoria Vete-
rano, no campo 3, a Embalimp 
Descartáveis duela contra o time 
da Lubeka.

A delegação de Indaiatuba, 
formada por 280 competidores, 
ficou na quinta colocação dos 
Jogos Regionais de Itatiba, 
evento encerrado no último 
sábado, dia 12. A posição foi 
conquistada na classificação por 
pontos, o que é levado em consi-
deração pelos organizadores dos 
Jogos. Já no quadro de meda-
lhas, a cidade ficou na segunda 
colocação, com 124 medalhas, 
batendo novo recorde.

Ainda na classificação por 
pontos, o Município somou 
151 pontos, ficando atrás de Rio 
Claro (335 pontos), Hortolân-
dia (215), Americana (193) e 
Limeira (164); e à frente de 
municípios como Campinas 
(137), Itatiba (134), Bragança 
Paulista (131), Atibaia (86) e 
Vinhedo (84).

O resultado foi melhor do 
que o conquistado na edição do 
ano passado, quando também 
foi realizado em Itatiba. Na 
ocasião, a cidade ficou na séti-
ma colocação com 134 pontos.

A melhora também é cons-
tatada quando analisado o qua-
dro de medalhas. No total, 
foram 124 medalhas, sendo 
56 de ouro, 36 de prata e 32 de 
bronze. A conquista que só foi 
alcançada em 1994, quando 
sediou a competição. 

Na edição do ano passado, 
a delegação local havia ficado 
na quarta colocação, com 50 
medalhas de ouro, 34 de prata 
e 27 de bronze, totalizando 11 
medalhas. 

Entre os destaques, a na-
tação levou mais uma vez o 
primeiro lugar geral da moda-
lidade tanto no feminino como 
no masculino, gênero em que 
o futsal também assegurou o 
lugar mais alto no pódio. O 
ciclismo registrou o marco 
histórico de oito medalhas e 
no taekwondo, modalidade que 
participou pela primeira vez, 
houve a grata surpresa de cinco 
medalhas, mesma marca da ca-
poeira. Já o caratê e o atletismo 
atingiram seis medalhas cada 

um, e o handebol subiu ao pó-
dio com a medalha de bronze. 

Satisfeito
Para o secretário muni-

cipal de Esportes Humberto 
Panzetti, o desempenho dos 
indaiatubanos atingiu as ex-
pectativas. “Nossos compe-
tidores e comissões técnicas 
estão de parabéns por esta 
incrível performance. É mais 
uma conquista que comprova 
que estamos no caminho certo 
ao focar nossos investimentos 
na estruturação do esporte edu-
cacional e na valorização dos 
talentos locais. Desde o ano 
passado, optamos por levar aos 
Jogos Regionais apenas atletas 
que já treinam no Município, 
e vimos mais uma vez que foi 
a decisão mais acertada, com 
foco em resultados a longo 
prazo. Não faz sentido colo-
carmos recursos na formação 
esportiva de base e na hora de 
participar de grandes eventos 
contratar esportistas que não 
têm nenhum compromisso 
com Indaiatuba e seu desen-
volvimento”, ressalta.

Estão classificadas para os 
Jogos Abertos do Interior todas 
as modalidades que alcançaram 
até o terceiro lugar no ranking 
geral final. Os corredores Mal-
con Ramos e Fábio Vaz dos 
Santos, do atletismo, também 
estão garantidos nos Abertos, 
que acontecem em novembro, 
na cidade de Bauru. Confira a 
lista completa dos medalhistas 
no www.maisexpressao.com.br.

Equipe de futsal masculino conquistou a tão sonhada medalha de ouro
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inscrições para 2014
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Na manhã da última 
terça-feira, dia 15, 
foi realizado uma 

coletiva de imprensa, onde 
foram revelados todos os 
detalhes do concurso Miss 
Indaiatuba 2014, além de abrir 
oficialmente as inscrições. A 
escolha da Miss será no dia 12 
de setembro. 

As inscrições devem ser 
feitas pela internet ou dire-
tamente na agência Musi-
que Models. As candidatas 
devem residir na cidade de 
Indaiatuba, ter no mínimo 
18 anos completos até a data 
do concurso (20 de agosto), 
nunca ter casado, não ter fi-
lhos, não estar grávida, nun-
ca ter feito ensaio nu, ter boa 
saúde física e mental, além 
de não estar participando 
de outro concurso de beleza 
sem autorização do coorde-
nador do concurso. Além 
de apresentar comprovante 
de residência e documento 
original com foto.

O valor da inscrição é R$ 
60 e deve ser pago no ato e in-
clui camiseta Miss Indaiatuba, 
fotos no estúdio fotográfico, 
divulgação da imagem no 
site do concurso, treinamento, 
além de avaliação corporal.

Com o objetivo de esco-
lher a melhor candidata para 
representar Indaiatuba no 
Miss São Paulo 2015, o corpo 
de jurados formado por quatro 
jurados técnicos e seis jurados 
populares, tem a missão de 
avaliar beleza, postura, corpo 
e elegância.

A Miss Indaiatuba 2013, 
a estudante Yasmin Gian-
nocaro, 19 anos, que irá re-
presentar a cidade no Miss 
São Paulo que acontece no 
próximo dia 9 de agosto, diz 
estar se preparando há um ano 
para conquistar a tão sonhada 

DIVULGAÇÃO

faixa. “Estou me preparando 
muito para o concurso em 
São Paulo e muito feliz por 
representar a minha cidade. 
Irei representar com muito 
amor. Estou me preparando 
através de aulas de passarela, 
postura, entre outros e quero 
muito vencer o concurso”, 
disse. “Além disso, gostaria 
de agradecer o apoio da minha 
família e também da Musique 
Models que estão me dando 
toda a estrutura para que eu 
chegue preparada para o Miss 
São Paulo”, completa. 

De acordo com um dos 
organizadores do evento, Ra-
phael Bathe, o concurso Miss 
Indaiatuba acontece justamen-
te um ano antes do Miss São 
Paulo para que a candidata 
tenha tempo para se preparar. 
“Elegemos a Miss Indaiatuba 
um ano antes como estratégia 
para permitir que a candidata 
tenha toda a preparação física 
e psicológica e que participe 
do Miss São Paulo com mais 
confiança”, explica.

Segundo Joana Nader, 
uma das organizadoras do 
evento, as candidatas pode-
rão receber votos populares, 
através do Facebook, na pá-
gina www.facebook.com.br/

missindaiatuba. A candidata 
que tiver mais ‘curtidas’ em 
sua foto oficial, ganhará um 
ponto adicional na média 
final das notas concedidas 
pelos jurados. “Esse ponto 
pode fazer toda a diferença 
no final da seletiva, pois no 
caso de houver empate esse 
ponto adicional pode eleger a 
candidata”, explica. 

Concurso
A seletiva do concurso 

Miss Indaiatuba acontece no 
dia 20 de agosto, às 19 horas, 
no Polo Shopping, e as candi-
datas irão desfilar com shorts 
jeans e camiseta do Miss 
Indaiatuba. Ao final, serão 
somadas todas as notas ava-
liadas nos critérios de beleza, 
postura, corpo e elegância e 
as 20 mais bem pontuadas 
estarão classificadas para a 
próxima etapa. Em caso de 
empate, o público presente 
decidirá qual candidata se 
manterá na disputa. Antes, no 
dia 17 de agosto, às 9 horas, 
acontece o ensaio oficial. 

Já a grande final está mar-
cada para o dia 12 de setembro 
na sala Acrísio de Camargo no 
Centro de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), às 19 

horas, e as vinte candidatas 
devem frequentar ensaios, 
treinamentos, aulas e passeios 
inclusos na programação do 
evento. O desfile conta com 
quatro entradas: sendo que 
a primeira será apresentação 
das candidatas; a segunda 
em traje de banho; a terceira 
com vestido de gala e a últi-
ma quando as candidatas irão 
responder às perguntas feitas 
pelos jurados. 

Além da escolha da Miss 
Indaiatuba, na véspera do 
concurso, as participantes 
irão eleger a Miss Simpatia, 
que será divulgada apenas ao 
final do evento e que também 
poderá ser candidata eleita 
ao título.

A candidata vencedora 
além de receber o título de 
Miss Indaiatuba, também 
ganhará uma premiação no 
valor de R$ 1 mil e uma via-
gem com acompanhante para 
Maceió com hospedagem no 
Ritz Hotel.

O Miss Indaiatuba conta 
com o patrocínio de Polo 
Shopping Indaiatuba, Celebra 
Turismo, Fran's Café, Mag-
nifique Spa Day, Faculdade 
Max Planck, Academia Ta-
quaral e Body'n Tech.

Os organizadores do 
evento, Raphael Bathe 
e Joana Nader, com a 
Miss Indaiatuba 2013, 
Yasmin Zeleniakas 
Giannocaro 

A grande final do concurso 
Rainha Faici 2014 está marca-
do para acontecer no próximo 
dia 24, a partir das 19h30, no 
novo Salão Social do Clube 9 
de Julho. A mudança de shows 
também foi divulgada pela orga-
nização do evento. 

Os ingressos para o Baile da 
Rainha já podem ser adquiridos 
no estande da Faici, que fica 
no Polo Shopping Indaiatuba, 
ou com as próprias candidatas. 
O valor da entrada é de R$ 20. 
Durante o evento, o bar fica por 
conta da equipe do Botequim 
do Presidente, parceiro da Faici 
2014 no Camarote VIP Super-
Bull.

Na noite, as candidatas da 
categoria Adulto desfilarão em 
duas ocasiões. A primeira com 
look country e outro com trajes 
de Rainha confeccionados pelo 
estilista Marcelo Ortale, respon-
sável pelo concurso de Barretos. 
“A primeira entrada será com-
posta de uma coreografia criada 
pela 2ª Princesa de 2013 e edu-
cadora física, Janaína Cerebel”, 
revela o produtor de eventos e 
organizador do concurso Tarik 
Costa. 

Neste ano, a final do con-
curso traz novidades. Além do 
desfile das finalistas da categoria 
Adulto, também desfilarão as 
categorias juvenil e infantil. “Em 
um formato completamente iné-
dito nos 25 anos de Faici, a final 
do Concurso começará com a 
categoria Infantil, que desfilará 
com traje típico country. Após 
virão as meninas do Juvenil. 
As duas categorias apresenta-
rão coreografias”, conta Tarik. 
“A coreografia do Juvenil é da 
Rainha 2013, Larissa Souza”, 
completa. 

A avaliação será realizada 
em duas etapas. “Após essas 
entradas, restarão oito candida-
tas para a grande final. Faremos 
uma homenagem à Padroeira do 
Brasil e as oito finalistas retor-
nam para celebrar os 25 anos da 
Faici”, revela o organizador do 
Concurso. “Neste dia também 

apresentaremos o Mister Faici e 
o Garoto Rodeio 2014”. 

Entre as atrações da grande 
final, o público também poderá 
contar com a presença dos canto-
res Roger Ramos e Toni Brasil, 
além da participação especial 
do cantor Edson, que é uma das 
atrações da Faici 2014.

O Concurso conta com o 
patrocínio da Academia Focus 
Fitness, Onodera, Studio Ca-
mila Rezende, Studio Gloss, 
Studio Tonni Hair, Alicia Hair 
Apliques, Camila Olimpio Make 
Up, Marquinhos Tintas, Letícia 
Ribeiro Make Up Mary Kay e 
Balilla. 

Mudança 
Atendendo ao pedido de um 

dos artistas, a Faici alterou duas 
datas de shows.

O cantor Eduardo Costa se 
apresentará no dia 15 e a dupla 
Edson & Hudson passa para o 
dia 9, na companhia de Ataíde 
& Alexandre.

A Faici 2014 acontece entre 
os dias 7 a 17 de agosto, com 
organização da Cia. Azul e 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba. Durante os dois 
finais de semana de festa, o pú-
blico poderá conferir shows de 
Gustavo Lima, Eduardo Costa, 
Jorge & Mateus, Luan Santana, 
Fernando & Sorocaba, Jads & 
Jadson e Edson & Hudson.

Programação
Dia 07/08 – Gustavo Lima (In-
gresso R$ 40)
Dia 08/08 – Jads & Jadson (In-
gresso R$ 30)
Dia 09/08 – Edson & Hudson + 
Ataíde & Alexandre (Ingresso 
R$ 30)
Dia 10/08 – Jorge & Mateus 
(Ingresso R$ 40)
Dia 14/08 – Luan Santana (In-
gresso R$ 40)
Dia 15/08 – Eduardo Costa 
(Ingresso R$ 40)
Dia 16/08 – Fernando & Soro-
caba (Ingresso R$ 40)
Dia 17/08 – Hugo & Tiago 
(Ingressos promocional R$ 10)
Fonte: Faici 

O Clube 9 de Julho apresenta 
amanhã, dia 19, a partir das 22 
horas, o grupo Sambô. O evento 
é uma realização da Avestruz 
Entretenimento e Gurgel Even-
tos, em parceria com o clube. Os 
ingressos ainda podem ser adqui-
ridos na secretaria do Nove. 

Apresentando-se pela pri-
meira vez em Indaiatuba, Sambô 
promete animar o público com 
rock-samba que mescla o som 
do rock clássico aos instrumen-
tos tradicionais do samba. Com 
dois DVDs e CDs gravados, 
“Sambô ao vivo” (2009) e “Es-

tação Sambô Ao Vivo” (2012), 
o grupo irá cantar músicas como 
“I Feel Good”, “Toda forma de 
amor”, “Suddenly I See”, “Você 
abusou”, entre outras. 

O grupo é formado por San 
nos vocais e percussão; Sudu 
Lisi, na bateria; Julio Fejuca no 

cavaco, guitarra, banjo e vocais; 
e Zé da Paz no pandeiro, vocais 
e rebolados. Cada um deles são 
de diferentes escolas e estilos 
musicais, por isso essa mistura 
é inevitável. 

Além do Sambô, o público 
presente também poderá conferir 

o show do grupo Pintou o Samba 
que é um dos convidados da noite.

Os ingressos já estão à ven-
da e podem ser adquiridos na 
secretaria do clube, e os valores 
variam de R$ 35 a R$ 100. O 
valor do convite para pista é 
R$ 70 e meia-entrada R$ 35 

para estudantes e associados. O 
mezanino Vip para o é R$ 100. 
Os ingressos também serão ven-
didos amanhã, antes do show, 
porém os valores não foram di-
vulgados. Mais informações na 
secretaria do Clube pelo telefone 
(19) 3875 9833.

Mais Expressão
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Fundação Pró-Memória 
anuncia parceria com a Unicamp
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ANIVERSÁRIO TRADIÇÃO 
IC realiza festa em 

comemoração aos 57 anos
17ª Fenui começa hoje no Pavilhão da Viber

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Fundação Pró-Me-
mória realizou uma 
coletiva na manhã 

da última quarta-feira, dia 
16, para anunciar cursos que 
serão realizados através do 
projeto “Escola do Patri-
mônio” em parceria com a 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). 

As inscrições têm inicio 
na próxima segunda-feira, 
dia 21, e a ficha de inscrição 
se encontra no site da Fun-
dação e após ser preenchida 
deve ser enviada por e-mail 
ou entregar pessoalmente 
no Casarão. As inscrições 
são gratuitas e as vagas são 
limitadas. Foram abertas 30 
vagas para cada curso e as 
inscrições serão feitas por 
ordem de chegada.

A partir de agosto, a po-
pulação de Indaiatuba pode-
rá usufruir de cursos que tem 
como objetivo a conservação 
e preservação do patrimônio 
histórico cultural. São cursos 
de Arqueologia, Preservação 
de Monumentos Culturais, 
Conservação de Objetos 
Históricos, Introdução à 
História da Arte Sacra e Pa-
trimônio Ferroviário. Todos 
os cursos serão devidamente 

certificados pela Instituição 
de ensino do Governo do 
Estado.

De acordo com o supe-
rintendente da Fundação 
Pró-Memória, Carlos Gusta-
vo Nóbrega, os cursos estão 
abertos para a população 
em geral. “Estamos bata-
lhando para trazer cursos e 
atividades para o Casarão 
com o intuito de trazer a 
população para dentro do 
Centro”, conta.

Ainda de acordo com 
o superintendente, o ob-
jetivo maior é trazer para 
Indaiatuba o curso de es-
pecialização, Latus Sensu, 
sobre Patrimônio Histórico 
Cultural e Memória. “Que-
remos trazer para a nossa 
cidade algo maior ,  mas 
para isso precisamos de 
uma boa aceitação desses 
cinco cursos que serão ofe-
recidos para a população”, 
comenta. 

Segundo o professor dou-
tor da Universidade Estadual 
de Campinas, Marcos Tog-
non, o projeto é de médio a 
longo prazo. “É importante 
ressaltar que os cursos serão 
compostos por 50% em aula 
teórica e 50% com atividades 
práticas. E todos que partici-
parem receberão certificado 
ao final do curso”, diz.

Cursos oferecidos pelo 
Pró-Memória 

16 e 23 de agosto
Responsável: Prof. Douto-
rando Marcelo Gaudio Au-
gusto (Unicamp)
Arqueologia e Patrimônio: 
o papel dos testemunhos ar-
queológicos na conservação 
do Patrimônio
- Esta oficina tem como ob-
jetivo apresentar aspectos 
conceituais, teóricos e me-
todológicos básicos da ar-
queologia histórica. O curso 
inclui uma visita técnica ao 
sítio arqueológico histórico 
de Indaiatuba.
6 a 13 de setembro
Responsável: Doutorando 
Francisco Dias de Andrade 
(Unicamp)
Conceitos e práticas preser-
vacionistas em São Paulo: 
dos monumentos coloniais 
aos desafios do presente
- A oficina pretende apre-
sentar os principais critérios 
que nortearam as práticas 
de preservação no estado de 
São Paulo, bem como, os 
casos mais emblemáticos que 
servem como balizas para a 
cronologia da preservação 
cultural da região. Os alunos 
farão visitas técnicas aos 
monumentos preservados de 
Indaiatuba.

20 e 27 de setembro
Responsável: Doutoranda Ro-
saelena Scarpeline (Unicamp)
Gestão de Conservação Pre-
ventiva de Acervos de Móveis, 
Objetos 
Históricos e Artísticos
- A conservação preventiva de 
bens culturais é um conceito 
bastante amplo, mas sua prin-
cipal função é prolongar o má-
ximo a existência dos objetos 
históricos e artístico, a partir 
de intervenções conscientes, 
do ambiente controlado, em-

balagens e guarda adequados. 
Serão demostrados protocolos 
e procedimentos práticos para 
capacitar os participantes,
18 e 25 de outubro
Responsável: Doutorando 
João Paulo Berto (Unicamp)
Introdução à História e Icono-
grafia da Arte Sacra
- O curso apresentará conceitos 
e ideias introdutórias funda-
mentais à compreensão da 
história da arte e iconografia 
sacra cristã. O curso inclui a 
visita técnica à Igreja de Nossa 

Senhora da Candelária.
1 a 8 de novembro
Responsável: Msc. Henrique 
Anunziato (Condepacc-Cam-
pinas/Unicamp)
Formação de estradas de ferro 
no interior paulista
- O curso tem como objetivo 
apresentar a formação dos con-
juntos ferroviários no interior 
de São Paulo e suas principais 
motivações e estratégias ao 
longo da História. Será feita 
visita técnica aos conjuntos 
ferroviários de Indaiatuba.

Durante a coletiva foram anunciados os cursos 
que serão abertos para o público em geral

Para comemorar os 57 anos 
de fundação, o Indaiatuba Clube 
realiza amanhã, dia 19, a partir 
das 22h30, a Festa de Aniver-
sário do Clube. O evento será 
aberto somente para associados 
e convidados. Pela primeira vez, 
os associados não pagam pelo 
ingresso, tendo a entrada liberada. 
Para a festa de comemoração do 
aniversário, o clube orienta para 
que o público compareça com 
traje esporte fino.

Na abertura, o público poderá 
conferir a leitura que os músicos 
e dançarinos vão fazer do co-
nhecido show “O Fantasma da 
Ópera”, que vem em uma versão 

que mistura o erudito com o rock, 
acrescentando modernidade a 
apresentação.

O evento que acontece no 
Espaço Órion receberá o DJ re-
sidente Ronaldo Ambiel que se 
apresenta abrindo a noite para o 
DJ convidado Júlio Basset, além 
da apresentação da Banda Cha-
péu da Máfia, considerada uma 
das melhores bandas do interior 
paulista.

Durante a festa o público tam-
bém vai poder conferir de perto 
um trabalho que vem sendo rea-
lizado pela Diretoria de Cultura e 
Artes do IC com a apresentação 
do Coral do Indaiatuba Clube.

A Festa das Nações Uni-
das de Indaiatuba (Fenui) 
começa hoje, dia 18, e segue 
até domingo, dia 20, no Pa-
vilhão da Viber. O valor da 
entrada é R$ 4, exceto no 
almoço de domingo que a 
entrada será gratuita até às 
15 horas. Após esse horário, 
a entrada volta a ser cobrada 
no valor de R$ 4.

Realizada há 17 anos na 
cidade, a Fenui deve reunir 
mais de 12 mil visitantes 
nos três dias de festa. “Es-
peramos que como todos os 
anos, o evento seja uma festa 
para a família de Indaiatuba 
e região e que traga valores 
culturais e folclóricos para 
todos”, disse Marcel Zerbi-
ni, presidente da Associação 
das Entidades Étnicas de 
Indaiatuba (Aeei).

Nesta edição, a Fenui 
traz como destaque a cultura 
gaúcha que estão estruturan-
do um Centro de Tradições 
Gaúchas (CTGs) no Muni-
cípio e que nos próximos 

Festa de aniversário do IC promete animar associados e convidados

anos estará fazendo parte da 
festa como integrante. “Será 
a primeira vez que a cultura 
gaúcha estará presente em 
nossa festa. Os representan-
tes gaúchos irão apresentar 
dois dias de danças típicas”, 
relata Zerbini.

Este ano o evento conta 
com seis etnias que orga-
nizam a Fenui, através da 
Aeei,  que são a colônia 
alemã, suíça, japonesa, afro-
-brasileira, italiana e nor-
destina. “Além de comidas 
típicas e folclore de cada 
etnia que formam a Aeei, 
também esse ano teremos 
apresentações folclóricas de 
origem árabe, grega, boli-
viana, chilena, croata, russa, 
espanhola e pela primeira 
vez a Fenui apresentará a 
dança lituana”, antecipou o 
presidente.

Na gastronomia o públi-
co poderá se deliciar com 
as comidas típicas de cada 
país como torta de queijo 
da Suiça, torta de maça da 

Alemanha, massas da Itália, 
acarajé da culinária nordes-
tina, feijoada representada 
pela Afro-Brasileira, além 
do sushi da culinária japo-
nesa. 

O evento estará aberto 
ao público hoje, dia 18, e 
amanhã, 19, a partir das 18 
horas e no domingo, dia 20, 
a partir das 11 horas. 

A Fenui é organizada 

pela Associação das Enti-
dades Étnicas de Indaiatuba 
(Aeei), Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur)  e 
Departamento de Turismo, 
com o objetivo de compar-
tilhar experiências étnicas e 
culturais entre os moradores 
da cidade e região. Confira 
a programação completa 
no www.maisexpressao.
com.br.

Fenui contará com barracas de comidas típicas
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O foco do ariano continua sendo sua vida social. 
Portanto, sociedades, casamento, festas em clubes 
ou qualquer encontro social que possa trazer al-
gum benefício social e profissional será um bom 
motivo para o nativo estar no meio. Podem ocorrer 
mudanças nos relacionamentos.

Esse momento pode indicar uma renovação im-
portante na postura de vida do taurino. Ele estará 
recordando alguns fatos com mais intensidade, e 
sua família, seu lar ou mesmo pessoas do passado 
podem aparecer neste momento. Fuja da mente 
reativa, mantenha-se ativo.

O geminiano estará saudosista, embora não se fixe 
muito nas recordações, ele estará relembrando 
fatos e percebendo que sua maneira de pensar e 
analisar as coisas necessita de uma atualização. 
Perceberá que seus sentimentos precisam ser 
renovados para que sua mente esteja livre.

Mudanças profundas em sua vida amorosa, em seu 
casamento, em suas relações sociais. O nativo sente 
a necessidade de ter uma maior seriedade em seus 
relacionamentos íntimos. Algumas dificuldades 
podem ocorrer em diálogos com o parceiro amoroso. 
Mudanças em sua mente estão ocorrendo.

O leonino ainda está na fase de aprender a conhecer 
sua maneira de se relacionar com os outros. Muitos 
sentimentos intensos e mudanças em seus desejos 
estarão ocorrendo. O foco é organizar sua mente 
com relação aos seus sentimentos pessoais.

O virginiano sente dificuldade em 
tomar decisões. Suas ações podem ficar mais con-
fusas, pois seus sentimentos estarão mais intensos 
e profundos. Mudanças em seu afeto, seu modo 
de amar. Uma nova forma de ganhar a vida pode 
estar surgindo para alguns nativos.

O libriano poderá ter que controlar seus relacio-
namentos, sua vida amorosa e seus contratos de 
forma mais direta que antes. Surgem desejos de 
romper de forma inesperada com tudo e todos. 
Provável mudança em seus relacionamentos e 
estrutura social (possibilidades de casamento ou 
ir morar junto).

O escorpiano estará descobrindo que sua maneira 
de expressar o que sente ou aquilo que pensa, 
precisa de renovação e mudanças. Perceberá que 
suas ações e atitudes estão intimamente presas a 
essa situação, precisando renovar sua maneira de 
falar, de se expor e de se impor perante os outros.

Novas amizades surgem e novos sonhos estão 
trazendo novas idéias ao nativo. Provável romance 
entre alguma amizade pode ocorrer de forma rá-
pida. Mudanças profundas estarão ocorrendo em 
seu ambiente de trabalho e em seus sentimentos 
ligados ao lar.

O capricorniano estará sofrendo uma grande 
mudança em sua aparência, pode engordar, 
emagrecer, mudar a forma como se veste e se 
apresenta aos outros. Os filhos são um impor-
tante ponto de destaque. Momento que um apoio 
jurídico pode ser necessário.

O passado, suas raízes, sua maneira de lidar com 
seus sentimentos são alguns dos assuntos que 
estarão sendo revisados profundamente na mente 
do aquariano, durante esse inferno astral. Novos 
sonhos e projetos em andamento, mas precisam de 
organização e metodologia para dar certo.

O nativo pode sentir-se compelido a gastar mais do 
que deve quando estiver em suas relações sociais, 
por outro lado, há um desejo de renovar muitas coi-
sas em sua vida, mas principalmente sua maneira 
de ter liberdade.
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Cinema Horóscopo de 18 a 24/07

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

AVIÕES 2 - HERÓIS DO 
FOGO AO RESGATE -  
Lançamento:  CONVENCIO-
NAL DUBLADO Quinta (17) 
a Quarta (23): 15h10 / 17h15 
/ 19h40. Animação / Aventu-
ra. 83 minutos. Classificação 
livre.

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO  - 
Lançamento:  3D DUBLADO 
Quinta (17) a Quarta (23): 
17h40. 3D LEGENDADO 
Quinta (17) a Quarta (23): 
21h00 CONVENCIONAL 
DUBLADO. Quinta (17) a 
Quarta (23): 16h10 / 20h05. 
Ação / Aventura / Ficção. 
165 minutos. Classificação 
12 anos. 

AVIÕES 2  -  HERÓIS 
DO FOGO AO RESGA-
TE -  Lançamento:  3D 
DUBLADO Quinta (17) 
a Domingo (20): 14h40 / 
16h45 /  19h20 Segunda 
(21) a Quarta (23): 15h40 
/ 19h20. Animação / Aven-
tura. 83 minutos. Classifi-
cação livre.

JUNTOS E MISTURA-
DOS - DUBLADO Quinta 
(17) a Quarta (23): 16h00 
/  21h40  LEGENDADO 
Quinta (17) a Quarta (23): 
19h00. Lançamento. Co-
média. 117 minutos. Clas-
sificação 10 anos.

TRANSFORMERS 4 - A 
E R A  D A  E X T I N Ç Ã O 
-  Lançamento:  3D DU-
BLADO Quin t a  (17 )  a 
Domingo (20) :  13h50 / 
18h35 /  20h30 Segunda 
(21) a Quarta (23): 15h00 
/ 20h30 3D LEGENDADO 
Quinta (17) a Quarta (23): 
17h05 CONVENCIONAL 
LEGENDADO Quinta (17) 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar  – Hoje, dia 18, tem a banda 
Creedence Cover a partir das 21 horas. Amanhã, 
dia 19, tem Banda Popmind também às 21 horas 
na casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 
3875-3470. 

Botequim do Presidente  – Hoje, dia 18, tem 
balada sertaneja com a dupla Bruno Di Marco & 
Christiano. Amanhã, dia 19, tem a animação de 
Deuber & Leandro. Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

CAMPINAS 

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

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 19, o mu-
sical em comemoração aos 70 anos de Chico Buarque 
“Palavra de Mulher” às 21 horas. No domingo, dia 20, 
a apresentação será às 19 horas. Avenida Guilherme 
Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 
Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - CONVEN-
C I O N A L  D U B L A D O 
Quinta (17)  a  Domingo 
(20): 14h40 / 16h45 Se-
gunda (21) a Quarta (23): 
16h45. Animação / Aven-
tura. 97 minutos. Classifi-
cação Livre. 

A CULPA É DAS ES-
TRELAS  -  Legendado: 
Quinta (17) a Quarta (23): 
21h25. Romance/Drama. 
126 minutos. Classificação 
12 anos.

MALÉVOLA  -  3D DU-
BLADO Quin ta  (17)  a 
Quarta (23): 15h30 CON-
VENCIONAL DUBLADO 
Quinta (17) a Quarta (23): 
19h15. Aventura / Fantasia. 
97 minutos. Classificação 
10 anos.

a Quarta (23): 20h00. Ação 
/ Aventura / Ficção. 165 
minutos. Classificação 12 
anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO - 3D 
Legendado:  Quinta (17) a 
Quarta (23): 21h25. A partir 
da próxima quinta, lançamen-
to nas versões 3D dub. e leg. e 
convecnional leg. Pré - estreia 
- Ação / Ficção. 131 minutos. 
Classificação 14 anos. 

KHUMBA - Convencional 
Dublado Quinta (17) a Quar-
ta (23): 15h20. Animação / 
Aventura. 85 minutos. Clas-
sificação Livre. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D DUBLA-
DO Quinta (17) a Domingo 
(20): 14h10 / 16h25 Segunda 
(21) a Quarta (23): 18h30. 
Animação / Aventura. 97 
minutos. Classificação Livre. 

VIZINHOS  -  Dublado: 
Quinta (17) a  Domingo 
(20): 22h00 Segunda (21) 
a Quarta (23): 20h50. Co-
média. 97 minutos. Classi-
ficação 16 anos.

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS  -  Dublado: Quinta 
(17) a Quarta (23): 17h25. 
Romance/Drama. 126 mi-
nutos.  Classif icação 12 
anos
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A Nipon e Cia. promove no próximo sábado, dia 26, das 
11h às 16 horas, no Ciaei, a 2ª edição do Sábado Cultural, com 
apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O evento foi criado 
pela empresa no ano passado, com o objetivo de colaborar para 
o fomento da cultura na cidade, oferecendo mais um espaço 
para que os artistas de Indaiatuba divulguem seu trabalho 
junto à população. A entrada é gratuita e a programação inclui 
atrações para toda a família. Entre os destaques, os visitantes 
poderão conhecer artistas e escritores locais e adquirir suas 
obras e outros lançamentos literários a preços especiais, além 
de conferir apresentações de dança, música, performances, 
workshops, intervenções artísticas e exposição de desenhos, 
quadros e fotografias. Mais informações pelo telefone (19) 
3825-5349. O evento acontece no  Ciaei, que fica na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3.665, no Jardim Regina.

Indaiatuba recebe Seleção Brasileira de Beisebol para último treino antes de mundial Inauguração Pink Elephant Campinas

Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

Macan no Let's Eat Jazz & Blues no 
Kaliper's Rock 
Bar

SECRETARIA DE URBANISMO 
CONSTRÓI CAMPOS DE FUTEBOL E 
RUGBY NA VILA AURORA

NIPON E CIA REALIZA 2º SÁBADO 
CULTURAL DIA 26, NO CIAEI L'official em novo endereço

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo-Brasileira de 
Indaiatuba (Acenbi) sediou 
durante três dias, em sua sede 
de campo, os treinamentos da 
Seleção Brasileira de Beisebol 
da categoria Infantil (11 e 12 
anos). A equipe realizou na 
sexta-feira, sábado e domin-
go, dias 11, 12 e 13, o último 
preparativo na cidade antes de 
embarcar para o Japão para 
disputar o XXXII Campeonato 
Mundial de Beisebol Nanshiki 
Infantil de Edogawa, em Tó-
quio, no final desse mês. Entre 
os 14 atletas convocados para a 
Seleção Brasileira da categoria, 
está um atleta da Acenbi, Enzo 
Maekawa. O técnico da Acenbi, 
Ivan Morita, também integra o 
time brasileiro como auxiliar 
técnico. A Seleção Brasileira de Beisebol Infantil é composta por jogadores de Bastos (SP), Marília (SP), Blue Jays de Arujá (SP), Gecebs 
de Arujá (SP), Nikkei Curitiba (PR), Paraná Clube (PR), Tozan de Campinas (SP) e Indaiatuba.

A renomada grife internacional de club noturno, Pink 
Elephant, inaugura sua filial em Campinas hoje, dia 18, sob 
o comando dos DJs Thiago Mansur, Mario Velloso e Paulo 
Velloso, com o projeto Jetlag Live e a DJ Pietra Bertolazzi, com 
o projeto M.O.N. A Pink Elephant de Campinas é a 12ª unidade 
da rede no Brasil e traz um conceito diferenciado de entreteni-
mento de luxo para a cidade e o público seleto da região. Com 
capacidade para 400 pessoas, a boate está estrategicamente 
localizada entre famosos bares, na Rua Sampainho, 282, no 
Cambuí, um dos bairros mais nobres de Campinas e também 
oferece estrutura para eventos sociais ou corporativos. Com o 
elefante mais charmoso do mundo, Mr. Pink, a Pink Elephant 
foi criada para surpreender e ser um estilo de vida, muito mais 
do que um night club. É obrigatório o Dress Code Chic para 
homens e mulheres e é proibida a entrada com bonés, correntes 
grossas, camisetas, regatas, bermudas e tênis.

Aconteceu 
na última terça-
-feira, dia 15, na 
Casa da Esfiha, 
a primeira reu-
nião ordinária 
do ano rotario 
2014/2015, com 
o novo presiden-
te, José Zum-
bini Junior, do 
Rotary Club de 
Indaiatuba Co-
caes, juntamente 
com assembleia.

Passando o fim de semana em Indaiatuba, Marcos Antonio 
Macan e família jantaram no Let's Eat, no último sábado, dia 12.

O mais que profissional dos cabelos, Cleber, agora está 
de endereço novo. Seu L'official não está mais no Shopping 
Jaraguá, agora ele recebe seus clientes no novo salão na Rua 
24 de Maio, 1.065. Na noite do último dia 10, ele realizou um  
delicioso coquetel, quando mostrou suas novas dependências, 
aos clientes, amigos, familiares e sua troupe de trabalho. O es-
paço é um salão amplo e muito bem montado. Parabéns Cleber, 
você merece tudo isso e muito mais.

Na noite do último dia 10, 
os queridíssimos Wlademir 
Soares, Joãozinho e Ronei, 
estiverem presentes na noite 
de Jazz e Blues do Kaliper's, 
onde a atração principal foi a 
dupla Alex Almeida & Marcio 
Abdo, de Sampa, que diga-se 
de passagem, são muito bons. 
Wlad agora está de volta à 
Indaiatuba. É muito bom ter 
os amigos de volta a terrinha, 
bem-vindos meus queridos.

Wlad, Ronei e João

A Secretaria de Urbanismo e do Meio Ambiente trabalha na 
terraplenagem da área que abrigará dois novos campos de fute-
bol na Vila Aurora. Um dos campos também terá as marcações 
necessárias para a prática de rugby. O novo núcleo esportivo é 
construído em área institucional localizada na Rua Domingos 
Genaro Neto, na Vila Aurora. 
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Silvio Fiori Netto e Delano Cavalcante da Cavalcante e Fiori, a Poderosa 
do Fuxicos Davila, Mariana Junqueira e Lucia Araujo da Lu Bellu's Salão 
de  Beleza

A gerente da Inspirazione, Williana Brito com sua equipe Thais Almeida 
e Paola Matos anuncia novidades para a loja em breve

O prefeito Reinaldo Nogueira ao 
lado dos proprietários da Indaia-
floor, Ana Paula de Godoy e João 
Carlos Lucio Ramos, na inaugu-
ração da loja de revestimentos, 
terça, dia 15

NILDA TAKEUTI 

Beatriz Pellegrini Ribeiro que está nesse momento na Irlanda fazendo 
intercâmbio pelo Yázigi Travel

Munize Bigatto dá um tempo em 
sua empresa de semi jóias para 
almoçar no Vila do Pescador, 
terça, dia 15

Ana Paula Dela Coleta entre Ana Cristina Gomes e Michele Fransceschinelli, proprietárias da recém 
inaugurada e descolada loja Emma

A belíssima e Poderosa miss Indaiatuba Yasmin Gianocarno entre 
Rapha Bathe e Joana Nader, da Musique Models, no lançamento 
das inscrições para o concurso de Miss Indaiatuba 2015, no Polo 
Shopping, terça, dia 15

As amigas Sonia Maria Rezende e Ana Paula Donadio na Feijoada com 
Samba que aconteceu no final da Copa no Espaço Orion do Indaiatuba 
Clube, domingo dia 13

A bela Bianca Binstfeld em recente desfile da Nishi Royale na cidade de Salto
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Tom e Joyce da Nishi Hair no Boteco do BacalhauPaula e Taina Erak  no Restaurante Açafrão

Paloma Reis e Renata no Restaurante Moqueca Indaiatuba

Michael e Gustavo da Pizzaria Skinão

Geisa, Taynar, Lin, Carol, Felipe e Fernando da S Prudente Gestão Empresarial em almoço por quilo no 
Restaurante Rincão GaúchoAdriana e Rodrigo com seus amigos Adriano e Viviane na Pizzaria Babbo Giovanni

Natália, Yuri, Bruno Rodrigues, Daniel e Cristian na Pizzaria Skinão

Luiz e Eduardo no Restaurante Dom Apollo Sandra, Leza e Rubinho na Pizzaria Babbo Giovanni
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Yázigi presente na Colônia de Férias da Escola Cata-Vento

Volta às aulas da turma do Berçário e Maternal Manhã do Colégio Meta

Rosimeire Leite e Gustavo Leite na volta às 
aulas do Montreal

O aniversariante desta semana comemora mais um ano de vida. 
Que a tua vida seja repleta de emoções, alegrias e conquistas. 
Feliz Aniversário, a mamãe Aline e o papai Rogério te ama

O Yázigi participando da Colônia de Férias da Escola Cata Vento

Melissa Monteiro de Genaro, Eduarda Pinheiro Rodrigues e Giovanna Menconi 
Rowel, alunas do 5° ano da tarde na volta às aulas do Colégio Objetivo

Mamãe Eva Skloda e Gabriel Renzulli na 
volta às aulas do Montreal

João Victor Andrade e Adriana Leite na volta às aulas do Montreal

Gabriel Souza, Maria de Fátima Souza e Nicole 
Souza na volta às aulas do Montreal

Aluninhos da Escola Cata-Vento se divertindo com a participação do Yázigi na 
Colônia de Férias

Mais Expressão
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

Arroz à moda da casa, filé mignon grelhado e salada à moda da casa. Vá 
experimentar na Casa da Esfiha. Maravilhoso!

ADELAIDE DECORAÇÃO, 19 ANOS DE SUCESSO

A Adelaide Decoração faz sucesso há 19 anos. Especializada em cortinas, persianas, papel de parede, pisos laminados, colchas, almofadas, tapetes e 
telas mosquiteiras. Modelos diferenciados e grande variedade de padronagens e cores agradando todos os gostos. Última novidade da Adelaide é a Linha 
de Revestimento Adesivos Vinílicos laváveis para paredes, vidros, banheiros, cozinhas e quartos. Não deixe de conferir seu ambiente vai ficar maravilhoso! 
Vale destacar que dá orientação ao cliente, no acabamento da obra, na parte de cortinas quanto à espaços, motorização e cores. Assistência pós venda. 
Facilidade no pagamento em 5 X sem juros ou em até 24 X, aceita todos os cartões em até 3X. A Adelaide Decoração fica na Avenida Itororó, 704 - Cidade 
Nova - Fones: 3894-4638 / 9.9763-2829 / 3312-2477. Orçamento sem compromisso. Ligue e agende. Parabéns Adelaide e sucesso!

A Olimaq possui uma ampla linha de máquna de bordado, com equipamen-
tos resistentes e faceis de usar. Simplicidade, praticidade e versatilidade 
para o cliente soltar sua imaginação. Linha de máquinas de Bordados: 
Equipamentos com estrutura metalica e de alta resistencia, bordados de 
alta precisão, equipamentos de fácil manuseio. Basta configurar a unidade 
e bastidor de bordado, selecionar o desenho e a maquina já estará pronta 
para bordar. Instruçoes, visores e manuais totalmente em português. Vá 
conferir na Olimaq na Rua Soldado João Carlos de Oliveira, 2000 (atrás da 
Fundituba) - Fone: 3934-3634

Para quem vai casar a A Nova Loja é uma excelente opção. Variedade 
em vestido de noiva e roupas sociais para festas em geral, no aluguel 
e venda. Dê um pulinho na loja para conferir  de perto, a maravilhosa 
coleção Center Noivas. Demais!!!

Adelaide, proprietária da loja, e a atendente Janaina

Para o Dia dos Pais, a melhor opção é a loja Aleatory. Não deixe de 
conferir as polos, calças, camisetas, bermudas, sapatênis, camisas e 
malhas das mais famosas marcas como Aleatory e Naútica, que a loja 
oferece. A Coleção está maravilhosa. Corra e confira!!! (Aceita cartões 
até 6 X). Seu pai vai adorar!

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! Combo Marrocos
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

A Diretora da Escola Cata-Vento Léia entre as colaboradoras do Yázigi, 
a teacher Carol Santana, supervisora de vendas Bárbara Arnecke e a 
Orientadora Pedagógica Michelle Maalouli, consolidado a parceria de 
sucesso na Colônia de Férias

Roberto, Tais e Isa Chinelato na Feijoada na Final da Copa no 
Indaiatuba Clube

Renata da Baronesa Presentes sempre com muitas novidades para você!

Prof. Luiz Carlos e família viajam até Brasília para ver jogo da Seleção

Jaqueline Pires, Fernanda Berti, Jéssica  Fenille e Caroline Florêncio 
comemorando o seu aniversário na Fábrica dos Bolos Zulmira ladeada pelas aniversariantes Domênica e Marilene. Parabéns!

Camila, Bbia e Zeba na Festa de Aniversário do Clube 9 de Julho.tif

Adilson, Deni e Lucio na Festa de Aniversário do Clube 9 de Julho.tif
Ana Cristina Gomes e Michele Franceschinelli, proprietárias da Emma 
Store, a loja está com muitas novidades para mulheres fashion, contem-
porâneas, sofisticadas e antenadas, em todos os seus sentidos. Vá co-
nhecer Rua: Ademar de Barros, 499. Fone e Whatsapp: (19)98163-7000

Kellerson Santos da Prime Digital

Carla e Fernanda da GT Serviços Automotivos

Terapia da Beleza sempre te deixando ainda mais linda!
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CA09117 JD.DOS AROMAS - AT.416m² AC.220m² - 3 SUITES 
+ ARM.(2 COM CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / ESCRITÓRIO 
/ COZ.PLANEJ. + COOKTOP / WC / AS / QUINTAL / CHUR. 
/ PORCELANATO / GAR.3 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 900.000,00 OU R$ 3.000,00 + COND. IN-
CLUSO IPTU

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

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

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

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

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

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

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

CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

CHÁCARA

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

SALÕES E SALAS

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

TERRENOS

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

CASAS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.600,00 – 5 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 550,00 À R$ 2.600,00 – 57 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 850,00 Á R$ 6.000,00 – 93 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 2 IMÓVEIS

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

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

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

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

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

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

LOCAÇÃOVENDA

CA01127- Jardim Montreal: Casa nova em 
condomínio com entrega prevista para Julho 
2014. Com 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
closet, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia 
e portaria 24 horas. Área de lazer completa. 
Garagem para 02 carros. R$ 450.000,00.

CA01124 - Jardim Dom Bosco: Casa com excelente acaba-
mento, toda mobiliada em ótima localização. Com 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, lavabo, escritório, cozinha, 
edícula, despensa, área de serviço, quintal e churrasqueira. 
Garagem para 04 carros sendo 02 cobertas. R$ 680.000,00.

CA00518 - Vila das Palmeiras: Casa em condomínio 
com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, 
cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira e porta-
ria 24 horas. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.

AP00381- Residencial Victoria: Apartamento com 
m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área 
de lazer e garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.

CASAS VENDA:

CA01129- Jardim Morada do Sol: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 carros. R$ 205.000,00.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01067- Jardim Panorama: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha americana, área de serviço e lavanderia. 
Garagem para 03 carros. R$ 280.000,00.
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!!!
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.
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!!
CA01118- Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, ar condicionado quente e frio em todos os 
cômodos, aquecedor solar, lustres e luminárias. Garagem coberta para 02 carros. R$ 400.000,00. Aceita Financiamento!! 
CA01119- Cond. Montreal Residence: Casa com acabamento em porcelanato, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e jantar, 
cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 430.000,00.
CA01093- Jardim Tropical: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar, estar e tv, cozinha, entrada de serviço e 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 508.000,00.
CA01122- Casa Bella: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha planejada, área de serviço, portaria 24 
horas. Área de lazer com piscina, sauna e salão de festas. R$ 600.000,00. Aceita Permuta!!
CA01061- Cond. Resid Santa Clara: Casa alto padrão em condomínio com excelente acabamento em porcelanato e móveis 
planejados. Com  04 suítes sendo 03 com closet, lavabo, sala jantar, estar e tv, cozinha e despensa. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira, campo, quadra e salão de festas. Garagem para 06 carros. R$ 1.950.000,00. Aceita Financiamento!!

APARTAMENTOS VENDA:

AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 180.000,00.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, sala de ginástica, salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00460- Monte Verde: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha americana planejada, lavanderia e portaria 24 horas. 
Garagem para 01 carro. R$ 222.000,00.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha. Possui móveis planejados, geladeira, tv, sofá, micro-
-ondas, aquecedor a gás, tudo novo sem uso. Vende com tudo. R$ 238.000,00.
AP00459- Parque São Lourenço: Apartamento com acabamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada, 
lavanderia e portaria 24 horas. Área de lazer completa. Garagem para 01 carro. R$ 240.000,00.
AP00426-Edifício Ana Maria: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço 
e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e sala de ginástica. Garagem para 02 carros. R$ 
320.000,00. Aceita Financiamento!!!
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha americana, lavanderia, 
portaria 24 horas. Área de lazer com churrasqueira e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.
AP00405- Edifício Di France: Apartamento com 02 dormitórios, sal, cozinha americana planejada, área de serviço. R$ 350.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00339- Terreno Cond. Altos de Itaici: Terreno com 313 m² em condomínio fechado. R$ 190.000,00.
TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 m², aceita permuta. Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
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!!
TE00198- Terreno Esplendor: Terreno em condomínio com 300 m². Condomínio com área de lazer com piscina, churrasqueira, 
quadra, salão de festas e portaria 24 horas. R$ 355.000,00.
TE00450- Terreno Cond. Santa Clara: Terreno em condomínio com 405 m², com área de lazer com piscina, churrasqueira, campo 
de futebol, salão de festas e portaria 24 horas. R$ 405.000,00. Aceita Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:

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$ 650.000,00.
CH00091- Vale das Laranjeiras: Chácara em condomínio, com 04 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha planejada, 
edícula, área de serviço. Área de lazer com  piscina, churrasqueira e campo. Garagem para 04 carros. R$ 690.000,00.
CH00137- Itaici: Chácara em condomínio com portaria 24 horas com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar, estar e tv, cozi-
nha planejada, despensa, lavanderia, área de serviço. Área de lazer com piscina e churrasqueira, quintal, aquecedor central, ar 
condicionado e portão eletrônico. R$ 742.000,00.

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.
CA01123- Bom Princípio: Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e churras-
queira. 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, lavan-
deria 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.
CA00992- Cond. Vila Romana: Casa nova com ótimo acabamento em porcelanato, com 03 suítes, sala jantar, 
estar e tv, cozinha, copa, edícula e lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de festas. R$ 
4.500,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

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.
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 Indaiatuba. 
R$ 2.500,00.
SL00038- Avenida Visconde de Indaiatuba: Salão comercial com 85 m² em excelente localização. R$ 3.000,00.
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AP0570 - 172 M² - COND. ATENAS - 04 DORM. C/ ARMS., 
SENDO 02 STS., SALA 03 AMB., COZ. E ÁREA DE SERV. 
PLANEJ., VARANDA GOURMET, 03 VG. R$ 860.000,00

AP0488 - 68 M² - ED. GIOVANNA II - 02 DORM. C/ ARM., SENDO 01 
SUÍTE E CLOSET, SALA, COZ. C/ ARMÁRIO, BHº SOCIAL ÁREA DE 
SERV., 02 VG. R$ 295.000,00

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

CA0523 - 153,71 M² - JD. RENATA - 03 DORM., SENDO 01 
ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 
CHURRASQ., 02 VG. R$ 350.000,00

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

CH0107 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI - 03 
DORM., SENDO 01 ST., SALA 02 AMB., COZ. PLANEJ., 
02 BHºS SOCIAIS, ÁREA DE SERV., CHURRASQ., PISC., 
POMAR, 02 VG. R$ 650.000,00

APARTAMENTOS

CASAS

SOBRADO

CHÁCARA

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 

CA0412 - 363 m² - Jd. Regente
03 dorm. planej., sendo 01 st. c/ closet, salas 
03 amb., bhº social, jd. de inverno, coz. planej., 
área de serv., quintal amplo, bhº ext., churrasq. 
03 VG. R$ 3.000,00 + IPTU

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

SOBRADO 

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

SALA

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

SALÃO

SL0036 - 100 m² - Jd. Morada do Sol - Ótima 
localização, salão amplo c/ bhº social (acesso para 
DF). R$ 1.500,00 + IPTU

APARTAMENTOS

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

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

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

CHÁCARA 

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

03BMais Expressão



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

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS
TEMOS ÁREAS PARA PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS NA REGIÃO

ALUGA



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

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

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

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

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA 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 
FECHADO. R$ 160.00, 00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRE-
NO 135M². R$ 140.000, 00

APARTAMENTO P/ VENDAR. OPORTUNIDA-
DE - 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

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 DO-
MACIR STOCCO JR,  871. R$ 950, 00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02596 - 02 DORM,  COZ,  
WC,  LAVAN,  01 VAGA COBERTA. RUA DO-
MACIR 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)

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

AQUI SE VIVE CA02584 - PARTE SUPE-
RIOR: 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/ EDÍ-
CULA C/ CHURRAS E PIA,  COZ AMERICA-
NA,  LAVAN,  WC,  02 VAGAS COBERTAS,  
PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 1.500, 00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575 - 03 DORM. 
(01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  LAVAN,  
QUINTAL,  VAGA PARA 02 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 
GARAGEM P/04 AUTOS 02 COBERTAS.
RUA JOARACY MARIANO DE BARROS,  
92. R$ 2200, 00 + IPTU 

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

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

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO ALUGA 

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596 - CO-
BERTURA 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 AME-
RICANA C/ ARM,  WC E 02 VAGAS. R$ 
2.000, 00 + COND. + IPTU

CENTRO-AP0297 - KITNET SEM GARA-
GEM. 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

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 SUI-
TE),  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,  CHUR-
RAS,  PISCINA E WC. PISO SUPERIOR:04 
SUITES C/ CLOSET (01MASTER C/ HIDRO), 
TODOS C/ VARAN.
A Q U E C E D O R  S O L A R  V A G A  P / 0 6 
AUTO(03COBERTOS). AT: 450M² AC: 351M² 
R$1.950.000, 00

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,  VA-
RANDA,  A.S E GARAGEM. AT: 300m² / AC: 
64m². R$ 370.000, 00

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

CIDADE JARDIM – CA02488 - 02 DORM.,  
SALA,  COZ PLAN (02 AMB.),  WC,  ÁREA DE 
LUZ,  QUINTAL NOS FUNDOS,  02 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,  ACABA-
MENTO EM PORCELANATO. AT: 150m² / AC: 
104m² R$ 420.000, 00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02541 - CASA EM CON-
DOMÍNIO 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 GOURMET,  EDÍCULA 
COM SUÍTE,  VAGAS P/ AUTOS. PARTE 
EXTERNA TODA C/ PISOS. R$ 425.000, 00

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

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

JD.SÃO FRANCISCO CA025586 CASA 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,  GARA-
GEM 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 SUPE-
RIOR,  3 DORM( SUÍTE C/CLOSET) SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE ESTAR, SALA 
DE JANTAR,  ESCRITÓRIO, LAVABO, COZ 
E GARAGEM P/ 3 AUTOS COBERTA E 2 
DESCOBERTAS SUBSOLO  A.S,  SALA DE 
JOGOS. R$ 690.000, 00

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

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

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

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

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

VILA SUÍÇA CA02478 - SOBRADO: 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 CO-
BERTOS). 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 - LOTE-
AMENTO 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

CASAS PARA VENDA
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO 
PADRÃO - LINDA CASA, ACABAMENTO EM 

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

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

VESTIÁRIO, PAISAGISMO. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00024 – Vila Brizola – Frente p/ Rua dos Indaiás – 60m² - c/ 2 banheiros 
R$ 1.000,00 + Iptu
SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00021 – Centro – AC: 70m² - ótimo p/ cosnsultório - 3 salas, recepção, 
2 banheiros R$ 1.200,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, prox 
a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Comercial c/ 
Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 
40m² c/ wc, estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 200m² 
- fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

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

CASA

CA00624 – Jd. Morada do Sol – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 900,00 + iptu
CA00857 – Jd. Itamaracá – Excelente Casa – Reformada – AT: 250m² - 
2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, quintal, gar 1 carro R$ 1.350,00 + Iptu
CA00948 – Jd. do Valle – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb ampla, wc 
social, coz c/ armários, lavand, garagem coberta 2 carros R$ 1.400,00 + 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
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

AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armários, 
wc, lavand, garagem R$ 950,00 + Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, 
lavand, garagem R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00420 – Itaici – Ed. Azaleia – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala, 
coz planej, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 
24 hs R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 
1.300,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Com-
pleta – 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 – VA-
RANDA 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
OPORTUNIDADE - TR00483 – Jardim Bela Vista – AT: 250m² - plano 
(excelente localização) R$ 160.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² .R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização 
- frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

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

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

CASAS 

CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, 
cozinha, wc social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc de emprega-
da, 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.
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

VENDO CARRO

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

LUGARES,  LICENCIADA. IPVA. 
NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU 

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

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE. 
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

TERRENO PARQUE RESIDEN-
CIAL INDAIA- TR00716 - TER-
RENO 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 - KIT-
NET,  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 
garagem p/moto. R$850, 00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGAM

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

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

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

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.,  
QUINTAL,  VAGA P/ 02 AUTOS. R$ 
1.200, 00 + IPTU

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

VILA VITORIA CA02602 - 01 DORM,  
SALA,  COZ,  A.S COBERTA,  AM-
PLO QUINTAL,  OTIMA LOCALIZA-
ÇÃO. R$850, 00+ IPTU 

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

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

CENTRO – CA02583 - CASA CO-
MERCIAL: 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 - SOBRA-
DO: 02 DORM. (01 SUITE),  SALA 
C/ SAÍDA P/ EDÍCULA C/ CHURRAS 
E PIA,  COZ AMERICANA,  LAVAN,  
WC,  02 VAGAS COBERTAS,  POR-
TÃO 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 CUPI-
NI,  615. R$ 1.300, 00 + IPTU

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

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 
DORMITÓRIOS ALUGA

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

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, 
LAVAN, WC 02 VAGAS. DOC OK.  
90M² 360 MIL

JD SANTA RITA AP 00537 - EX-
CELENTE 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 
VAGAS . 79M² R$ 330MIL

TERRENO JD PRIMAVERA 
TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

JD. POMPÉIA – AP00576 - EM-
PREENDIMENTO 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 - TERRE-
NO PLANO EM RUA MOVIMEN-
TADA PROXIMO DA RUA DOS 
INDAIA. R$550, 00

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADAS-
TRADOS,  VISITE NOSSO SITE: 
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

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

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

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

APARTAMENTO 03 
DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

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

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

CASA VENDA

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

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

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

CHACARA AREAL- CA02605 
- SOBRADO PISO INFERIOR: 
HOME TEACHER,  LAVABO,  
SALA(02 AMB),  COZ AME-
RICANA,  DESPEN,  LAVAN,  
ESPAÇO GOURMET C/ COZ,  
CHURRAS,  PISCINA E WC. 
PISO SUPERIOR:04 SUITES 
C/  CLOSET (01MASTER C/ 
HIDRO), TODOS C/ VARAN. 
AQUECEDOR SOLAR VAGA 
P /06  AUTO(03COBERTOS) 
-  A T :  4 5 0 M ²  A C :  3 5 1 M ² 
R$1.950.000,00

CHACARA AREAL –CA02606 
- SOBRADO PISO INFERIOR: 
HOME TEACHER C/ LAVABO,  
SALA (02AMB),  COZ AMERI-
CANA,  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 COBER-
TOS) AT :450M²  AC: 400M² R$ 
1.950.000,00

JD VALENÇA – CA02610 - 03 
DORM(01 SUITE),  SALA,  COZ, 
WC,  LAVAN E 02 VAGAS.
A T :  1 3 5 M ² /  A C : 1 1 8 M ²  R $ 
380.000,00

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

JD BELO HORIZONTE- CA02604 
- 01 DORM,  SALA,  COZ,  LA-
VAN,  03 VAGAS COBERTAS.
A T :  1 7 0 M ²  A C :  9 0 M ² 
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 AUTOS COBER-
TA E 2 DESCOBERTAS.SUBSO-
LO A.S, SALA DE JOGOS.AREA 
GOURMET

JD SANTA EFIGENIA- SALTO 
SP CA02603 -  FRENTE: 02 
DORM,  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN,  02 VAGAS P/ AUTO. 
FUNDOS: 01 DORM,  COZ,  WC,  
LAVAN. AT:195M² AC: 152M² R$ 
150.000,00
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO 
ANDALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala 84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCE-
LAMENTO 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  Barce-
lona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.

CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 4 
vagas de garagem, cerca elétrica e sistema 
de monitoramento 185,00 m² const. | 250,00 
m² terreno.

TERRENO

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

LOCAÇÃO

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

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  Bar-
celona 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

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
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churrasqueira, 
piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 des-
coberta.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, churrasquei-
ra, 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.
               

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.

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. Planeja-
da, 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.

CHACARAS
      
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. Planeja-
da, lavabo, wc social, lavanderia, piscina, campo de futebol, 
churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, 
campo, poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, 
sala de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, 
wc, salão com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem. 
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), coz 
planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, garagem.
VL FURLAN – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
CENTRO – R$1.700,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
coberta. OBS:2 salas com encanamento para consultório den-
tário. COMERCIAL.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz c/ a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico.
PQ.BOA ESPERANÇA – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
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$1000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – 1dorm, coz, wc, sem garagem.

APARTAMENTOS

CIDADE NOVA II – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 1 
vaga de garagem coberta. SEM COND.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
1 vaga de garagem. NOVO
VL.NS.CANDELARIA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
as, 1 vaga de garagem coberta.
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 pla-
nejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
JD.FLORIDA – R$1.100,00 – salão com 80m², wc e 
lavanderia.

JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 
wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas 
portas de entrada.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com ga-
binete.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – salão com 100m², 
2 wc, piso frio.

SALAS

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

GALPÃO

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

TERRENO

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

 

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

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, pis-
cina, Campo de futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² AC/ 
600m² R$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira. AT 1.000m² AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varan-
da, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada 
com portão eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambien-
tes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² 
AC/ 160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms(03 st), sala jantar, 
sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
piscina e churrasqueira. AT 5.000m². AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 3 suites, sala 2 ambs, escritório, 
sala p/Tv, coz. americana c/móveis, lav., churrasqueira,piscina 
em alvenaria AT/ 360m² AC/240m² R$ 890.000,00 

CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha planejada, 
lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, despensa 
(casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² AC/ 160m² R$ 
685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.

ÁREA – VENDE

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

APARTAMENTO VENDE 

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

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 415m² R$ 230.000,00
TE0053 – Colibri 150m² R$ 105.000,00
TE0026 –Vila Rica – 150m² .R$ 105.000,00
TE0050 – Jardim Regente - 310m² .R$ 220.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 580.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ 
lareira, cozinha americana com AE, banheiro, lavanderia, 
piscina R$ 3.000,00.
CH0063 – Mosteiro de Itaici - 04 dorms(01 st), sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira e dependên-
cia de empregada(01 dorm, cozinha e WC) R$ 2.700,00.

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, co-
zinha, lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, co-
zinha, lavanderia e garagem .R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozi-
nha, WC e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 2.000,00

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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral Auto Peças

Bolo Celular Cestas de Presente Comida Japonesa

15B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

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

PapelariaPadaria Pet Shop Poços Artesianos

Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos Reparações Automovitas

17B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Restaurante Restaurante Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas VeterináriaUniformes

Veterinária Vidraçaria

18B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
19B
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL (5620): 
Ensino Fundamental completo. 
Experiência na área de produ-
ção. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(6824):  Formação superior 
comple ta .  Exper iênc ia  em 
departamento pessoal. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE COBRANÇA 
(6000):  Formação superior 
completa ou cursando. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997):  Formação superior 
comple ta  ou cursando em 
Informática ou áreas afins. Ex-
periência em redes. Desejável 
experiência na área de mo-
nitoramento e/ou segurança. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
A N A L I S T A  F I N A N C E I R O 
(3668):  Formação superior 
comple ta  ou cursando em 
Administração, Ciências Con-
tábeis ou áreas afins. Experiên-
cia na área financeira. Conhe-
cimento no sistema Microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO (6376): Formação superior 
comple ta  ou cursando em 
Administração de Empresas 
ou áreas afins. Experiência na 
função. Noções de contabilida-
de e fluxo de caixa. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE COMERCIAL 
(6126):  Formação Técnica 
em Mecânica, Mecatrônica ou 
áreas afins. Experiência em 
atendimento ao cliente. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
(7247):  Formação superior 
completa ou cursando em Ad-
ministração, Logística ou áreas 
afins. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO (6642): Ensino Médio 
completo. Curso de empilha-
deira. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.  
AUXILIAR DE EMBALAGEM 
(6437): Ensino Médio comple-
to. Experiência em embalagem 
e/ou qualidade. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 
(5641): Ensino Médio comple-
to. Experiência em expedição 
e conferência de notas fiscais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CAMAREIRA (7135): Ensino 
Fundamental completo. Ex-
periência na função e/ou na 
área de limpeza. Residir em 
Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL (3567/7372): Formação 
superior completa. Experiência 
na área de vendas externas. 
Possuir CNH B. Disponibilida-
de para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 

(7103):  Cursando super ior 
em Engenharia de Produção 
ou áreas af ins. Residir  em 
Indaiatuba 
ESTÁGIO TÉCNICO EM ME-
CÂNICA (7097): Formação 
técnica completa ou em curso 
em Mecânica ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM SECRETARIA-
DO EXECUTIVO (5748): Cur-
sando superior em Administra-
ção, Secretariado Executivo, 
Letras ou áreas afins. Desejá-
vel inglês avançado. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cur-
sando superior em Ciências da 
Computação ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO (7446): 
Ensino Médio completo. Expe-
riência em desenvolvimento e 
ajuste de ferramentas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio comple-
to. Experiência na função. Re-
sidir na região de Indaiatuba. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na fun-
ção. CNH C. Possuir disponi-
bilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio comple-
to. Experiência em instalação 
de alarmes, rastreadores e 
som. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA (6901): Ensino Fundamen-
tal completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
OPERADOR DE INJETORA 
(6687): Ensino Médio comple-
to. Experiência em operação de 
máquinas, preferencialmente 
injetora. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
OPERADOR DE MONITO-
RAMENTO (5998): Desejável 
curso Técnico em Informática. 
Experiência em atendimento 
telefônico. Residir em Indaia-
tuba. 
OPERADOR DE RETROES-
CAVADEIRA: Experiência em 
operação de retroescavadeira, 
escadeira ou afins. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
SERRALHEIRO (6951): Ensino 
Fundamental completo. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO (5304): Formação Técnica 
em Eletrônica, Eletromecânica 
ou áreas afins. Experiência em 
manutenção eletroeletrônica. 
Residir em Indaiatuba.

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

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

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA

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

CENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

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

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

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

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA COMERCIAL Forma-
ção superior em Administração 
ou Engenharia. Desejável conhe-
cimento na área comercial com 
vendas internas e externas.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Ex-
periência em classificação contábil 
e rotinas de fechamento. Possuir 
Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE EXPANSÃO For-
mação superior em Administração 
de empresas, Marketing ou Eco-
nomia. Experiência com varejo e 
controle de mercados.
Local de atuação: Indaiatuba
ANALISTA FINANCEIRO SR  
Formação superior completo admi-
nistração ou finanças. Experiência 
na área financeira, em planilhas 
avançadas, centro de custos, fluxo 
de caixa e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ALMOXARIFA-
DO Ensino médio completo, experi-
ência na área de almoxarifado, com 
conferência de material. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL  Ensino 
médio completo, cursando superior 
em Ciências Contábeis. Vivência 
na função.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE COBRANÇA  
Cursando superior em administra-
ção, finanças ou contábil. Experiên-
cia em cobrança. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  
Ensino médio completo, com ex-
periência em linha de produção e 
ferramentas da qualidade. Com 
total disponibilidade de horário.
Local de atuação: Itu
AUDITOR DA QUALIDADE Ensino 
médio completo, experiência na 
área da qualidade, com domínio 
em QSB e certificação.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER Ensino médio 
completo, conhecimentos básicos 
em informática.
Local de atuação: Itu
COMPRADOR PLENO  Forma-
ção superior completo em Admi-
nistração ou Comércio Exterior. 
Experiência em comercio exterior, 
importação e exportação. Possuir 
inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS  Formação 
superior em Engenharia Civil, 
especialização em meio ambiente. 
Experiência como coordenador 
de obras.
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência 
em CLP. 
Local de atuação: Itu
ENCARREGADO DA QUALIDA-
DE  Formação superior completo, 
experiência na área da qualidade, 
auditorias, relatórios de não con-
formidade, try-outs e treinamento 
operacional. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior 
completo em Engenharia Civil. 
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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 vivên-
cia na função. Residir em Indaiatuba 
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 experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS - Com Gra-
duação em Administração ou Ciências 
Contábeis, domínio em informática 
excel avançado, com experiência 
em toda rotina da área de custos 
industriais, em empresas do segmento 
metalúrgico. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE PROCESSOS - Gra-
duação em Engenharia de Produção, 
possuir experiência no segmento 
metalúrgico, em processos de me-
lhoria contínua, acompanhamento 
de processos de produção e análise 
de indicadores. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE TI - Graduação em 
Análise de Sistemas, Ciências da 
Computação ou Engenharia da Com-
putação, com experiência na função, 
conhecimentos em Windows Server, 
Exchange, administração de rede e 
infraestrutura de rede. Residir em Ca-
pivari, Indaiatuba, Itu ou Salto. 
ANALISTA DE RECURSOS HUMA-
NOS - 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 Gra-
duação Completa, com experiência em 
implantação do sistema SAP módulo 
RH, desejável inglês intermediário. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Salto ou Sorocaba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM - Com En-
sino Médio Completo, com experiência 
na rotina da área de logística. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com Ensino 
Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
CONTADOR - Com Graduação Com-
pleta, CRC ativo, conhecimentos em 
sistema integrado SAP, com expe-
riência e domínio em toda rotina da 
área contábil. Residir  em Indaiatuba 
ou Salto.
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO 
- Com graduação em Engenharia 
Mecânica ou Técnica Mecânica, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ELETRICISTA MONTADOR DE 
PAINÉIS - Com formação Técnica 
em Eletroeletrônica, com experiência 
em montagem de painéis. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA - 
Com Graduação ou cursando Superior 
em Logística, com experiência na 
função e toda rotina de armazéns, 
recebimento, 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 ADMI-
NISTRAÇÃO - Cursando a partir do 
4º semestre, domínio em informática 
excel e access, desejável experiência 
em rotina administrativa. Residir em 
Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA - Cursando a partir do 
3º semestre. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO - Cursando a partir do 
4º semestre. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA - Com Ensino 
Médio Completo, curso de Operador 
de Empilhadeira, experiência em toda 
rotina da área de logística e disponibili-
dade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai ou Técnico em Mecânica, com 
experiência no segmento de tubos e 
manutenção de máquinas pesadas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - 
Com curso Técnico m Refrigeração, 
com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO - Com 
especialização completa em Medicina 
do Trabalho, e disponibilidade para 
trabalhar na cidade de Elias Fausto.
MEIO OFICIAL DE ELETRICISTA - 
Com Ensino Médio Completo, curso 
do Senai de Elétrica ou Técnico em 
Eletrônica, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL - Com curso Técnico Me-
catrônica, 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 ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA - Com 
Ensino Médio Completo, com CNH “D”, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA SHO-
PPING - Com Ensino Médio Completo, 
com disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
OPERADOR DE DESCARGA - Com 
Ensino Médio Completo, e disponibili-
dade para trablhar em escala 12x36. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A 
GÁS - Com Ensino Médio Completo 
com experiência na função e empi-
lhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO - Com Ensi-
no Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA - 
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de pro-
dução. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO - Com Ensino Fundamen-
tal, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba,  Itu, Mont Mor ou Salto.
REPOSITOR - Com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TECNÓLOGO DE PROCESSOS 
- Com Graduação  Tecnólogo em 
Automação Industrial ou Engenharia 
de Produção ou Mecatrônica, inglês 
intermediário, com experiência em de-
senvolvimento de projetos de máqui-
nas, equipamentos e dispositivos, com 
conhecimentos em PRO-ENGINEER 
(CREO) e Auto Cad. Residir em In-
daiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO - Com formação Técnica 
Completa, com experiência em indús-
tria metalúrgica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING 
- Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
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CLASSIFICADOS

“Casa dos Sonhos” - em Carmo de 
Minas MG. 4 dorm, sendo 02 St, 
varanda, escritório, lavabo, wc, sl 
03 amb. Com lareira, coz, lavand, 
aquecimento solar, arm, emb, e 
muita madeira, tudo novo! Edicula 
com 03 com, garagem p/ 02 carros 
e churrasq, R$ 600.000,00 vendo 
ou troco por casa comercial ou 
residencial em Indaiatuba F.: (19) 
98193-1000 / 30175551 c/ Isabel
Casa em Condomínio com 2 D., 
coz. com armários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. F.: (19) 
98372-0000
Casa no Cond. Villagio de Itai-
ci - 2 D., quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00. F.: (19) 98372-0000
Cecap – casa c/ 02 dorm, sala, co-
zinha, wc, lavanderia, garagem p/ 
02 carros, edícula c/ 03 cômodos e 
wc nos fundos, r$390.000, 00.tro-
ca com chácara em indaiatuba. F.: 
(19)-3017-2608/99762-7997
Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3dorm c/ 
armários(Sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garagem..R$ 
500.000,00. F.: (19) 3834-8948
Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 415.000,00. 
Aceita permut. F.: (19) 7828-0418/ 
ID 114*97307
Cond. Pátio Andaluz -  3 dorms, 
1 suíte, 2 vagas, 1 sala.  84,47 m² 
útil. R$ 400.000,00 F.: (19) 7808-
3727  89*22754. Aceito carro no 
valor ate 140.000,00
Cond. Villaggio di Itaici: Casa nova 
em porcelanato, com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, 
cozinha, terraço e 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 -
al C/  3 D. (1st),Sala,Coz,Wc 
Social,Lavanderia,1 Vaga De 
Garagem Coberta. R$389.000 F.: 
(19) 98136-7331
Elias Fausto: 1.100m², casa c/ 02 
dorm, wc, lavanderia e um salão 
de festas com + ou- 80m² e 02 wcs 
apenas: R$ 150.000,00. Aceita 
carro. Documentação: Contrato. 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Jardim do Vale: Casa com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço, quintal. 
Garagem coberta para 02 carros. 
R$ 275.600,00. F. (19) 9 9779-
3589 c/ Caio.

Jardim Maria Helena: Casa 
térrea com 03 D. sendo 01 su-
íte, sala, cozi., churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 
360.000,00. Aceita Financiamen-
to!!! F. (19)9 81393557 c/ Marlene.
Jardim Panorama: Casa com 02 
D.  sendo 01 suíte, sala, cozinha 
americana, área de serviço e 
lavanderia. Garagem para 03 
carros. R$ 280.000,00. F.(19) 9 
9779-3589 c/ Caio.
Jardim Paulistano Com 3 D. 
(1st),Sala, Coz, Wc Social, La-
vanderia, 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 vagas 
- AT 125 m². R$ 490.000,00. F.: 
(19) 98372-0000
Jd Umuarama com 3 D.(1st),sala 
de estar e jantar,coz com ármario 
embutido,lavabo,wc social,lavan-
deria,edicula,churrasqueira,gara-
gem para 2 carros R$ 450.000,00  
F.: (19) 98136-7331
Jd. Bela Vista CA00174 - 3 Dorms 
com ar condic, 1 súite, sala 2 am-
bientes, Coz, Chur, 4 vagas para 
autos, cerca elétrica e sistema de 
monitoramento 185 m² const. | 
250,00 m² terreno. R$ 440.000,00 
, F.: (19) 7808-3727  89*22754. 
Jd. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz., 
AS, quintal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00 F. 3392-0333
Jd. Esplanada II - CA0211 - 300 
m² - 03 suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ churrasq. 
e quintal, 04 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. (19) 3392-0333
Jd. Morada do Sol – 4 cômodos 
com mais 2 cômodos separados 
–  R $ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0  F . :  ( 1 9 ) 
99752-2170/3935-1372/3016-
1355/99205-4322/ ID: 94*2168
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ hidro., 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
escrit., sacada, copa, coz. planej., 
AS, bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia de gra-
nito, pisc., 04 vagas garag. R$ 
600.000,00 F. 3392-0333
M. Sol Rua 80 - 02 dorm, sala, 
coz, wc lava, gar.  apenas: 
R$145.000,00. F.: (19) 3017-2608 
/ 99762-7997. Corra!
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, sala, 
coz, wc, lava, gar. aceita finan-
ciamento. Apenas: R$230.000,00. 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997.
M. Sol. Rua 67. 01 cômodos 
gigantes com wc, R$ 135.000,00 
urgente!!  F.: (19) 3017-2608 / 
99762-7997. Vá zunindo!!

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

Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Bom Princípio: Casa nova com 
03 D. sendo 01 suíte, sala, cozi-
nha, lavanderia e churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 
1.500,00 F. (19) 99960-4202 
c/ Allyne
Casa comercial - com 2 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² - 
R$ 2.600,00 F: (19) 98372-0000
Centro - ca02583- Casa Co-
mercial: 02 D.. (01suite), sala 
(02 amb) copa, coz, wc, lavan, 
02 vagas para auto (01 coberto)  
R$ 2.000,00 + IPTUF F: (19) 
38752215/ 99696-8732
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, exce-
lente localização, 3 dorm, 2 wcs, 
, 2 vagas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m² - R$ 3.000,00 F: (19) 
98372-0000
Cidade Nova - casa comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F: (19) 
98372-0000
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$ 900,00 + IPTU F. (19) 
38752215 / 99696-8732

M. Sol. Rua 77- 03 cômodos 
construídos nos fundos, es-
paço livre na frente, garagem. 
R$175.000,00. Documentada. 
Aceita financiamento com entrada 
de R$ 25.000,00. F.: (19) 3017-
2608 / 99762-7997 imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 03 
cômodos, wc e lavanderia no pavi-
mento superior e .04 cômodos wc, 
lavanderia e gar. no pavimento inf.  
R$175.000,00. Documentada. 
Aceita financiamento apenas: 
R$210.000,00 F.: (19) 3017-2608 
/ 99762-7997 corra!
Nair Maria - Salto SP. 02 cômo-
dos e wc em lote de 180m² apenas 
R$120.000,00 quitado. F.: (19) 
3017-2608 / 99762-7997
PARQUE DAS BANDEIRAS - R$ 
220.000,00    1.000,00 M² TOTAL 
F.: (19) 7808-3727  89*22754
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim (19) 
3016-1355/99752-2170/99205-
4322/99763-8709 
Residencial Delega: Casa em 
Salto com 02 D., sala, cozinha 
americana, área de serviço, lavan-
deria. Garagem para 02 carros. 
R$ 200.000,00. F. (19) 9 9779-
3589 c/ Caio.
Salto SP. Edícula c/02 cômodos 
e wc em lote de 180m² apenas 
R$90.000,00+ 70 x R$650,00 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Solar de Itamaracá –  270m², R$ 
680.000,00 F.: (19) 9 8385.8501
Terra Magna - 3 dorms,,2 salas, 
piscina, 180,00 m² const. 360,00 
m² útil, R$ 670.000,00 aceita  per-
muta em apartamento na cidade  
F.: (19) 7808-3727  89*22754 
Cond + IPTU.  3 dorms, 1 suíte,  
2 salas 70,00 m² útil
Vila Suiça - 3 suíte (1 máster com 
closet), AT 500m2, AC 269m2, 
mais 1 suíte no térreo e 1 suíte para 
empregados, ar condicionado, 
aquecimento, toda equipada 
com armários, acabamento de 
primeiríssima, capelinha ou casa 
de bonecas, torre de vigilância, 
varanda, jardins e muito mais, 
garagem para 4 carros, portões 
eletrônicos e entrada privativa. 
R$ 1.050.000,00  F.: (19) 3875 
0469 / 9 9751 9921 CRECI  65362
Vila Suiça - 3 suítes com closet, 
AT 300m2, AC 252, mais 1 suíte 
no térreo e 1 suíte para empre-
gados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão. R$ 
850.000,00  F.: (19) 3875 0469 / 
(19) 9 9751 9921 CRECI 65362.
Vl. Castelo Branco - CA0415 - 
140 m² - 03 D. sendo 01 st., sala 
02 amb., bhº social, arm. planej. 
nos dorm. e coz., AS., quintal, 
churrasq., 02 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. (19) 3392-0333

Jd California - ca02571 - Casa 
térrea, 2 D., coz, wc, 1 va-
ga,a.s.Rua Domacir Stocco Jr. 
N° 871. R$ 950,00 + IPTU F. (19) 
38752215 / 99696-8732
Jd. California- ca02595 - 02 
comodos, wc, lavan, 01 vaga 
coberta; R$ 850,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
Jd. California- ca02596 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga co-
berta. R$ 950,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Jd. Esplanada - CA0319 - 300 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, lavabo, sala amb. c/ 
varanda, coz. planej., AS., bhº 
ext., depósito, edícula c/ chur-
rasq., 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
Parque das Nações: Casa com 
03 D., sala, cozinha, lavanderia. 
Garagem coberta para 02 carros. 
R$ 1.600,00. F.: (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Portal das Acácias - SO0360 
- 133,30 m² - 03 D., sendo 01 
st. c/ sacada, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz., 
desp., AS., espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 02 vagas ga-
rag. Armário planej.: coz., bhºs, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396,00 m² - 04 D., sendo 01 
suíte máster, sala 02 amb., 
lavabo, coz. planej., despensa, 
AS, dep. empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 04 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Pq. das Nações - CA0458 - 125 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala de TV, AS, chur-
rasq., quintal, 02 vagas garag. 
R$ 1.500,00 + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Pq. Das Nações - ca1575 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga co-
berta. R$ 1.300,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos os 
bhºs. c/ armário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, home 
theater, escrit., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 06 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. (19) 3392-0333

Res. Maria Bonita – SO0271 – 101 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., AS, quin-
tal, área de lazer, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Pq. dos Guarantãs - SO0383 
- 139,61 m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
lavabo, bhº social, sala dois amb., 
coz., despensa, AS, quintal, chur-
rasq., 2 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 churr., 
piscina, quintal, aquec. solar, ar 
cond, 04 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 - 300 
m² - 03 suítes, sendo 01 c/ closet e 
varanda, 01 c/ varanda (todos os 
dorm. e bhºs c/ armário planejado), 
lavabo, sala 02 amb., escritório, 
copa, coz. planejada, AS c/ gabi-
nete, depósito, D. ext., edícula c/ 
churrasq., piscina, quintal, 04 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - SO0331 - 
150 m² - 03 suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. planej., AS, 
churrasq., área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 2.800,00 + Cond. + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Vila Maria Helena - ca02566 - Casa 
de fundo,Rua Bororó Nº 50. 01 
dorm,sala,coz,a/s,quintal e garagem 
p/moto. R$850,00 +IPTU F. (19) 
38752215 / 99696-8732
Vila Suíça - ca02567 - Casa térrea, 
03 D., (01suíte c hidro), ampla sala, 
copa, coz, a.s fundos com edícula 
(02 quartinhos e wc) c/ churrasq., 
quintal e garag. p/ 4 autos 2 cobertas. 
R$ 2200,00 + IPTU F. (19) 3875 
2215 / 99696-8732
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, 
garagem..R$ 1.250,00 + Cond. + 
Iptu. F: (19) 3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dormitórios sen-
do 1 suíte com ar condic., cozinha 
planejada, 2 wcs, churrasqueira, 
área de luz. Condomínio com in-
fraestrutura completa. R$ 2.500,00. 
F: (19) 98372-0000

Apartamento: Com entrada a 
partir de R$ 10.500,00 e parc. 
á partir de R$ 750,00. F: (19) 
9-83398183 c/ Camila.

Apartamento – Praia Grande 
- Em excelente loc. (próximo ao 
quiosque 43), a um quarteirão da 
praia, 9º A., com área útil 81,7m2, 
uma vaga cob., dois elevadores, 
vista lateral para o mar, com 2 D. 
(sendo uma suíte), sala ampla, 
cozinha completa, lavanderia, 
WC social, sacada, mobiliado 
com 2 TVs, sofás, camas, frigobar, 
geladeira, máquina de lavar, som, 
poltronas, etc. R$250.000,00. 
Discute proposta e aceita terreno 
em Indaiatuba. F.: (19) 3875.0469 
/ 9.9751.9921.
Apto 2 dormitórios, sala, cozinha 
e banheiro com box, 1 vaga de 
garagem. Ótimo acabamento com 
armários planejados, gesso em 
todos os cômodos, piso laminado 
na sala e quartos.R$220,000.00 
F: (19) 3816-1681/ 9 8343-6796
CDHU- R$ 14.000,00 quitado, 
ou R$ 120.000,00 + parce. R$ 
190,00 F.: 9.9931-0825/ 99443-
6003- Aceito propostas. 
Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 D. (sen-
do 01 suíte), c/ piso porcelanato, 
gabinete e espelho nos WCs, por 
apenas R$ 340.000,00 c/ escritu-
ra, aceito financiamento, falar c/ 
Gisele F. (19) 9 9359-8982 
Edifício  Barcelona  AP00116 3 
D. | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const.  
R$ 300.000,00
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 dorms(01 
st), sala, coz., wc, lavanderia, 01 
vaga garagem.R$ 270.000,00. F: 
(19) 99279-1177 
Guarujá – enseada 02 dorms(01 
st), sala, cozinha, lavanderia , 
churrasqueira na varanda, 02 
vagas de garagem, piscina aquec 
. Churrasqueira R$ 450.000,00 F. 
(019) 9 9887-7771   
Jardim Alice: Apartamento todo 
reformado com 02 D., sala, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. R$ 
210.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.

Jardim São Paulo: apartamento 
com 01 domitório, sala, cozinha pla-
nejada, área de serviço e garagem. 
Próx. a Automec. R$ 180.000,000. F. 
(19) 98139-3557 c/ Marlene.
Jd Morumbi - 2 dormitórios R$ 
115.000,00 aceita carro como 
parte do pagamento. F: (19) 
98372-0000
Jd. Eldorado 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 
Portal das Flores - 03 D. R$ 
280.000,00 F.: (19) 99732.4713
Portal das Flores-  planejado - R$ 
307.400,00 F.: 9 8385.8501
Prédio Coml – Indaiatuba - Se 
você é Investidor vale a pena 
conferir, trata-se de um negócio 
oportuno no centro que, com 
pouco investimento, pode ser 
realizado. Fale comigo, Lyco, F.: 
(19) 9.9751.9921 creci 65362.
Residencial Soho- 3 D. (1 st) Exce-
lente condições de pagamentos. 
Direto com o Proprietário. F.; (19) 
9. 9444-9415
Vende-se Apartamento Gran Vil-
le - R$ 270.000,00, 3 dormitórios, 
todos com suíte; sala de estar, 
63m; garagem para um  auto. F: 
(19) 7808-3727  89*22754.

Apto Térreo -  coz. planej., box 
de vidro, 1 vaga coberta, 3 D., E 
1 banheiro social R$ 1.220,00. F: 
(19) 3329-7253/ 99295-0357
Cecap - R$ 1.500,00, 3 D., todos 
com suíte , sala de estar , 63m; 
garagem para um carro F.:  (19) 
7808-3727  89*22754
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CLASSIFICADOS
Distrito João Narezzi  -  1424 
R$ 21.000,00 F.: (19) 99816.7890
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. Pau Preto - cozinha industrial, 
no AT: 150 m² AC 90 m² - R$ 
1.800,00 F: (19) 98372-0000
Recreio Campestre Jóia: Galpão 
com 800 m² de área construída e 
1.000 m² de terreno. R$ 8.500,00. 
F; (19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 salas, 
2 banheiros e copa R$ 6.000 F: 
(19) 98372-0000
Temos galpões para locação no 
Distrito Industrial ótima localidade. 
F: (19) 3016-1355
Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 1 
balança. F: (11) 98362-9657/ (11) 
2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 - 232 
m² - Salão Comercial amplo, c/ 
02 bhºs e mezanino p/ escritório. 
R$ 3.500,00 + IPTU F. 3392-0333

22 alqueires em Indaiatuba 
– ót imo para loteamento – 
R$87,00 o m² - Fazemos F:  (19) 
99752-2170/3935-1372/3016-
1355/99205-4322/ID: 94*2168
Alugo chácara para eventos 
– churrasqueira, piscina, campo 
– R$350,00 a diária. F: (19) (19) 
3016-1355
Beira da rodovia em 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 
Chácara 3.000m² - R$70.000,00 
– Limite de Indaiatuba – Temos 
também outras opções F: (19) 
99752-2170/ 3935-1372/ 3016-
1355/ 99205-4322/ID: 94*2168
Chácara em Salto próx. a Pes-
queiro – R$60.000,00! – Aceita 
carro ou parcelas.  (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168

Centro - ap00584 - 02 dorm. (01 
suite), sala, wc, coz, lavan e 01 
vaga. Com móveis planejados. R$ 
1.400,00 + cond. F. (19)38752215 
/ 996968732
Cond Pátio Andaluz: Apartamen-
to em porcelanato com 02 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, área de serviço. Área 
de lazer com piscina, churrasquei-
ra, salão de festas, quadra e sala 
de ginástica. R$ 1.500,00 F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne
Cond. Duetto Di Mariah – 
AP0443 – 73,14 m² - 02 D., sendo 
01 suíte, bhº social, escrit., sala 
02 ambientes c/ varanda gourmet 
c/ churrasq., cozinha, AS, área 
de lazer, 01 vaga de garag. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, port. 
24hs - 3 D., sala, coz. c/ armários, 
wc, garag. R$ 900,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 74 
m² - 3 D. sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb., coz., AS. (todos c/ 
arm. planej.), 02 vagas garag. R$ 
1.800,00 + IPTU F. 3392-0333
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 porta-
ria 24hrs, R$ 1400,00 + cond 
R$ 270,00 F. (19)38752215 / 
996968732
Res. Ana Elisa - AP0476 - 57,92 
m² - 02 D., bhº social, sala de TV c/ 
sacada, coz., AS., 01 vaga garag. 
R$ 900,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Jatobá - AP0417 - 120 m²  
- 03 D., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS., 02 vagas garag. Armário 
planej.: st., bhºs, coz., AS. R$ 
3.500,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Monte Verde - por R$ 
1.100,00, 02 D. c/ cozinha pla-
nejada, falar c/ Gisele F. (19) 9 
9359-8982 
Res. Pátio Andaluz - AP0516 - 
67,97 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 2 amb., cozinha, 
AS, armários na coz., corredor, 
bhº, e AS. 02 vagas garag. R$ 
1.650,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Place View - AP0454 - 71 
m² - 02 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333

Res. Vando - AP0472 - 67,08 
m² - 02 D., bhº social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., AS., área de 
lazer, 01 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - AP0506 
- 60 m² - 02 D., sala 02 amb., 
bhº social, cozinha, AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
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. Gara-
gem coberta para 02 carros. R$ 
2.500,00. F.: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Vila Brizola – ap0060 - Kitnet, 
ótima localização na Rua dos 
Indaiá, em frente ao terminal de 
ônibus. (sem garagem) R$ 550,00 
F. (19)38752215 / 996968732

Bairro de ITAICI, passo ponto 
totalmente reformado At / 280m² 
(19) 9 9887-7771 
Casa comercial - com 2 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² 
R$ 2.600,00. F: (19) 99295-0357
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000,00 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, 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 - SL0040 - 235 
m² - 03 salas amplas separadas 
por divisórias, podendo ser trans-
formado em um único salão, 2 
bhºs sociais, cozinha, AS, 02 vaga 
garag. R$ 5.000,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333

Chácara próx. ao Vale do Sol 
– com casa, 3 D. – 1000m² - 
R$270.000,00 – faz permuta com 
casa. F.: (19) 99752-2170/ 3935-
1372/ 3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168)
Chácara Viracopos – CH0070 – 
1000 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. c/ varan-
da, coz., AS, bhº externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, diversas 
vagas garag. R$ 2.800,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara com 04 suítes sendo 
01 suíte com closet, sala, copa, 
cozinha, portaria 24 horas, pis-
cina. Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F. 7829-6350 c/ 
Marlene.
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara em condomínio fechado 
com portaria 24 horas, casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, copa, cozinha 
planejada, tv a cabo, quintal. Área 
de lazer com piscina e churras-
queira. R$ 680.000,00. F.(19) 9 
9779-3589 c/ Caio.
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de 04 cômodos, 
luz, poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Excelente Chácara Alto Padrão 
-  4 suítes , sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de futebol 
gramado, quadra de areia, casa 
de caseiro, piscina, vestiário. Ne-
gocia-se troca 100% em imóveis 
em Indaiatuba R$ 2.000.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Jd. Mirim  -  3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092    
Rec. Camp. Int. de Viracopos - 
CH01030 - AT.1.000m² AC.301m² 
- 2 casas com 3 cômodos - 2 
baias - 1 casa com 3 D.(suíte), 
sala, coz., WC, AS, varias gar. 
R$ 300.000,00. F: (19) 3875-6230 
- Creci 04.732
Recanto Campestre de Viraco-
pos – CH0098 – 1429 m² -  Chá-
cara murada c/ sobrado de 05 
D., sendo 01 st., 04 bhºs sociais, 
escrit., sala 02 amb., coz. planej., 
copa, AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, dorm. c/ 
bhº, diversas vagas garag. R$ 
650.000,00 F. (19) 3392-0333
Rib. Grande SP. 04 alqueires - 02 
casas simples de 04 cômodos 
cada, pasto, lavoura, bosque,02 
tanques com peixes, abastecidos 
com água em forma de bica, luz, 
água de mina, a 06 km do centro 
de Rib, grande SP. Apenas: 
R$220.000,00. Aceita troca com 
casa em Indaiatuba. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997

Terras de Itaici - 01 dorm., sala 02 
ambs, cozinha, varanda e churras-
queira, toda murada. AT/ 1.000m². 
AC/ 160m². R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 
Videiras - chácara de 5000 m² 
no R$550.000,00 excelente opor-
tunidade. F: (19) 98136-7331 
Creci 74092

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
C e n t r o ,  1 . 4 0 0  m ²   R $ 
4.200.000,00 F.: (19) 99816.7890
Cond. Beira da Mata - 380 m² 
R$ 265.000,00. Ótima locali-
zação, aceita permuta. F: (19) 
7828-0418/ ID:114*97307
Cond. Esplendor - Alto Padrão 
- Terreno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00. F: (19) 3834-8948
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: (19) 99887-7771
Jardim Avaí -  Residencial 
c/360m2 na Rua Colibri, es-
c r i t u rado  e  l i v re  de  ônus 
R $ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 .   F . :  ( 1 9 ) 
997519921 /38750469 CRECI 
65362
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000
J a r d i m  D o s  L a r a n j a i s 
9.000m²R$ 580.000,00 F. (19) 
9.9946-7771
Jardim 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). F. (19) 
3875-2215/ 9.9696-8732
Jd. Morada do Sol – ótima 
localização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
J d . M a r i n g a  ,  3 0 0  m .  R $ 
210.000,00 F.: (19) 99816.7890
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financia-
mento. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372

Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771
Terras de Itaici, 1.660 m²  R$ 
300.000,00 F.: (19)  99732.4713
Terreno  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.
Ter reno  Cent ro :  Ter reno 
no centro de Indaiatuba com 
150 m ², com casa antiga. R$ 
238.500,00. F. (19) 9 9779-3589 
c/ Caio.

Terreno Colibris: Terreno 150 
m² R$105.000,00 vista. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Com 11.000m². No Distrito 
Industrial R$2.000.000,00 F.: (19) 
98136-7331
Terreno de 150 m², com fundação 
para sobrado. R$ 125.000,00. F: (19) 
98372-0000
Terreno Terras de Itaici: Terreno 
com 1000 m ² em loteamento de 
chácaras, com lagos, pista ecológica 
e portaria 24 horas. R$ 260.000,00. 
F.(19)  9 81393557 c/ Marlene.
Terreno Veneza: Terreno 150 m² 
R$ 98.000,00. F.(19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno Veneza: Terreno 171 
m² R$ 98.000,00. F. 9 81393557 
c/ Marlene.

Terreno com 150 m² com entrada 
de R$ 15.000,00 parcelado em 3X. 
F: 9-83398183 c/ Camila.
Terrenos: Oportunidade Única!!! 
Terreno com entrada facilitada e 
parcelas á partir de R$ 677,00. F: 
(19) 9-83398183 c/ Camila.
Vendo área Rodovia do Açucar 
(Salto) 600.000 M²    R$ 40,00 (19) 
9 9887-7771  (19) 9 9946-7771

Alugo quarto para moças. Vila 
Avaí bem localizado.  Contato: 
Gisele F. (19) 9 9607 4522
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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 menor 
valor e contra proposta F.: (19) 
3016-6347
Quer comprar sua casa, finan-
ciar ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709 

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

Ofereço-me como Cuidadora de 
idosos/ babá para residir no local, 
com referencias. F. (19) 99363-
6011/ 99418-6296 c/ Referências
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações. F. (19) 
99266-1617/98116-0546 
Ofereço-me como motorista, 
categoria B. F: (19) 99195-6822 
c/ Marcos

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

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
Bazar e Papelaria no centro: ven-
do e passo o ponto com tudo den-
tro. R$70.000, aluguel R$1650,00 
F:3875-2215 / 99696-8732.
Bebê conforto cinza, Piccolina / 
Galzerano em ótimo estado, pos-
sui base de plástico resistente com 
base arredondada para balançar, 
tecido removível e lavável, cinto 
de segurança de 03 pontos com 
protetores e capota retrátil e re-
movível. Sendo ele indicado para 
crianças de até 13 kg. Foi usado 
por aproximadamente 6 meses 
e esta perfeito. Valor R$ 100,00. 
Interessados entrar em contato 
por email: elietepmoraes@yahoo.
com.br ou F: (19) 99189-1511

Carrinho de bebê Galzerano, 
na cor azul marinho, com porta 
copos, cabo reversível, capota 
retrátil, freio nas rodas trazeiras, 
inclinação para sentar e deitar e 
cesta grande para sacolas. Com 
o tecido um pouco desbotado 
e alça da capota  com furinho. 
Muito bom e resistente. Valor r$ 
100,00. Interessados entrar em 
contato por email: elietepmo-
raes@yahoo.com.br ou F: (19) 
99189-1511
Casas para financiamento com 
ótimos preços, venha conferir. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Compre sua casa ainda em pro-
cesso de construção! Excelentes 
valores. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99294-5541
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-0000.

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 cuidar de pes-
soas acamadas à noite. Bianca 
(Técnica em Enfermagem) F. (19) 
3318-0814
Ofereço-me para serviços gerais 
F.: 99987-8102
Ofereço-me para trabalhar como 
azuleijista pedreiro. Com mais de 
30 anos de experiências do alicerce 
ao acabemento. F. (19)994151485
Ofereço-me  para trabalhar 
como pedreiro, encanador, jardi-
neiro e eletrecista. Passeio com 
cães. F:(19)3801-6828/99130-
7264/99776-6841 c/ Odair
Oportunidade: Venha trabalhar 
na imobiliária Chido Vende. Rua 
:7 de setembro,644. Centro F:(19) 
3875-2215
Precisa-se de Corretores -Entrar 
em Contato com Márcio F: (19) 
7808-3727  89*22754
Precisa-se de motorista, trazer 
currículo com referências. Mais 
informações na Imobiliaria Chido 
Vende
Precisa-se:  mensalista, para  ser-
viços domésticos,  que saiba cozi-
nhar o trivial, com  referencia. Tratar  
F: (19)3834-5622

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
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