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Um caminhão tombou 
contra uma cabine do pedá-
gio que liga Indaiatuba à 
Campinas, na manhã desta 
quinta-feira, dia 7. Segun-
do informações da Polícia 
Rodoviária, o motorista do 
caminhão tentou desviar de 
um carro que parou em sua 
frente, e jogou o caminhão 
contra a mureta do pedágio.

Um operador de máquinas, 
de 40 anos, foi indiciado na 
tarde de segunda-feira, dia 4, 
por crime contra a dignidade 
sexual. Ele teria enviado fotos 
nuas para uma adolescente 
de 15 anos. A ocorrência teve 
início na terça-feira, dia 29 de 
julho, quando o operador de 
máquinas adicionou a jovem 
em uma rede social. 

O prazo para os patrões 
registrarem suas empregadas 
domésticas terminou ontem, dia 
7. Agora, que não cumprir com a 
lei deverá ser multado. A sanção 
irá beneficiar profissionais como 
vigias, babás, motoristas par-
ticulares, caseiros, empregadas 
domésticas e jardineiros. Em 
Indaiatuba, patroas e emprega-
das apoiam a lei. 

O Dia dos Pais está se aprox-
imando e a busca pelo presente já 
começou. A variedade de presentes 
e de preço vai de acordo com o gos-
to de cada pai e do bolso de cada 
filho. Mas, há aqueles consum-
idores que compram o presente 
pelos olhos e não pelo preço e é aí 
que os especialistas alertam para 
um possível endividamento.

O Programa Viver, da Pre-
feitura, realizou uma ação na 
última sexta-feira, dia 1º, com 
o objetivo de atender as pessoas 
moradoras de rua. O serviço 
envolveu diversos setores do 
Executivo e atendeu 22 pes-
soas, sendo que 12 delas pos-
suíam prontuário e oito foram 
atendidas pela primeira vez. 

O Canil da Guarda Civil Municipal tem auxiliado as forças 
de segurança do Município, no combate e na prevenção do 
tráfico de drogas. Desde a sua inauguração, em 2011, o projeto 
se tornou essencial para o sucesso das operações, tanto da GM 
quando das polícias Militar e Civil.

A Guarda Civil Munici-
pal foi acionada, na manhã 
de segunda-feira, dia 4, para 
comparecer a uma residência 
no bairro Cidade Jardim, 
para apurar uma ocorrência 
de abandono de dois cães. 
Segundo informações da GM, 
o dono viajou para a Suíça e 
deixou os animais aos cuida-
dos de um terceiro. 
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Venda de títulos do Hipercap é proibida 
TV INDAIÁ 

JME

Um grave acidente aconteceu na tarde de ontem, dia 7, no cruzamento entre a Rua 13 de Maio e a Avenida Presidente 
Kennedy, no Centro. Segundo informações de populares, o motorista do veículo perdeu o controle de direção próximo ao 
cruzamento e acabou colidindo contra um posto. Ele foi socorrido e levado ao hospital. Mais informações sobre o acidente 
no jornal Mais Expressão da próxima sexta-feira, dia 15.

Já de olho na terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Primavera apresen-
tou mais quatro reforços. Os atletas chegaram ao clube durante a semana e já estão à disposição 
do técnico Jenildo Cavalcanti para a partida de domingo, dia 10, às 10 horas, no Gigante da 
Vila. A partida em casa será contra a Pirassununguense.

JME

Canil da GM auxilia no 
combate ao tráfico

Município terá 
vacina contra 
Hepatite A 

Yasmin Zeleniakas 
participa do Miss 
São Paulo
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Vida animal Qual a 
importância do 
Dia dos Pais para 
você?

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

Radares dia 09 a 15/08

Editorial EnqueteArtigos

Esta semana a edição do Jornal Mais Expressão traz 
três situações diferentes envolvendo animais. Na primeira, 
temos os cães que compõem o Canil da Guarda Municipal 
de Indaiatuba: Max, Euro, Colt, Red e Thor. Os animais são 
vistos como heróis e tem auxiliado as forças de segurança 
do Município no combate ao crime. 

No segundo caso temos uma suspeita de abandono, onde 
o dono viajou para a Suíça e deixou aos animais com um 
terceiro. Uma denúncia anônima dava conta de que os cães 
estavam sem comida e água, uma vizinha, no entanto diz 
que um dos animais na verdade está condenado de morte 
devido há uma doença, o que explicaria a aparência frágil e 
a sua magreza. 

Por último, um caso, no mínimo, desumano. O condutor de 
um Pálio atropelou um cachorro e fugiu sem prestar socorro. 

A pergunta que se faz, quando se depara com esses acon-
tecimentos, é como o ser humano é capaz de tanta crueldade. 
Por que em um momento reconhecemos os benefícios que os 
animais trazem para nossa vida e solicitamos ajuda a deles, 
e em outro estamos desviando o olhar? 

É preciso lembrar que ao ter um animal de estimação é 
para a vida toda. É como ter um filho, você não o descarta 
quando viaja, tampouco o deixa sem alimentação ou devolve 
quando não o quer mais. Não se faz aqui um pré-julgamento 
das pessoas, mas está mais do que notória de que precisamos 
dar mais atenção aos nossos animais. A crueldade com os 
bichinhos vem se tornando algo rotineiro e, infelizmente, 
passa por despercebido por nossas autoridades. Fazer cam-
panha contra os maus tratos aos animais é primordial, mas 
falta punir os agressores. 

Enfim, falta mais consciência as pessoas. Saber que o cão, 
ou qualquer outro animal de estimação, não é descartável. 
A partir do momento em que adquire um bichinho, somos 
responsáveis por ele, pelo seu bem estar e segurança. Dar 
um vida descente é o mínimo que podemos fazer. 

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

Antônio Alves, 80, Cons-
trutor – Gosto da data e tam-
bém dos presentes, porém o 
mais importante é lembrar-se 
do Dia dos Pais todos os dias, 
mesmo se o seu já faleceu. 

Aparecido Donizete, 51, 
Serviço Geral – Eu acho uma 
data importante, fico feliz quan-
do reúno meus filhos e netos e 
ganho os presentes, é claro.

Juliana Rocha, 35 anos, 
Copeira – Eu não conheci 
meu pai, por isso passarei o 
dia com a minha mãe, que é a 
minha figura paterna. 

Regiane da Silva Figuei-
redo, 40 anos, Atendente 
– Eu ainda não comprei o 
presente, mas pretendo por 
que acho que é uma lembrança 
bacana. Mas o Dia dos Pais é 
todo dia, acho muito impor-
tante passar esse momento 
com eles. 

Maria Pionti, 39 anos, 
Bancária – Minha família é 
muito unida e costumamos 
nos reunir nessas datas festi-
vas, mas também lembramos 
todos os dias. Acho bacana ter 
esse momento com eles e dar 
o presente também. 

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.) 

FAZER O QUE TEM QUE SER FEITO
Com certeza você tem um objetivo a ser alcançado. Acredito que você tenha um objetivo a ser con-

quistado. Uma razão para acordar, levantar  e sair da cama, Que tal cavar um buraco hoje? Isso mesmo: 
vamos passar nosso dia cavando um buraco. Como fizeram João e Pedro, dois meninos, Dois irmãos, João 
e Pedro, decidiram cavar um buraco bem profundo atrás de sua casa. Enquanto estavam trabalhando, os 
meninos da vizinhança pararam por perto para observar e falaram: - O que vocês estão fazendo? - perguntou 
um dos garotos. - Nós estamos cavando um buraco para sair do outro lado da terra! - respondeu João, todo 
entusiasmado. Os outros meninos riram, dizendo aos dois irmãos que cavar um buraco que atravessasse toda 
a terra era impossível. Após um longo silêncio, Pedro pegou um frasco completamente cheio de pequenos 
insetos e pedras valiosas. Ele removeu a tampa e mostrou o maravilhoso conteúdo aos meninos visitantes 
gozadores. E disse-lhes confiante: - Mesmo que nós não cavemos por completo a terra, olha o que nós en-
contramos ao longo do caminho!  o objetivo dos meninos era bastante ambicioso, fez com que escavassem.  
É para isso que servem os objetivos: fazer com que nos movamos em direção de nossas escolhas, ou seja, 
começarmos a escavar! Mas nem todo objetivo será alcançado inteiramente. Nem todo trabalho terminará 
com sucesso. Nem todo relacionamento resistirá. Nem todo amor durará. Nem todo esforço será completo. 
Nem todo sonho será realizado. Mas quando você não atingir o seu alvo, talvez você possa dizer: - Sim, mas 
vejam o que eu encontrei ao longo do caminho! Vejam as coisas maravilhosas que surgiram em minha vida 
porque eu tentei fazer algo! É no trabalho de escavar que a vida é vivida. Afinal, é a alegria da viagem que 
realmente importa! Lembre-se que na urgência de viver, a matemática da vida é simples. Quando somamos 
mais um ano ao que já vivemos, acabamos subtraindo um ano daqueles que nos restam para viver, e aí, 
percebemos que o tempo voa e a vida passa. Nesse momento, sentimos urgência de viver. Mas a verdade 
é que esperamos demais para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada vez, 
sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos 
à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Corremos o risco de esperar demais para começar a 
cavar um buraco que nos leve na direção dum objetivo. Sugiro então, começarmos a fazer agora aquilo para 
o qual este dia, esta semana, a vida nos foi dados. Um grande começo é desejar e transformar este dia numa 
grande oportunidade para buscar seus objetivos. DIAS 15-16 E 17-08-2014, VENHA PARA O LEADER 

TRAINING DA  SIGNA, VAMOS TE LEVAR A CAVAR EM DIREÇÃO ÀS 
SUAS METAS E OBJETIVOS. WWW.SIGNATREINAMENTOS.COM.BR 019-
99923-4440/99385-1193-3875-7898.

Taxas ilegais cobradas no financiamento de veículo 
podem ser cobradas das financeiras

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

Hoje em dia está muito fácil conseguir crédito no mercado, seja pelo crescente poder de compra das 
classes emergentes, seja pelas condições facilitadas de pagamento.

Não é diferente na aquisição de veículo por financiamento, sendo que muitas vezes se pode sair de 
uma concessionária de carro zero sem ao menos dar uma entrada.

Ocorre que muitos consumidores não tem conhecimento das cláusulas contratuais que regem o 
financiamento e acabam assinando sem perceber que podem adquirir obrigações excessivas e mani-
festamente ilegais.

Exemplo disso é o pagamento de “taxas e tarifas” embutidas no valor total do financiamento sob a 
descrição de “pagamentos autorizados” ou algo semelhante compondo-se de Taxas de Cadastro, serviço 
de terceiros, registro de contrato, etc.

Resumindo, qualquer valor cobrado para custear a operação financeira não deve ser repassado ao 
consumidor que já remunera a financeira através dos juros para que seja feito o financiamento.

O consumidor poderá verificar se está sendo cobrado dessas taxas ou tarifas na da Cédula de Crédito 
que acompanha o processo de financiamento. Lá poderá distinguir os valores financiados e os que estão 
sendo cobrados além dos juros.

Não se pode discutir as condições do financiamento por conta do contrato ser de adesão, sem a 
chance de modificar as cláusulas nele contida, ficando a mercê das financeiras, 
pois se não aceita, não compra. 

Caso o consumidor esteja pagando o financiamento ou já tenha quitado poderá 
requerer na justiça a devolução em dobro destes valores cobrados ilegalmente.

PRESUNTO  
Presunto é um produto alimentar obtido a partir das pernas traseiras do porco, salgado em cru e curado de 

forma natural.
Muito apreciado como entrada de refeição, o presunto é consumido como petisco, recheio de sanduíches , 

pizzas,pratos da alta gastronomia, pratos simples  e outros produtos como os salgados, como os daqui da CROIS-
SANT E CIA .

Os primeiros registos referentes ao presunto remontam ao Império Romano, embora os primeiros porcos da 
península Ibérica tenham sido trazidos pelos Fenícios. As atuais raças resultam do cruzamento destes porcos com 
os javalis que   existiam por la, na Europa.

As condições naturais de criação destes porcos, feita em regime extensivo, com alimentação constituída pelos 
produtos naturais das regiões onde crescem, confere à sua carne características próprias e diferenciadas, ocorrendo 
o abate entre os dezesseis e os dezoito meses.

Para que a carne destinada ao presunto seja produzida de acordo com as regras em vigor, destacam-se, de-
signadamente, o controle e a identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, todo o sistema 
de produção, a sua alimentação e as condições no abate, a forma de cura e o tratamento necessário para obtenção 
do produto final, o presunto.

O presunto (em espanhol: jamón) é um produto tradicionalmente muito consumido na Espanha, pelo que 
existem diversos modos de fabrico e denominações. Em traços gerais, podem distinguir-se dois grandes tipos de 
jamones, segundo a raça do porco usada: o porco ibérico (usualmente designado em Portugal por porco preto ou 
pata negra) para o jamón ibérico (presunto ibérico) e porco branco para jamón serrano. 

E falando em pata negra preciso dar um destaque Quem não provou provavelmente já ouviu falar do pre-
sunto pata negra. Caro, em comparação com outros embutidos, e com um sabor peculiar que denuncia como é 
a criação do porco e de que forma ele se alimenta. A região da Extremadura, no sudoeste da Espanha, concentra 
80% da produção deste que é um dos melhores presuntos crus do mundo. Seu nome "oficial" é jamón ibérico de 
bellota (bolota), e ele é produzido também nas províncias de Huelva, na Andaluzia, e de Salamanca, na região de 
Castela e Leão. O presunto, suave, adocicado, é extraído de uma raça de porcos ibéricos criados livres no pasto, 
comendo bolotas – frutos de casca dura parecidos com castanhas. Eles caem dos azinheiros (as mesmas árvores 
das quais se extrai a cortiça). O porco é um espécie diferenciada de cerdo de pêlo eriçado e pés pretos, conhecido 
mundialmente como pata negra.

Ministério do Meio-ambiente e Meio Rural e Marinho, as "Denominações de Origem", que exigem e controlam 
o cumprimento de determinadas características para que possam levar o selo de qualidade. 

E tambem nao poderia deixar de falar do Prosciutto italiano
O termo prosciutto refere-se a um corte de carne do porco correspondente ao membro posterior. É consumido 

tanto cru como cozido. O prosciutto italiano possui múltiplas variedades: prosciutto di Par-
ma, prosciutto di San Daniele, prosciutto di Carpegna, prosciutto di Modena e muito mais.

Teria muito mais para falar sobre o presunto, pois varias regioes do mundo o prepara 
de sua maneira, o Brasil tambem tem uma tradicao de  presuntos muito bons.

Espero que voces tenham aprendido um pouco mais sobre os presuntos.
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Patroas e domésticas 
apoiam Lei Federal 
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Programa atende moradores de rua 

JME

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

O prazo para os patrões 
registrarem suas em-
pregadas domésticas 

terminou ontem, dia 7. Agora, 
que não cumprir com a lei de-
verá ser multado. A sanção irá 
beneficiar profissionais como 
vigias, babás, motoristas parti-
culares, caseiros, empregadas 
domésticas e jardineiros. Em 
Indaiatuba, patroas e emprega-
das apoiam a lei.  

Para tanto os benefícios que 
começam a valer são a jornada 
de 44 horas semanais, até 8 
horas diárias e o adicional de 
horas extras, além de proibição 
de trabalho noturno. Benefícios 
anteriores como férias, 13º sa-
lário e aposentadoria também 
estão garantidos.

Outros benefícios ainda de-
pendem de regulamentação 
como é o caso da multa resci-
sória, fundo de garantia, seguro 
desemprego, auxilio creche e o 
adicional noturno. 

Leila Batista, 36 anos, atua 
como empregada doméstica há 
8 anos e disse que a nova lei lhe 
dará mais segurança. “Eu tra-
balho há anos como doméstica 
e sempre me sentia como se 
tivesse saindo perdendo”, decla-
ra. “Com a lei acredito que irá 

melhorar a relação profissional 
entre patrão e doméstica, pois 
ambos terão direitos e deveres 
a sempre cumpridos.” 

A partir de agora, o patrão 
que não registrar o vínculo em-
pregatício das empregadas do-
mésticas na carteira de trabalho 
pagarão multa. O valor dá multa 
é de R$ 402,53 e pode chegar 
até a R$ 805,06. “Por um lado, 
é bom porque dá mais segurança 
ao patrão, pois o mesmo não 
corre o risco de ser acionado ju-
dicialmente após uma demissão 

ou saída do funcionário. Mas 
por outro lado, o custo para se 
manter um funcionário regis-
trado, com base na lei, é muito 
alto e poucos conseguem”, diz 
a professora Rosileide Martins 
da Silva, de 51 anos. “Registrei 
minha empregada doméstica 
antes da lei, pois ela trabalhava 
três vezes ao dia e já tinha vin-
culo empregatício.”

A doméstica Tereza de Jesus 
Batista dos Santos, de 45 anos, 
trabalha a mais de dez anos no 
ramo e acredita que essa lei é 

valida para a categoria. “Eu 
acredito que essa lei que entrou 
em vigor veio para acrescentar. 
Sei que os patrões irão gastar 
mais registrando, mas é um 
direito nosso assim como de 
qualquer trabalhador”, salienta. 

Já Francisca Maria de Jesus, 
48 anos, trabalha a mais de 30 
anos na mesma casa e diz que 
sempre trabalhou registrada. 
“Eu não tenho o que reclamar 
dos meus patrões, pois sou 
registrada e sempre me paga-
ram tudo direitinho”, diz. Mas, 

para Francisca, essa nova lei 
veio para ajudar as suas com-
panheiras. “Conheço muitas 
domésticas que trabalham igual 
‘escrava’, pois acabam abusan-
do do serviço delas. Essa lei já 
devia ter entrado em vigor faz 
tempo, pois o trabalho de do-
méstica é muito desvalorizado 
por alguns”, conta. 

Descumprimento
Caso o trabalhador domés-

tico se sinta lesado deverá 
procurar as superintendências, 

gerencias ou agências regionais 
do trabalho e denunciar ao 
plantão fiscal. A denúncia será 
atendida por um auditor fiscal 
de trabalho.

Caso a denúncia seja com-
provada, o empregador será no-
tificado e tem 10 dias para fazer 
a defesa. Caso seja comprovada 
alguma irregularidade, a multa 
mínima a ser aplicada é de R$ 
402,53 e pode chegar até a R$ 
805,06. A multa foi sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff 
em abril deste ano.

Prazo para registrar as empregadas domésticas terminou ontem

O Programa Viver, da Pre-
feitura, realizou uma ação na 
última sexta-feira, dia 1º, com o 
objetivo de atender as pessoas 
moradoras de rua. O serviço 
envolveu diversos setores do 
Executivo e atendeu 22 pessoas, 
sendo que 12 delas possuíam 

prontuário e oito foram atendi-
das pela primeira vez. Outros 
dois moradores de rua recusa-
ram os serviços.

Todos os moradores de rua 
acolhidos passaram pela higie-
ne, tomaram café da manhã e 
almoçaram no Centro de Aten-
ção Psicossocial em Álcool e 
Drogas (Caps AD 3). Também 
foram realizadas pré-consultas 
de enfermagem, palestra de 
Sífilis, testes de gravidez, teste 
de HIV, teste de VDRL (Sífilis) 
e questionário de TB (Tuber-
culose). 

Participaram da ação o Ser-
viço Especializado da Pessoa em 
Situação de Rua e em Aborda-
gem Social; Comunidade Farol; 
Secretaria da Saúde; Comuni-
dade terapêutica Instituto Nova 
Vida e Secretaria de Segurança 
Pública.

As equipes realizaram abor-
dagem social em diversos locais 
da região Central, Norte e Sul. 

Os locais visitados foram: nas 
praças Prudente de Moraes, 
Dom Pedro II e Praça Rui Bar-
bosa; nas avenidas Presidente 
Vargas, Conceição, Tamandaré 
e Visconde de Indaiatuba; e nas 
ruas 24 de Maio e Candelária.

Na Zona Sul, as visitas ocor-
reram no pronto-socorro do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), praça Andrea 
Bonachela, Praça Renato Vila 
Nova, Antiga Subprefeitura 
(imediações), Praça São Conra-
do, Terminal Jardim Morada do 
Sol, Supermercado São Vicente 
(estacionamento - Rua José 
Assis Lira), Rua Lauro Fachini 
Tomazeto; nos bairros Jardim 
Morada do Sol e Tancredo Ne-
ves; e nas ruas José Carlos Wolf 
e Serafim Gilberto Candelo.

A ação acolheu três pessoas 
e deu orientação quanto ao 
protocolo para aquisição de 
passagens. Os residentes em 
Indaiatuba somaram cinco e to-

dos foram encaminhados para a 
Comunidade Farol. Uma pessoa 
foi encaminhada para o Instituto 
Nova Vida; outras três pessoas 
foram encaminhadas ao CAPS 
AD 3, sendo uma para o leito, 
outra para o Intensivo e outra 
para o Semi-Intensivo.

O acolhimento com objetivo 
de construir o vínculo e oferecer 
tratamento foi realizado com 
oito pessoas.  Todas as pesso-
as passaram pelo processo de 
acolhimento, auto-cuidado, 
orientação quanto às moléstias 
infecciosas, triagem clínica e 
atendimento necessário.

Programa
O Programa Viver (Valo-

rizando o Indivíduo e a Vida 
em Recuperação) tem uma de 
suas vertentes combater o uso 
de drogas em Indaiatuba.  O 
projeto foi lançado na cidade 
em março deste ano e tem como 
embaixador o ator Marcos Frota.

Moradores de rua passaram 
por higiene, tomaram café da 
manhã e almoçaram

DESTAQUE 

Colégio Montreal 
oferece metodologia de 

ensino qualidade
O Colégio Montreal, de 

Indaiatuba, oferece metodo-
logia de ensino de qualidade 
para os alunos. Na hora de 
escolher onde o filho irá 
estudar muitos aspectos 
devem ser levados em consi-
deração para tomar a decisão 
certa. Uma delas é a pro-
posta pedagógica, que é um 
dos itens mais importantes a 
serem avaliados pelos pais, 
antes de optarem por este ou 
aquele colégio. 

Atua lmente ,  Colég io 
Montreal utiliza material 
didático da Rede Pitágo-
ras de ensino, a proposta 
pedagógica deve abran-
ger questões educacionais 
contemporâneas, preparar 

seus alunos para viverem 
no mundo globalizado e 
altamente tecnológico e que 
sejam capazes de fazer, co-
nhecer, ser e conviver. 

Segundo 
De acordo com a diretora 

pedagógica do Montrela, 
Lúcia Voudouris, a Rede Pi-
tágoras venceu pelo segundo 
ano consecutivo o Prêmio 
Top Educação, na categoria 
“Sistema de Ensino para a 
Rede Privada”, organizado 
pela Editora Segmento. Atra-
vés de votação espontânea 
e aberta ao público, a pre-
miação reconhece as marcas 
mais relevantes do mercado 
educacional do país. 
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Empresários comemoram a escolha 
da banda Os Paralamas do Sucesso

CIDADE
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A escolha da banda 
Os Paralamas do Su-
cesso, anunciada na 

semana passada, foi comemo-
rada pelos eleitos do Troféu 
Frutos de Indaiá. O grupo será 
a atração principal da noite de 
gala do evento, que acontece 
no dia 25 de outubro, no salão 
social do Clube 9 de Julho. 

Para o proprietário do Chopp 
do Alemão, Ricardo Amstalden,  
a noite do evento será uma 
mistura de reconhecimento e 
diversão. “Ser escolhido pela 
população por 5 anos conse-
cutivos como melhor chopp de 
Indaiatuba, com uma pesquisa 
séria com mais de 4 mil pessoas, 
me deixa muito feliz e acredito 
que estamos no caminho certo 
para melhor atender nossos 
clientes, com muito carinho 
respeito e profissionalismo. 
Agradeço a população por ter 
escolhido nosso chopp como o 
melhor da cidade”, ressalta. “No 
dia 25 de outubro será uma noite 
para comemorar e se divertir, 
pois a expectativa para conferir 
a apresentação do Paralamas do 
Sucesso é enorme”. 

Os Paralamas do Sucesso 
também foram elogiados pelo 
sócio proprietário da Gibim Se-
gurança Eletrônica, Rodrigo de 
Oliveira Gibim. “É uma banda 
tradicional, com muitas músicas 
de sucesso e anos de história. 
Com certeza será uma grande 
noite, pois além de receber esse 
importante prêmio, terá muita 
diversão”, ressalta.  Rodrigo 
salienta ainda a importância de 
ser eleito pelo público. “É uma 

gratificação, mas também uma 
grande responsabilidade. Ser 
eleito pela população é a com-
provação de que nosso trabalho 
está sendo bem realizado, no 
entanto é mais um motivo para 
continuarmos melhorando”. 

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

O Frutos
O troféu Frutos de Indaiá 

chega a sua 9º edição, trazendo 
reconhecimento as melhores 
marcas da cidade. 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 acontece no dia 
25 de outubro. 

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para os 
empresários e convidados, com 
serviço à francesa. Completa a 
noite a apresentação da banda 
Paralamas do Sucesso. 

Esse ano a grande novidade é 
o local da festa. Com um inves-
timento de R$ 4.750 milhões, 
o salão social do Clube 9 foi 
construído e conta com área de 
1.130 mil metros quadrados. O 
local tem capacidade ainda para 
2,5 mil pessoas em pé ou 1,2 mil 
pessoas acomodadas em suas 
mesas. O espaço conta ainda 

com palco de 120 m², sendo 
totalmente climatizado, assim 
como seus camarins. 

A pesquisa 
Desde a sua primeira edi-

ção, em maio de 2006, o troféu 
Frutos de Indaiá, organizado 
pelo Grupo Mais Expressão, 
realiza uma completa pesquisa 
para eleger as melhores marcas 
de cada seguimento. Para chegar 
aos premiados deste ano, foram 
ouvidas aproximadamente 5 
mil pessoas, entre os meses de 
novembro e dezembro de 2013 
e janeiro  deste ano. 

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

20 segmentos de mercado.   
Após a apuração do resul-

tado da pesquisa e a definição 
das marcas eleitas, foi oferecida 
uma campanha publicitária que 
dá direito a publicação da marca 
em edições do Jornal Mais Ex-
pressão e em três exemplares da 
Revista Mais Expressão, sendo 
duas antes e uma após o evento. 
Desde 9 de maio, as empresas 
participantes vêm tendo o logoti-
po de suas empresas divulgadas 
no jornal. "As empresas e profis-
sionais que participam da cam-
panha publicitária e recebem o 
Troféu Frutos de Indaiá, têm um 
grande sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, como 
as melhores em seu segmento”, 
ressalta o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa. Marquinhos Tintas - Shirley Randi e Marcos Randi

Performance Academia - Simone Carotti Baffo e Marisa Carotti

DDMax - Rubens RugieriCapricho Decor -  Fernando Borges Correa e Anderson MaritanGibim Segurança Eletrônica - Rodrigo Gibim e Murilo Gibim

Chopp do Alemão  - Ricardo Amstalden
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O papel da família no período dos vestibulares

Após recesso, 14 PLs são 
votados em regime de urgência 
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Quatorze  Proje tos 
de Lei foram vota-
dos em regime de 

urgência na primeira Ses-
são Ordinária após recesso 
dos vereadores. O primei-
ro encontro desse segundo 
semestre ocorreu na noite 
de segunda-feira, dia 4, no 
Plenário. Ainda durante a 
Sessão, outros cinco projetos 
estavam na Ordem do Dia e 
também foram votados. Os 
vereadores voltam a se reunir 
na próxima segunda-feira, 
dia 11, a partir das 18 horas. 

Boa parte dos projetos vo-
tados em regime de urgência 
autorizava o remanejamento 
e dotações orçamentárias e a 
abertura de crédito adicional 
do orçamento vigente. 

Foi aprovado ainda, em 
regime de urgência, o PL 
nº 0107/2014, do vereador 
Massao Kanesaki (DEM), 

que dispõe sobre as comemo-
rações relacionadas ao Dia da 
Comunidade e da Imigração 
Japonesa. 

O Projeto nº 0112/2014, 
do Executivo, também foi 
aprovado e dá nova redação 
ao parágrafo único do artigo 
1º, da Lei nº 6.238, de 26 de 
junho de 2014, o qual autoriza 
repasse de recursos financei-
ros em favor da Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Indaiatuba.

O u t r o  P r o j e t o ,  n º 
0113/2014, também do Exe-
cutivo, dá novo texto ao 
parágrafo ao artigo 1º, da Lei 
nº 6.238, de 26 de junho de 
2014, que autoriza repasse 
em favor da Casa da Criança 
Jesus de Nazaré. 

Também do Executivo, os 
vereadores aprovaram o PL 
nº 0118/2014, que autoriza 
a premiação em dinheiro aos 
vencedores dos concursos 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

Votação 
Outros cinco Projetos 

de Lei estavam na Ordem 
do Dia e também foram 
aprovados. Quatro deles 
denominam nomes de ruas 
da cidade. 

O projeto mais importan-
te da Sessão, nº 074/2014, 
do Executivo, foi aprovado 
e dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2015.

Duran te  a  d i scussão 
do PL, o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), cobrou mais 
participação da população 
nas Audiências Públicas. 
“Muitos me procuram re-
clamando de algumas irre-
gularidades, porém na hora 
que a população deve parti-
cipar ninguém se interessa 
e  depois  rec lamam que 
nada foi feito”, ressalta. 
O Projeto foi protocolado 
em abril e votado somente 
ontem. 

Sessão da Câmara foi retomada 
na última segunda-feira, dia 4

Daqui a alguns meses 
começa o período dos ves-
tibulares. Um momento de 
muita ansiedade para os jo-
vens e de muita expectativa 
para os pais. Então como 
os pais podem ajudar seus 
filhos no vestibular?

Para que o aluno sinta 
segurança na hora de prestar 
o vestibular é necessário 
que ele tenha uma boa base 
escolar .  Os pais  devem 
escolher uma boa escola 
ou mesmo, um curso pré-
-vestibular que garanta um 
bom desempenho do estu-
dante. Além disso, os pais 
não devem pressionar e nem 
cobrar muito do seu filho.

De acordo com a psi-
cóloga com formação em 
orientação profissional e 
de carreira, pela Universi-
dade de São Paulo (USP), 
e responsável pelo Núcleo 
de Apoio ao Vestibulando 
(NAV) do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Débora Razori, 
os pais devem acompanhar 
todo o processo preparatório 
do filho de forma natual. 
“Auxiliar na aprendizagem, 
na organização dos horários 

de estudo, mas acima de 
tudo precisam compreen-
der que muita pressão pode 
gerar pânico ao invés de 
motivar. A família pode 
auxiliar o jovem a criar um 
ambiente, uma rotina de 
estudos, com organização 
e disciplina, fundamentais 
para o aprendizado. Como 
extensão disso, a calma em 
casa é fundamental;  um 
ambiente tranquilo, livre de 
discussões desnecessárias, 
é muito propício para o 
equilíbrio emocional que o 
jovem necessita para se con-
centrar”, explica Débora.

A psicóloga também res-
salta que durante a prepara-
ção do aluno para prestar o 
vestibular, relaxar também 
faz parte da rotina. “A fa-
mília deve reservar horários 
de lazer, como sair com os 
amigos, ir ao cinema, assim 
como atividades físicas e 
artísticas, como a pintura 
ou a música; o vestibulando 
deve ser estimulado a en-
contrar atividades que gos-
te. Técnicas como a yoga, 
a acupuntura e a massagem 
são cada vez mais indicadas 

para períodos de estresse”, 
afirma. 

Com a aproximação do 
vestibular, muitos alunos 
se sentem inseguros e neste 
momento os pais devem 
ajudar o filho com aulas de 
apoio, caso exista deficiên-
cia de conteúdos. 

Se o vestibulando ain-
da não definiu o curso a 
seguir, pode estimulá-lo a 
buscar informações sobre 
as carreiras, sobre os cursos 
oferecidos e universidades 
para auxiliar na tomada de 
decisão. “Caso perceba-
-se que o jovem continua 
indeciso, a indicação de 
uma orientação vocacional 
é bem-vinda e cabe aos 
pais o encaminhamento ao 
profissional capacitado para 
esse atendimento”, informa 
a responsável pelo Núcleo 
de Apoio ao Vestibulando 
do Objetivo.

A aluna do 3º ano do En-
sino Médio do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba, Fernanda 
Yoshihara, está se preparan-
do para o vestibular e garante 
que o apoio da família tem 
sido muito importante para 

tranquilizá-la. “Essa é uma 
fase de transição da adoles-
cência para a fase adulta. O 
vestibular, a decisão de morar 
fora ou não, tudo me preocu-
pa nesse momento e a família 
pode me ajudar bastante, 
inclusive a tomar decisões. 
Sem o apoio dos meus pais 
seria muito mais difícil”, 
afirma a vestibulanda.

Débora orienta que nas 
datas que antecedem os 
vestibulares os pais devem 
auxiliar seus filhos.  “Os 
familiares devem acompa-
nhar de perto, sem pressão, 
mas amparando o jovem em 
questões de documentos a 
serem levados, localização e 
transporte ao local da prova. 
No dia “D”, conversas sobre 

outros assuntos são ideais, 
menos sobre vestibular e, 
na saída da prova, extensos 
“inquéritos” são dispen-
sáveis; nesse momento, o 
apoio e o reconhecimento 
pelo esforço feito são as 
melhores indicações, ainda 
que o resultado possa não 
ser o esperado”, conclui a 
psicóloga.

Alunos do Colégio Objetivo se preparam para o vestibular



07AMais Expressão

Educa Mais Brasil está com 
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Alunos realizam evento 
de carrinho de rolimã
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O processo seletivo do 
Educa Mais Brasil 
para 2014 está com 

inscrições abertas,  com 
bolsas de estudo parciais 
de até 50%, para Gradu-
ação (presencial e EAD), 
pós-graduação (Presencial 
e EAD) e cursos técnicos. 

Os interessados devem 
realizar a inscrição gratuita-
mente através do site www.
educamaisbrasil.com.br. 

Para o curso superior, 
em Indaiatuba, o programa 
tem parcerias com a Anhan-
guera, Pós Global e PUC 
Minas – Escola Satélite. En-
tre os cursos oferecidos es-
tão administração, ciências 
da computação, ciências 
contábeis, educação física, 
enfermagem, engenharia 
civil, engenharia elétrica, 
engenharia mecânica, en-
genharia de produção, fisio-
terapia, geografia (licencia-
tura), história (licenciatu-
ra), letras (licenciatura em 
língua portuguesa e língua 
inglesa), matemática (li-
cenciatura), pedagogia (li-
cenciatura), serviço social, 
superior de tecnologia em 
marketing, MBA em gestão 
de projetos, pós-graduação 
em psicologia do trabalho e 
engenharia de segurança do 
trabalho. 

Já no curso técnico o 
programa tem parceria com 
o Colégio Santos Dumont, 
e as vagas são para técnico 
em mecânica, técnico em 

mecatrônica e técnico em 
plásticos.

De acordo com a diretora 
de Expansão e Relacio-
namento do Educa Mais 
Brasil, a seleção é feita pela 
impossibilidade de arcar 
com as mensalidades inte-
grais. “Esse item é avaliado 
através do questionário so-
cioeconômico preenchido 
no momento da inscrição. 
Além disso,  no caso da 
graduação é necessário que 
o candidato esteja há pelo 
menos 6 meses sem estu-
dar”, explica. 

Programa
Em todo o Estado de 

São Paulo, estão sendo dis-
ponibilizadas mais de 37 
mil vagas nos mais de 100 
municípios onde o progra-
ma atua e tem parceria com 
mais de 4.700 instituições, 
entre universidades, centros 
universitários, faculdades, 
colégios e escolas técnicas, 
que disponibilizam bolsas 
de até 50% para cursos de 
graduação, pós-graduação, 
ensino básico e cursos técni-
cos presenciais. Para cursos 
à distância (EAD) o valor da 

bolsa varia entre 30% e 45%.
O programa, que está há 

10 anos no cenário educacio-
nal brasileiro, já beneficiou 
cerca de 10 mil estudantes 
paulistas em todas as moda-
lidades de ensino, inclusive 
o ensino básico, que engloba 
educação infantil, ensino 
fundamental e médio. Mais 
informações estão disponí-
veis na página oficial www.
educamaisbrasil.com.br ou 
através da central de aten-
dimento: 0800 724 7202 | 
4007-2020 (capitais e regi-
ões metropolitanas).

Educa Mais abre inscrições para graduação, pós-graduação e cursos técnicos em Indaiatuba

Carrinhos fazem parte das atividades da disciplina de Ciência Aplicada 

Alunos do Colégio Rodin 
de Indaiatuba realizam, ama-
nhã, dia 9, o torneio Fórmula 
Trash de carrinho de Rolimã. 
O evento acontece a partir das 
8h30, na Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo. Os carrinhos foram 
construídos pelos próprios es-
tudantes a partir de recicláveis. 

Como parte da disciplina 
de Ciência Aplicada ao Coti-
diano, ministrada pelo profes-
sor Marcelo Teixeira, alunos 
dos Ensinos Fundamental e 
Médio foram desafiados, em 
equipes, a desenvolver mode-
los de carrinhos de rolimã, a 
partir de resíduos recicláveis, 
para uma super corrida.

A atividade tem como ob-
jetivo fazer com que os estu-

dantes aprofundem conceitos 
de Dinâmica e Cinemática, por 
meio da análise dos tempos 
que serão medidos durante a 
competição. “Outro aspecto 
relevante da ação é reforçar 
a importância da reutilização 
de resíduos recicláveis, assim 
como do diálogo para a resolu-
ção dos problemas”, destacou 
o professor Teixeira.

Na ocasião, os alunos terão 
testado o desempenho de seus 
carros de rolimã, com base nos 
parâmetros estipulados pelo 
educador.

Na ocasião, os alunos terão 
testado o desempenho de seus 
carros de rolimã, com base nos 
parâmetros estipulados pelo 
educador.
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Convites ainda estão à venda
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Justiça suspende vendas 

do Hipercap em Indaiatuba
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A Justiça Federal deter-
minou, há cerca de 
20 dias, a suspensão 

da comercialização dos títulos 
de capitalização Hipercap. A 
decisão é do juiz Raul Mariano 
Junior, titular da 8ª Vara Fede-
ral de Campinas, e se aplica a 
toda Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), inclusive 
em Indaiatuba. 

Além da venda, a pro-
paganda ou publicidade do 
produto também está suspensa. 
Segundo a Associação dos 
Profissionais Liberais Uni-
versitários do Brasil (Aplub), 
que administra o Hipercap, em 
Indaiatuba existem cerca de 70 
mil compradores do produto. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Justiça 
Federal de São Paulo (JFSP), 
o Ministério Público Federal 
(MPF) entende que Aplub 
explora ilegalmente a ativida-
de de sorteio. Para o MPF, a 
Aplub se utiliza do pretexto de 
comercializar planos coletivos 
de previdência complementar, 
associado a sorteios suposta-
mente gratuitos para mascarar 
o seu principal objetivo, que é 
a prática de atividade e lucro 
empresarial.

Ainda de acordo com a 
assessoria, para o MPF a co-
mercialização do produto de-
nominado “Hipercap Título de 

Capitalização”, com sorteios 
públicos semanais que são 
inclusive televisionados, é 
feita sem a devida permissão 
da autoridade competente, a 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep).

A assessoria informou 
também, que a procuradoria 
entende que a vinculação de 
sorteios a planos de previdên-
cia complementar deve servir 
apenas como um estímulo 
para o consumidor adquirir 

seu produto principal, que é 
o plano de previdência. Des-
se modo, o MPF afirma que 
houve desvio de finalidade no 
desenvolvimento do produto, 
já que a forma de atuação do 
Hipercap revela-se semelhante 
àquela adotada na execução de 
jogos de azar. 

Segundo a assessoria do 
MP, para o juiz Raul Mariano a 
suspensão é necessária por que 
a comercialização do produto 
ainda não esta clara. Mariano 

levou em conta a necessidade 
de proteção dos consumido-
res e, caso seja comprovada 
a irregularização, não causar 
qualquer prejuízo aos mesmos. 

Além da suspensão da co-
mercialização do título de 
capitalização, a Aplub tam-
bém deverá deixar de fazer 
propagandas e publicidade do 
Hipercap, sob pena de multa 
diária de R$ 100 mil por dia e 
de R$ 20 mil por título comer-
cializado indevidamente. 

Defesa 
A reportagem do Mais 

Expressão entrou em contato 
com o advogado da Aplub, 
Sear Jasu, que informou que 
a associação entrará com um 
recurso contra a decisão. “Já 
estamos preparando a defesa, 
pois a decisão é erronia. Há 
tempos que os títulos de capi-
talização e sorteios em geral 
são alvos no MPF, a própria 
Tele Sena já sofreu com isso e 
ganhou na Justiça, pois é um 
instrumento legal”, salienta.

De acordo com Jasu, o 
prejuízo financeiro não se 
restringe apenas para a Aplub. 
“Os pontos de comercialização 
do Hipercap estão parados, e as 
vendas do título complemen-
tam os ganhos desses locais”, 
diz. “É toda uma cadeia eco-

nômica que sai prejudicada e 
quanto mais tempo as vendas 
ficam suspensa, maior o preju-
ízo”, salienta. 

O advogado informa ain-
da que a Aplub nunca recebeu 
nenhuma denúncia de ilega-
lidade em seus trabalhos. “A 
decisão do juiz aconteceu de 
forma inesperada, pois nunca 
havíamos sido notificados 
sobre uma possível investi-
gação. Além disso, nenhum 
cliente recorreu a Fundação 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) ou 
qualquer outro órgão, para 
reclamar do Hipercap”, sa-
lienta. “Nos próximos dias 
apresentaremos nossa defesa 
e esperamos que em breve a 
comercialização do Hipercap 
seja reestabelecida”. 

A Aplub também noticiou que entrará com recurso contra a suspensão da venda do Hipercap

O Lar de Velhos e Espaço 
Dia Emmanuel ainda está ven-
dendo convites para o Almoço 
do Dia dos Pais. O evento será 
realizado no domingo, dia 
10, no Pavilhão da Viber, das 
11h30 às 15 horas. Os ingres-
sos custam R$ 20 e crianças 
até 7 anos não pagam.

O almoço funcionará nos 
mesmos moldes do evento do 
Dia das Mães, que reuniu cerca 
de 1 mil pessoas no mês de maio.  

Toda a renda arrecadada 
com o almoço será revertida 
para a manutenção dos traba-
lhos da entidade.

É possível adquirir os in-
gressos no próprio Lar de 
Velhos (Rua Pedro Gonçal-
ves, 106, Vila Candelária), na 
Livraria Espírita (Rua 13 de 
Maio, 228), no Kokadinha’s 
Bar (Rua 24 de Maio, 747, 
esquina com a 5 de Julho) e 
com voluntários da entidade. 

Mais Expressão



10A Mais Expressão

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

Especialista alerta para 
endividamento no Dia dos Pais

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

O Dia dos Pais está 
se aproximando e a 
busca pelo presente 

já começou. A variedade de 
presentes e de preço vai de 
acordo com o gosto de cada 
pai e do bolso de cada filho. 
Mas, há aqueles consumido-
res que compram o presente 
pelos olhos e não pelo preço 
e é aí que os especialistas 
alertam para um possível en-
dividamento, algo que nor-
malmente acontece próximo 
as datas comemorativas. 

Assim como no Dia dos 
Pais, outras datas come-
morativas “sugerem” que o 
consumidor acabe gastando 
mais do que pode, ou seja, 
estoure o orçamento pessoal 
ou até mesmo familiar. As 
lojas apelam na mídia e faz 
com que os lojistas utilizem 
estratégias de marketing 
para evidenciar produtos que 
atraiam os clientes.

De acordo com o consul-
tor financeiro e diretor, Elcio 
Cardoso, os consumidores 
são motivados não só pela 
propaganda, mas também 
pelo consumismo que assola 
a sociedade. “O cliente aca-
ba atraído a comprar algo 
que não foi planejado e que 
muitas vezes não cabe em 
seu orçamento, mas como 

existe o crédito fácil, ele 
acaba caindo nesta arma-
dilha fazendo as compras 
e depois empurrando o pa-
gamento para os próximos 
meses”, diz. “O consumidor 
não deve ultrapassar 30% 
do rendimento financeiro. 
Novas compras só devem ser 
feitas após as antigas serem 
quitadas, ou se existir uma 
sobra no salário para assumir 
a nova dívida.”

Ainda de acordo com 
Cardoso, a melhor forma de 
pagamento ainda é à vista. 
“Em dinheiro é sempre a 
melhor opção, pois assim o 
consumidor pode pechinchar 
o preço e obter descontos 
consideráveis”, orienta.

A recepcionista Rita de 
Cássia dos Santos, 28 anos, 
viu sua dívida com cartão 
crédito aumentar com as 
datas comemorativas. “No 
mês de março fiquei de-
sempregada e não consegui 
pagar a fatura do meu cartão. 
Assim que iniciei em um 
novo emprego, comecei a 
pagar somente o mínimo”, 
conta. “Eu já estava endi-
vidada e acabei usando o 
cartão para presentear-me 
no meu aniversário. Logo 
após veio o Dia das Mães e 
mesmo com restrição no meu 
nome utilizei o cartão. Com 
isso minha dívida aumentou 
ainda mais”, revela.

O consultor financeiro 
orienta que é imprescindí-
vel de pagar a totalidade do 
cartão de crédito, pois os 
juros cobrados ultrapassam 
a 130% ao ano, o que causa 
um “estrago” nas finanças 
do consumidor ou da fa-
mília. 

Para tanto é necessário 
que se faça um orçamento 
doméstico colocando em 
uma planilha tudo aquilo 
que se ganha e tudo que se 
gasta. “Não se pode omitir 
nem mesmo as pequenas 
despesas como um lanche 
e cafezinho”, disse Cardo-
so. “Fazendo o orçamento 
doméstico o consumidor 
consegue ter uma visão clara 
de onde está gastando muito 
e onde consegue reduzir os 
gastos, afim que haja sempre 
um valor maior de entrada 
(salário) do que saída (su-
permercados, aluguel, água, 
luz, etc)” explica. 

Cuidados 
Para que o consumidor 

não caia na armadinha do 
endividamento, é necessário 
um equilíbrio financeiro se-
parando o que é necessidade 
do que é luxo. “É necessário 
a educação financeira, caso 
contrário, a pessoa irá se ver 
em um momento de sufoco 
mesmo trabalhando muito”, 
conta Cardoso. 

A professora Maria Cris-
tina Abíscula, de 32 anos, 
entrou em uma “bola de 
neve” na qual não consegue 
sair. “Não sei direito quando 
começou a desencadear o de-
siquilíbrio financeiro. Só sei 
que quando percebi já estava 
fazendo empréstimo para 
cobrir meu cheque especial”, 
diz. “Estou gastando mais do 
que ganho. Com isso, para 
poder honrar todos os meus 
compromissos financeiros, 
acabo fazendo empréstimos 

para suprir”, revela. Ain-
da segundo a professora, a 
prática de “cobre um san-
to e descobre o outro” faz 
parte da rotina da sua vida 
financeira. “Sempre tiro o 
dinheiro de algum lugar para 
pagar uma conta e assim vai 
indo,” conta. 

Para aqueles que se en-
contram endividados, o con-
sultor financeiro dá dicas 
para que consigam honrar 
com seus débitos. “É neces-
sário identificar e calcular 

as dívidas. Verificado as 
finanças, as mesmas devem 
ser divididas em três grupos, 
como o de menor valor, o de 
maior valor e aquelas contas 
cuja dívida continuará a 
crescer se não for quitada 
(cartão de crédito, cheque 
especial)”, explica. Cardoso 
também orienta a desfazer de 
cartão de crédito e também 
do cheque especial. “Ambos 
são valores que estarão à 
sua disposição, porém a um 
custo altíssimo.”

Consumidores devem ter cautela na hora de presentear alguém nas datas comemorativas
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O Canil da Guarda Civil 
Municipal tem auxiliado 
as forças de segurança 

do Município, no combate e na 
prevenção do tráfico de drogas. 
Desde a sua inauguração, em 
2011, o projeto se tornou essen-
cial para o sucesso das operações, 
tanto da GM quanto das polícias 
Militar e Civil. 

O Canil está localizado na 
base da Guarda Civil Municipal, 
na marginal do Parque Ecológi-
co, no Jardim Morada do Sol. A 
equipe é composta por cinco cães 
de grande porte e seis guardas 
especializados. Cada animal do 
canil possui uma função, levando 
em conta suas qualidades.  

Os dois cães da raça Pastor 
Belga de Malinois, Max e Colt, 
são animais de faro de entorpe-
centes e cães de proteção, indica-
dos para operações de segurança 
em eventos com aglomeração 
de pessoas, como em jogos de 
futebol. Já o Labrador (Red) é 
indicado somente para auxiliar 

Os preparativos para a 
instalação do Canil começa-
ram em 2010, com o apoio 
da Guarda Municipal de 
Valinhos. Foi a guarnição 
do Município que treinou 
os guardas e os cães, que 
iriam compor a unidade de 
Indaiatuba.

De acordo com o Secretá-
rio de Defesa, Alexandre Gu-

des Pinto, o primeiro objeti-
vo do Canil seria o combate à 
droga, porém tempos depois 
acabou agregando o trabalho 
de prevenção, conscienti-
zação, com a realização de 
palestras, e o patrulhamento. 
“Felizmente nós já possuía-
mos a estrutura da base da 
GC, com isso só que precisa-
mos fazer foi adaptar às ne-

cessidades do Canil. Foram 
quatro meses para adaptar o 
espaço, construindo às baias 
para os cães e o centro de 
treinamento”, explicou. “Nós 
compramos alguns animais e 
adaptamos uma viatura para 
o transporte deles. A parte 
de cuidados com os animais, 
como as rações específicas e 
o atendimento do veterinário, 

também foi adaptado para o 
canil e contamos diariamente 
com o apoio do Centro de 
Reabilitação Animal e Zo-
onose”. 

Segundo Alexandre, a 
meta da implantação do 
Canil sempre foi o combate 
às drogas e que o objetivo 
tem sido atingido. “É no-
tório como os resultados 

apareceram e como o núme-
ro de apreensão de drogas 
aumentou. Além do trafico, 
eles também são treinados 
para encontrar armamento, 
então foi um investimento 
que trouxe muitos resulta-
dos”, afirma. “Por enquanto 
não pensamos em aumentar 
nosso Canil, primeiro por 
que ainda não é necessário, 

segundo por que isso impli-
caria em mais guardas para 
o grupo e mais cachorros, 
e não temos estrutura para 
mais animais. O que estamos 
investindo é nas palestras 
nas escolas trabalhando a 
prevenção às drogas, junto 
com o Programa Viver que 
tem este mesmo intuito”, 
finaliza.

na localização de entorpecentes.  
O Golden (Thor), animal mais 
dócil, é utilizado pelo canil em 
palestras nas escolas e outros 
locais. Por último, o Rottweiler 
(Euro), é um cão que devido ao 
seu faro pouco apurado é utili-
zado somente no patrulhamento. 

De acordo com o guarda 
municipal e integrante do Canil, 
José Batista da Cunha, os animais 
possuem as características espe-
cíficas para realizar esses traba-
lhos. “Nós não desenvolvemos 
esse poder de faro, por exemplo, 
é uma qualidade do animal, o 
que nós fazemos é treinar essas 
habilidades para o trabalho que 
será desenvolvido”, explica. 

Segundo Cunha, a implan-
tação do Canil no Município 
contribuiu e muito para o tra-
balho das forças de segurança. 
“Os animais nos auxiliam em 
todos os sentidos do combate ao 
tráfico, principalmente no faro de 
entorpecentes em locais aonde 
nós não chegamos”, diz. “Além 
disso, é um auxilio também à 
Polícia Militar e Civil, aos quais 
também prestamos apoio.”

Treinamento 
Toda manhã, quem passa 

pela base da GC pode visualizar 
um pouco do treinamento dos 
animais do canil. Cunha expli-
ca que os trabalhos acontecem 
aproximadamente das 7h às 9 
horas, alternando atividades e 
momentos de descanso. Cada 
dia o treinamento se concentra 
em um foco, intercalando entre 
a localização de entorpecentes 
e a proteção. “O treinamento 
não é muito intenso, pois esses 
animais já são preparados para 
este trabalho, por isso as ativi-
dades são leves e alternamos 
com momentos de descanso”, 
ressalta. 

O guarda civil também res-
salta a importância da popula-
ção saber como este trabalho 
é realizado, visando derrubar 
alguns mitos. “As pessoas acham 
que nós maltratamos os ani-
mais, que eles são forçados a 
realizar este trabalho, e isso é 
totalmente mentira. O trabalho 
que realizamos é de associação, 
ou seja, o cão associa na mente 
dele que se ele encontrar a droga 

ganhará uma recompensa, um 
brinquedo”, explica. “O animal 
não é viciado com a droga, nós 
trabalhamos com a essência do 
entorpecente, que não é tóxica, 
para que ele reconheça o cheiro 
depois. Resumindo, para o ani-
mal se ele encontrar aquilo será 
recompensado, eles nem sabem 
o que é a droga.”

Os animais chegam ao canil 
ainda bebês, com menos de um 
ano de idade. Cunha ressalta 
que os cães não saem para a rua 
assim que chegam, passam por 
um completo treinamento e al-
guns testes, para saber se serão 
aptos para a função. Após o fim 
do tempo de serviço, que dura 
no máximo até o cão atingir 8 
anos de idade, uma lei garante 
que o animal tenha um lar. 
“Assim que se encerra o tempo 
de serviço do cão, ele ganha um 
novo lar. Pela lei, a preferencia 
é para os guardas que o treina-
ram, depois alguém de dentro 
da corporação e só então, caso 
ele não seja adotado, alguém 
da população poderá adotá-lo”, 
explica. 

Secretário explica detalhes da implantação do Canil
Thor participa de palestras sobre a conscientização das drogas
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2ª dose da HPV deve ser tomada em setembro

Detran oferece aplicativo 
para solicitar 2ª via da CNH

A partir de setembro a 
vacina contra a hepatite 
A fará parte do Calen-

dário Nacional da Vacinação 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e será disponibilizada 
no Município. É o que informa 
a Prefeitura de Indaiatuba por 
meio da Secretária da Saúde. 
A vacina estará disponível para 
crianças de 12 a 23 meses de 
idade (1 a 2 anos) com esquema 
vacinal de aplicação de apenas 
uma dose. 

Com esta inclusão, o calen-
dário passar a ter 14 vacinas 
de rotina, garantindo todas as 
vacinas recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

De acordo com a diretora do 
Departamento de Vigilância em 
Saúde, Rita de Cássia Jiampaulo 
Ferraz Vaz, Indaiatuba tem 
aproximadamente 2 mil crianças 
que devem receber a dose única 
da vacina. “Assim que a dose 
estiver disponível, os pais e res-
ponsável devem procurar uma 
unidade de saúde próxima à sua 
residência e levar a criança junto 
com a carteira de vacinação para 
que ela receba a dose”, explica. 

No dia 14 de agosto, será 
realizada em Campinas uma 

reunião entre os técnicos da 
Direção Regional de Saúde 
(GVE) e o Município, onde 
serão discutidas as orientações 
sobre a inclusão da vacina.

Com o objetivo de preve-
nir e controlar a hepatite A, o 
Ministério da Saúde pretende 
imunizar, gradativamente, toda 
a população. Inicialmente estará 
disponível apenas uma dose 
única da vacina. Mas, segundo o 
Ministério, será feito monitora-
mento da situação epidemiológi-
ca da doença no País, para assim 
definir a inclusão ou não de uma 
segunda dose no calendário de 
vacinação da criança. 

Para a inclusão da vacina 
contra a hepatite A, o ministé-
rio investiu R$ 111 milhões na 

compra de 5,6 milhões de doses 
para este ano.

Hepatite A
A hepatite A é transmitida 

via oral-fecal, de uma pessoa 
infectada para outra saudável 
ou através de alimentos, es-
pecialmente os frutos do mar, 
recheios cremosos de doces e 
alguns vegetais ou através de 
água contaminada. 

Apenas uma minoria apre-
senta os sintomas clássicos da in-
fecção: febre, dores musculares, 
cansaço, mal-estar, inapetência, 
náuseas e vômito. Icterícia, fezes 
amarelo-esbranquiçadas e urina 
com cor semelhante à da coca-
-cola são outros sinais possíveis 
da enfermidade. Muitas vezes, 

os sintomas são tão vagos que 
podem ser confundidos com 
os de uma virose qualquer. O 
paciente continua levando vida 
normal e nem percebe que teve 
hepatite A.

As crianças constituem gru-
po de risco importante, assim 
como os adultos que interagem 
com elas e os profissionais de 
saúde. 

A hepatite A é uma doença 
de curso benigno, mas poten-
cialmente grave. Embora não 
sejam frequentes, complicações 
podem surgir. Uma delas, a he-
patite fulminante, é um quadro 
que se caracteriza pela necrose 
maciça e morte das células he-
páticas nas primeiras seis a oito 
semanas da infecção. 

UBS Jardim João Pioli é uma das 
unidades que receberá a vacina 
contra a Hepatite A

Meninas com idade de 11 a 
13 anos, que receberam a primei-
ra dose da vacina contra a HPV 
(papilomavírus humano), nos 
meses de março e abril, devem 
retornar aos postos de saúde do 
Município para receberam a 
segunda dose. A vacina estará 
disponível em 12 unidades a 
partir de setembro. 

Pais ou responsáveis devem 
procurar uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e polos do Pro-
grama Saúde da Família (PSF) 
no dia agendado na caderneta 
de vacina. Apenas quem tomou 
a primeira dose pode receber a 
segunda. 

No primeiro semestre, du-
rante a primeira vacinação, 
Indaiatuba conseguiu imunizar 
2.737 meninas, entre 11 e 13 
anos. O Município conseguiu 
atingir 81,84% da população 
estimada de 4.838 adolescentes. 
A cidade possui uma população 
estimada de 1.582 meninas (11 

anos), 1.621 meninas com 12 
anos e 1.635 meninas com treze 
anos, totalizando 4.483.

O Ministério da Saúde vaci-
nará em 2015, as adolescentes 
com 9, 10 e 11 anos. Em 2016 
em adiante: as adolescentes 
com nove anos. Esta vacina 
anteriormente só era aplicada em 
clínicas particulares. 

HPV 
O HPV é o nome genérico de 

um grupo de vírus que pode pro-
vocar lesões nas genitais e que 
podem ser de alto risco, porque 
são precursoras de tumores ma-
lignos, especialmente do câncer 
do colo do útero.

A vacina contra o HPV é 
injetável e é ministrada em três 
doses, primeira dose, segunda 
seis meses depois e a última em 
60 meses (cinco anos). 

A vacina é bem tolerada e há 
poucas reações adversas como 
dores locais, febre e cefaleia.

Confira os endereços dos postos de vacinação - 
obedecendo sempre os horários das salas 

de vacina de cada unidade.

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque 
Boa Esperança; 
UBS 4, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
UBS 5 (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici; 
UBS 9 (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio, Vila Teler; 
UBS 10 - Jardim Califória - Rua Basílio Martins, Jardim Ca-
lifórnia; 
UBS 11 - João Pioli, Avenida Manoel Ruz Peres, 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, 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 da Saúde 

Os condutores do Estado 
de São Paulo já podem pedir 
a 2ª via da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) via apli-
cativo no celular, disponível 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP). A nova ferramenta 
é gratuita e dispõe de vários 
serviços.

Com a novidade, o usuário 
pode acompanhar a entrega do 
documento, consulta de mul-
tas e ponto na CNH, além de 
consultar débitos e restrições 
de veículos. 

Para a advogada Elaine 
de Camargo, 31 anos, a fer-
ramenta veio para ajudar no 
controle quanto ao CNH. “Eu 
achei muito boa a iniciativa 
do Detran em oferecer esse 
serviço para os condutores, 
pois isso facilita o acesso as 
nossas informações de forma 
prática e objetiva”, diz. 

Para ter acesso, o usuário 
deverá baixar o aplicativo 
“Detran.SP” na App Store da 
plataforma Android, ou no 
Google Play. O login é feito 
com o número do CPF. 

De acordo com o Detran.
SP, o aplicativo já possui 8 
milhões de usuários e os ser-
viços prestados pelo mesmo já 
tiveram 266.595 downloads. 

De acordo com a diretora-
-presidente do Detran.SP, 
Neiva Aparecida Doretto, os 
investimentos estão sendo 
feitos para facilitar a vida dos 
cidadãos. “O novo Detran.
SP prima por excelência no 
atendimento e a tecnologia, 
sem dúvida, é uma importante 
aliada nesse processo”, disse.

O Detran.SP oferece aos 
usuários 21 serviços de trân-
sito relacionados à CNH (2ª 
via do documento e CNH 
definitiva), veículos (débitos 
e restrições) e infrações (con-
sulta de multas e solicitação 

de recursos de penalidade), 
entre outros. 

Em 2013, os usuários aces-
saram o portal 46,7 milhões 
de vezes o que representa um 
aumento de 66% a mais que o 
registrado no ano anterior, que 
foi 28,1 milhões. 

Alerta 
Outro serviço oferecido 

pelo Detran é que os condu-
tores podem ser avisados, 
através de mensagem de texto, 
pelo celular, quando a valida-
de da CNH irá expirar.

O serviço é gratuito é está 
disponível para todos os con-
dutores. Para ter acesso é 
necessário que seja feito o 
cadastro no portal do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo, através do site 
www.detran.sp.gov.br.

A mensagem de texto in-
forma a data de vencimento e 
orienta o motorista a acessar 
o portal para obter mais in-
formações. 

A analista financeira, Clau-
dia Endo, 29 anos aprovou o 
aplicativo do Detran. “Acho 
bem prático a ideia que nos 
dê o alerta do vencimento da 
carteira e as informações de 
multa. Poderia disponibilizar 
também outras informações 
para nos ajudar no trânsito”, 
disse.

A legislação de trânsito 
brasileira permite dirigir por 
até 30 dias com o documento 
vencido. Após esse prazo 
quem for flagrado com a CNH 
vencida comete infração gra-
víssima levando 7 pontos na 
habilitação, além de multa no 
valor de R$ 191,54 e o carro 
apreendido.

Mais de 1,3 milhão de con-
dutores já se cadastraram para 
receber as mensagens de texto, 
que estão disponíveis desde o 
início de 2012.

Aplicativo no celular visa facilitar o pedido da segunda via da CNH
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Pólo Agropecuária apresenta 
novidades no mês de aniversário 
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A Pólo Agropecuária está localizada na Avenida Bernadino Bonavita, 480, no Jardim Santa Rita
Os vendedores Kléber Garzin e Roberto Felipe do Rosário, com a pro-
prietária Cristiane Nakada Nozaki

A Pólo Agropecuária 
inicia amanhã, dia 
9, uma série de pro-

moções em comemoração ao 
aniversário de um ano da mar-
ca. As ações especiais aconte-
cerão em todos os sábados do 
mês de agosto e contarão com 
muitas ofertas e brindes. Além 
disso, os clientes concorrem a 
uma bicicleta e outros produ-
tos ao fim da promoção. 

Fundada em 1º de agosto 
do ano passado, a Pólo é espe-
cialista em produtos para cães 
e gatos. “Aqui temos rações 
comuns e especiais, medi-
camentos, acessórios como 
brinquedos, roupas, casinhas, 
coleiras, recipientes para co-
mida e muito mais”, explica 
o vendedor, Kléber Garzin. 
“Trabalhamos com as marcas 
mais tradicionais, como a Hills, 
Magnus, Special Dog, Preniatta, 
entre outras, até rações especiais 
para animais que precisam de 
uma alimentação especifica”.  

Além de produtos para cães 
e gatos a Polo trabalha com arti-
gos para pássaros, como rações, 
gaiolas, remédios, acessórios, 
entre outros.

Outra novidade da marca 
são os produtos para a limpeza 
e manutenção de piscinas e 
artigos para jardinagem. “Nós 

não oferecemos os serviços, 
mas contamos com uma varie-
dade de produtos para limpar e 
conservar sua área de piscina. 
Temos os produtos mais co-
muns, como cloro e clarifican-
tes, e os materiais para realizar 
a limpeza, como as peneiras, 
escovas e as mangueiras”, 
explica Garzin.  Já no campo 
na jardinagem, os clientes en-
contram algumas ferramentas 
para conservar o espaço. 

O vendedor destaca que 
o público é exigente e que o 

mercado precisa se adequar 
à essas necessidades. “Perce-
bemos que a população quer 
um atendimento diferenciado, 
bons produtos, preços justos e 
variedade. É o que buscamos 
oferecer aqui na Pólo”, explica. 
Garzin destaca que os animais 
de estimação se tornaram parte 
das famílias, por isso o setor 
não para de investir em criações 
para mimar os bichos. 

Diante isso o Pólo Agro-
pecuária acaba de lançar o 
Programa de Fidelidade, onde 

o cliente se cadastra e acumula 
pontos em suas compras. “Bas-
ta se cadastrar e já está parti-
cipando. Essa é uma forma de 
fidelizar os clientes que já estão 
conosco desde que inauguramos 
até os que estão conhecendo a 
marca agora”, diz. 

Novidade
De acordo com Garzin, a 

Pólo também se prepara para 
inaugurar a sessão de banho e 
tosa. “Cada vez mais os clien-
tes querem encontrar em um 

só lugar, todos os produtos e 
serviços. Por isso nos prepa-
ramos para oferecer mais este 
serviço, estamos acertando 
alguns detalhes e em breve 
os clientes já poderão usufruir 
desta novidade”, conta.

Para o vendedor, a opção é 
uma necessidade atual. “Mui-
tos donos não possuem tempo, 
nem prática para dar banho 
nos seus cães, principalmente 
quando são animais maiores, 
com pelos mais longos”, diz. 
“O serviço de banho e tosa se 

tornou mais acessível e neces-
sário por que os animais preci-
sam ser lavados com produtos 
específicos e se for feito por 
um profissional qualificado, 
melhor ainda”.

Para conferir de perto os 
produtos da Pólo Agrope-
cuária, basta se dirigir até a 
Avenida Bernadino Bona-
vita, nº480, no Jardim Santa 
Rita. Para mais informações 
ou entrar em contato com o 
Disk Entrega, basta ligar para 
3392-5755. 
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Ajudante é esfaqueado 
durante briga em festa 

Cruzamento do Centro registra mais um acidente 

CONFUSÃO                  

LOCAL CRÍTICO SUSTO

CAMBISTA

GM é acionada para apurar 
caso de abandono de cães
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MÁRCIO REZENDE DOS SANTOS

A Guarda Civil Municipal 
foi acionada, na manhã 
de segunda-feira, dia 

4, para comparecer a uma resi-
dência no bairro Cidade Jardim, 
para apurar uma ocorrência de 
abandono de dois cães. Segundo 
informações da GM, o dono 
viajou para a Suíça e deixou 
os animais aos cuidados de um 
terceiro. Segundo denúncias, 
os animais não estariam sendo 
alimentados. Porém, de acordo 
com a vizinha, os cachorros não 
estavam abandonados, tampou-
co estavam sem alimentação.  

O diretor da Guarda Civil 
Municipal, o inspetor-chefe Má-
rio Sergio Zombini, informou 
que a ocorrência teve inicio na 
sexta-feira, dia 1º. “Segundo a 
denúncia, o dono da casa teria 
viajado há cerca de 20 dias e os 
animais estavam sozinhos, sem 
água e comida”, explica. “Na 
ocasião, devido às condições do 
imóvel, que estava trancado e é 
todo protegido por cercas elétri-
cas, não foi possível fazer nada.” 

Na segunda-feira, um bo-
letim de ocorrência foi regis-
trado na Delegacia de Polícia, 
requisitando a averiguação da 
GC. Além disso, o documento 
informava que o proprietário 
encontrava-se em viagem pela 
Suíça e os cães estavam aos 
cuidados de terceiros. Quan-

do a guarnição compareceu à 
residência para apurar o caso, 
deparou-se com os mesmos que 
confirmaram ser os responsáveis 
pelos animais. 

De acordo com Zombini, o 
rapaz confirmou que o proprie-
tário estava viajando, mas negou 
que os animais estavam abando-
nados. “Ele explicou que devido 
aos seus afazeres não conseguiu 
vir até a residência todos os dias, 
porém estava cuidando dos ani-
mais”, contou.

Diante dos fatos, a GM acio-
nou o Centro De Reabilitação 
Animal E Zoonoses (CCZ), para 
que realizassem o recolhimento 

dos animais. Zombini informou 
ainda que a Vigilância Sanitária 
também foi requisitada, devido 
ao acúmulo de sujeira e fezes 
de animais. 

Doença
De acordo com a dona de 

casa, Valdinéia da Rocha, de 35 
anos, os animais não estavam 
abandonados e, na verdade, um 
deles já foi condenado pelo ve-
terinário. “É claro que olhando 
para ele realmente parece que 
está abandonado, passando 
fome, porém isso não é verdade. 
Ele possui uma doença no rim e 
já foi condenado pelo veteriná-

rio, mas o dono é muito apegado 
ao cachorro e ficou com dó de 
sacrificá-lo”, afirma ela. “É só 
olhar para o outro cachorro para 
ver que a denúncia não está cor-
reta, ele está normal, saudável. 
Não tem como um animal ficar 
magro e com esta aparência e o 
outro não.”

Valdinéia também afirma 
que o casal responsável por 
cuidar dos animais esteve na 
residência alimentando os cães. 
“Eles não estiveram todos os 
dias, nem lavaram o quintal. 
Mas estiveram aqui sim para dar 
água e ração para os cachorros”, 
afirma.

Vizinha nega que animais estavam abandonados e explica que um deles, na verdade, tem doença terminal

O ajudante Alex dos San-
tos, de 28 anos, teve o braço 
direito esfaqueado durante 
uma briga no domingo, dia 
3, em uma festa no Distrito 
Industrial. 

A Polícia  Mil i tar  foi 
acionada até o local, mas ao 
chegar, a confusão já tinha 

terminado e a vítima havia 
sido socorrida ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc). 

Após ser  medicado e 
realizar um curativo, o aju-
dando que né residente da 
cidade de Valinhos,  foi 
liberado. 

Jovem é detida após tentar 
vender ingressos furtados
Uma jovem de 18 anos 

foi detida pela Polícia Militar 
no momento em que tentava 
vender ingressos de uma festa, 
que ela havia furtado de um 
comércio no Centro. A ocor-
rência foi registrada na tarde 
da última sexta-feira, dia 1º. A 
estudante foi reconhecida nas 
redes sociais, onde anunciava 
a venda dos bilhetes. 

De acordo com a proprie-
tária do comércio, a estudante 
entrou na loja se passando por 
cliente. Sem que ninguém 
notasse, a jovem subtraiu 24 
ingressos para o camarote de 
uma festa, no valor de R$ 80 
cada, além de uma camiseta 
personalizada do evento. 

Pelas câmeras de seguran-
ça, a proprietária conseguiu 
visualizar o momento da ação, 
bem como reconhecer a estu-

O cruzamento da Rua 15 
de Novembro com a Ciqueira 
Campos, um dos mais movi-
mentados do Centro da cidade, 
registrou mais um acidente na 
tarde da segunda-feira, dia 4. 

De acordo com a Polícia 
Militar, a jovem Jamily Bar-
bosa Fernandes, de 22 anos, 
trafegava pela Rua 15 de No-
vembro com sua moto, quan-
do o veículo Uno, conduzido 
pelo gerente Valdir Garcia, de 
45 anos, não respeitou o sinal 
de pare e invadiu a via, vindo 
a colidir com Jamily. 

A jovem caiu ao solo sofren-
do algumas lesões e foi socorrida 
ao Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). Como os do-
cumentos do Uno estavam em 
ordem, o gerente foi liberado. Cruzamento é um dos mais movimentados de Indaiatuba

Um caminhão tombou contra uma cabine do pedágio que liga Indaiatuba à Campinas, na 
manhã desta quinta-feira, dia 7. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista do 
caminhão tentou desviar de um carro que parou em sua frente, e jogou o caminhão contra a 
mureta do pedágio. O motorista sofreu ferimentos leves e logo foi atendido. O trânsito ficou 
lento, mas normalizado horas depois do ocorrido.

dante. A vítima também con-
seguiu encontrar o perfil da 
jovem nas redes sociais, onde 
a mesma estava vendendo os 
ingressos furtados pelo valor 
de R$ 50 cada. 

Se passando por uma 
compradora, a vítima entrou 
em contato com a jovem e 
marcou um encontro para 
realiza o pagamento e a 
retirada dos ingressos. No 
momento em que a jovem 
entregava os ingressos para 
o suposto comprado, foi 
detida pela Polícia Militar 
e encaminhada à Delegacia 
de Polícia. 

Na DP, a jovem confessou 
que havia furtado os ingressos 
e que os estava revendendo 
na internet. Diante dos fatos, 
a estudante foi indiciada pelo 
crime de furto e liberada. 
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Veículo capota 
e fere três pessoas 

Dupla assalta 
cabine de pedágio Idosa perde R$ 6 mil em golpe
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Operador de máquinas é 
indiciado por crime contra 

Um operador de má-
quinas, de 40 anos, 
foi indiciado na tar-

de de segunda-feira, dia 4, 
por crime contra a dignidade 
sexual. Ele teria enviado 
fotos nuas para uma adoles-
cente de 15 anos. 

De acordo com o guarda 
municipal, Paulo Fortunato, 
a ocorrência teve início na 
terça-feira, dia 29 de julho, 
quando o operador de má-
quinas adicionou a jovem em 
uma rede social. “A vítima 
contou que ele se passava 
por um homem mais jovem e 
começaram a conversar. No 
entanto, quando ele pediu 
que ela lhe enviasse uma foto 
nua, ela estranhou e contou 
para a mãe”, explica. “A mãe 

DA REDAÇÃO
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operação foi montada para 
prender o operador. “Ele 
marcou um encontro com a 
jovem na Praça Ruy Barbosa 
e os guardas ficaram a paisa-
na. No momento em que ela 
se aproximava e o operador 
fez menção de beijá-la, foi 
quando realizamos a prisão”, 
informa Fortunato. 

No computador do opera-
dor de máquinas, as autori-
dades policiais encontraram 
diversas fotos nuas, porém 
nenhuma foto da jovem ou 
de outras pessoas. Segundo 
informações, o operador de 
máquinas é casado e tem 
uma filha de 16 anos. 

Na Delegacia de Polícia, 
o homem prestou um longo 
depoimento, porém não ficou 
preso. Foi apenas indiciado 
por crime contra a dignidade 
sexual.

JME

FERNANDO SANTOS 

Após enviar fotos nuas para a 
adolescente, homem marcou 
encontro na Praça Ruy Barbosa

Uma idosa, de 78 anos, 
teve o cartão de crédito furtado 
após realizar operações no cai-
xa eletrônico de uma agência 
bancária, na tarde do dia 31 de 
julho. A idosa só descobriu o 
golpe após verificar sua conta 
e descobrir o prejuízo de quase 
R$ 6 mil. 

A vítima contou que os dois 
homens suspeitos estavam em 
outro caixa, um parecia estar 
realizando operações e o outro 
auxiliando. No momento em 
que a vítima saia da agência, 
um dos homens a chamou, di-
zendo que ela havia esquecido 
de cadastrar a digital. 

Sem perceber que era um 
golpe, a idosa voltou ao caixa 
ao lado da dupla e novamente 
acessou sua conta. A vítima 
acredita que provavelmente o 
homem visualizou sua senha e 
de alguma forma trocou seus 
cartões. 

A idosa só se deu conta do 

golpe mais tarde, ao receber 
uma mensagem do seu banco 
informando que havia sido 
realizado um saque no valor 
de R$ 1,2 mil. Ao verificar 
sua conta, a vítima descobriu 
que também haviam efetuado 
compras parceladas totalizan-
do o valor de R$ 4.196. 

da vítima continuou conver-
sando com o operador de 
máquinas, se passando pela 
filha e foi quando ele enviou 

fotos nuas.” 
A mãe da adolescente 

então comunicou à Guarda 
Civil sobre o ocorrido e uma 

Um veículo Corsa, com 
três pessoas, capotou na tarde 
do último sábado, dia 2, na 
estrada municipal João Henri-
que Schultz, uma continuação 
da Rodovia  João Ceccon, que 
liga Indaiatuba à Cardeal. O 
local já é conhecido por regis-
trar inúmeros acidentes. 

Ainda não se sabe de que 
forma ocorreu o acidente e se-
gundo informações da Guarda 

Civil, dois dos passageiros 
foram socorridos e levados ao 
hospital de Elias Fausto. Já o 
terceiro integrante, em estado 
mais grave, foi encaminhado 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc), o qual 
não teve o estado de saúde 
divulgado. A GM também 
não possui informações sobre 
o outro veículo envolvido no 
acidente. 

O local do 
acidente já é 
conhecido por 
registrar inúme-
ras colisões

Dois homens armados as-
saltaram uma cabine do pe-
dágio, que liga Indaiatuba à 
Campinas, na noite do último 
dia 29 de julho. Durante o 
roubo, os indivíduos levaram 
do local a quantia de R$ 134.

De acordo com o atendente 
da cabine, a dupla chegou de 

motocicleta e em porte de uma 
arma de fogo anunciaram o 
assalto. Um deles estrou na 
cabine e pegou o dinheiro do 
caixa, R$ 134, e ainda des-
feriu uma coronhada contra 
o atendente. Após o crime, a 
dupla fugiu do local a bordo 
da motocicleta. 

Mais Expressão
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Primavera fecha com mais quatro reforços
ASSESSORIA PRIMAVERA

CLUBE 9

DEFINIDO 

Pensando ainda nos pró-
ximos três jogos e a 
quatro pontos do aces-

so a próxima fase, o Esporte 
Clube Primavera apresentou 
quatro reforços: o meia Muller, 
de 22 anos (ex-Atibaia) e o 
volante Giancarlo, de 19 anos, 
ex-Guarani; além dos atacan-
tes Arnaldo, de 20 anos, que 
veio do Jacutinga/MG e Daniel 
Piauí, que teve como último 
clube o Atlético Clube Piauí.

Os reforços foram inscritos 
na tarde de quarta-feira, dia 6, 
no último dia determinado pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF) para a contratação de 
novos jogadores para a Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista.

Os jogadores chegaram ao 
Gigante da Vila no começo da 
semana, já foram divulgados 
no BID da Federação e já estão 
disponíveis para a partida de 
domingo. “Treinei durante a 
semana e vi um grupo muito 
bom”, disse o volante Gian-
carlo.

O Primavera volta a campo 

e busca a revanche contra a 
Pirassununguense. O jogo, que 
abre o returno da segunda fase, 
acontece no domingo, dia 10, 
às 10 horas, no Gigante da Vila.

O Fantasma busca reabi-
litação após perder no último 
final de semana, quando aca-
bou derrotado por 2 a 1 para 
o mesmo Pirassununguense, 
na casa do adversário. Renato 
fez aos 9min e aos 27min do 
primeiro tempo, para o Pi-
rassununguense, e Geovane 
descontou para o Primavera, 
aos 43min da etapa final. 

Mesmo com a derrota, o 
Fantasma da Ituana segue na 
primeira colocação do Grupo 
11, com seis pontos, sendo 
duas vitórias e uma derrota. O 
time tem ainda o ataque mais 
positivo da chave, com quatro 
gols marcados, e a segunda 
melhor defesa, com três gols 
sofridos. 

O segundo colocado na 
Chave 11 é justamente a Pi-
rassununguense, com quatro 
pontos. O time tem uma vitó-
ria, um empate uma derrota. A 
ataque Alvinegro marcou três 
gols e sofreu outros três.

Na partida de domingo, 

além da qualidade do grupo, 
o Primavera aposta também 
na sua campanha jogando em 
casa. O time não sabe ainda o 
que é perder no campeonato 
dentro do Gigante da Vila. No 
Ítalo Mário Limongi o Fantas-
ma venceu o SEV-Hortolândia 
por 2 a 0, o Elosport por 3 a 0, 
o Paulínia por 5 a 0, o Sumaré 
por 2 a 1 e a Portuguesa San-
tista por 1 a 0.

Para o presidente do Fan-
tasma, Sérgio Trinca, o time 
vem tendo bom desempenho. 
“Contra a Portuguesa Santista 
não atuamos bem, mas o grupo 
está empenhado e compro-
metido em vencer. Já contra 
o Pirassununguense, tivemos 
uns minutos de ‘apagão’ e 
tomamos dois gols. Mas con-
seguimos corrigir os erros, re-
agimos, tanto que só deu nosso 
time no segundo tempo, mas a 
vitória não veio”, analisa. 

Promoção 
Para o jogo de domingo, o 

Primavera lançará a campanha 
“Herança Tricolor”, a qual visa 
atrair o torcedor ao Gigante 
e comemorar o Dia dos Pais. 
No confronto contra a Pirassu-

nunguense, quem levar o pai 
ao estádio pagará apenas um 
ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 
meia-entrada). “Na verdade o 
público nos jogos é proporcio-
nal ao desempenho da equipe. 
Se o time tiver vai mal, o tor-
cedor não comparece. Mas gos-

taria que a torcida entendesse 
que estamos fazendo algo para 
atraí-los”, ressalta Trinca. 

No último confronto em 
casa, na vitória de 1 a o con-
tra a Briosa, o público já foi 
maior e ultrapassou os 500 
torcedores presentes. 

A promoção é válida ape-
nas para o dia do jogo. Mas 
antes do jogo o torcedor tam-
bém pode adquirir o ingresso 
pela metade do preço. A partir 
de hoje, dia 8, até amanhã, dia 
9, os ingressos podem ser ad-
quiridos na secretaria do clube.

Sub-20 estreia com 
empate em casaDois confrontos estão marcados para quarta-feira

Lidi divulga rodada de abertura do Amador  

A equipe Sub-20 do Prima-
vera estreou com empate na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista. Na sexta-feira, 
dia 1º, em Osacos, o Fantasma 
ficou no 1 a 1 contra os donos 
da casa.

O Fantasma abriu o marca-
dor com Osmar, aos 30 minu-

tos do primeiro tempo. Mas o 
Osasco deixou tudo igual aos 
30 da etapa final, com Jonatas.

O time folga no fim de 
semana e volta a campo no 
próximo sábado, dia 16, contra 
o Taboão da Serra. O confron-
to acontece às 15 horas, no 
Gigante da Vila. 

Duas partidas estão mar-
cadas para acontecer na quar-
ta-feira, dia 13, na disputa 
do Campeonato de Futebol 
Minicampo “Dirceu Apare-
cido do Santos”, competição 
promovida pelo Clube 9 de 
Julho. O campeonato teve 
ainda oito partidas disputadas 

x 2 Vizzent Calçados (Ve-
terano), Ópticas Ipanema 
Morada do Sol 1 x 7 Jaci-
tara (Máster), Unexfort 2x3 
Jornal Exemplo (Máster), 
Lubeka 2 x 1 SSA Brasil 
(Veterano), JR Celulares 2 
x 1 Faculdade Max Planck 
(Adulto) e Dominium Em-
preendimentos 3x3 Atlântico 
Soluções (Adulto).

no último domingo, dia 3.
Na quarta-feira, os dois 

confrontos acontecem pela 
categoria Máster. ÀS 19h15, 
o jogo de abertura da rodada 
será entre Marquinhos Tin-
tas x Balilla. No segundo 
confronto, às 20h15, o Casa 
das Embalagens joga conta 

o Tecnosemillas. Os dois 
jogos ocorrem no campo 3.

Na rodada do último do-
mingo os resultados foram: 
Colégio Meta 0 x 1 2G Be-
bidas (Super Máster), Ice 
Bears Engenharia 1 x 0 
LG Vacker (Super Máster), 
Escritório Contábil Indaiá 1 

Após sete meses de espera, 
a bola volta a rolar para os 
times que disputam a Primeira 
Divisão do Campeonato Ama-
dor, competição organizada 
pela Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi). A rodada 
de abertura e os times partici-
pantes foram divulgados du-
rante a semana pela entidade. 
A primeira rodada, com seis 
jogos, acontece no próximo 
domingo. 

Estão confirmadas as equi-
pes da Ponte Preta, Atlético, 
Bandeirantes, Jardim Brasil, 
Estrela do Norte, Bahia, União 
Agrícola Cardeal, União Pa-
raná, Santa Cruz, LBc, Elias 
Fausto e Operário. Todos 
estarão presentes num grupo 
único.  

A primeira rodada contará 
com os confrontos: Santa 
Cruz x União Paraná, LBC x 
Estrela do Norte, Jardim Bra-
sil x União Agrícola Cardeal, 
Unidos Bahia x Operário, 
Bandeirantes x Ponte Preta e 
Elias Fausto x Atlético. 

O regulamento prevê que 
os times se enfrente entre si, 
em turno único, classificando-
-se para as semifinais os qua-
tro primeiros colocados. Na 
segunda fase, serão jogos e 
ida e volta até definir os dois 
finalistas.

O campeão da edição 2014 
do campeonato Amador da 
Primeira Divisão será conheci-
do após dois confrontos. Caso 
os dois confrontos termine 
empatados, será campeão a 

equipe com a melhor campa-
nha nas duas fases. 

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

O Amardozão premiará 
ainda o campeão e o vice, com 
troféus e medalhas, além de 
troféu para o artilheiro, defesa 
menos vazada e equipe mais 
disciplinada. Haverá ainda 
o Troféu dos Invictos para o 
time que superar as 14 partidas 
invictas da Ponte Preta. 

Na última edição do cam-
peonato, o grande campeão 
foi a equipe da Ponte Preta, 
e Itaici. O vice-campeão foi 
o Operário. Segundo a Lidi, 
não há previsão de quando a 
competição termina. 

Após derrota na última rodada, Primavera busca revanche diante do Pirassununguense no domingo, dia 10

Mais Expressão
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Dezoito gols marcam a 
terceira rodada 

Equipe paradesportiva conquista 14 medalhas

ADI tenta se firmar na 
zona de classificação
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

ASSESSORIA ADI 

JME

A equipe principal da 
Associação Despor-
tiva Indaiatubana 

(ADI)/Clube 9 de Julho quer 
ser firmar na zona de classi-
ficação da Liga Estadual de 
Futsal. Mas para isso, tem 
que vencer o jogo de hoje, 
dia 8, contra Baruei, na casa 
do adversário. A bola rola a 
partir das 18 horas, no ginásio 
Parque dos Camargos. 

O time indaiatubano vem 
de uma vitória convincente na 
última rodada. Na última sexta-
-feira, dia 1, jogando em casa, 
o time venceu o ADSF/VGS/
Cruzeirinho pelo placar de 7 a 
4. Os gols da equipe local foram 
marcados por Jhow e Cleiton, 
em duas oportunidades, além 
de Henrique, Jonathan e Igor 
que balançaram as redes uma 
vez cada. 

Mesmo com o resultado 
positivo, o pivô Jhow ressalta 
que ainda há falhas. “Não fi-
zemos uma grande partida na 
sexta-feira, creio que deixamos 
a desejar em alguns momentos 
da partida. Mas o importante era 

indaiatubanos. O time é apenas 
o 17º colocado, antepenúltimo, 
com nove pontos somados. A 
equipe venceu apenas um jogo, 
empatou seis e perdeu outros 
sete. O time marcou 27 gols e 
ainda sofreu outros 39. 

E para se classificar, além 
de vencer o Barueri hoje, o 
time terá ainda terá pela frente 
três jogos em casa. No dia 15 
de agosto a equipe enfrenta o 
GE Mogiano/ADM/Assibraff/
Smel. No dia 22, o adversário 
será o CSS II Exército. E para 
fechar a primeira fase, no dia 4 
de setembro a ADI joga diante 
do ADC Ford/Taubaté.  

Para Jhow, a vitória no con-
fronto de hoje é fundamental 
para ADI sonhar com o acesso 
a segunda fase. “Será uma par-
tida difícil, na casa deles, sem 
falar que eles estão precisando 
mais dos três pontos do que a 
gente, pois estão numa situação 
pior”, lembra. “Mas precisamos 
vencer para seguirmos na zona 
de classificação. Ainda estamos 
‘vivos’ na competição, temos 
quatro jogos para fazer, sexta-
-feira (hoje) é o último fora de 
casa. "Os outros três acontecem 
em Indaiatuba". 

ADI procura vitória hoje 
para continuar “sonhan-
do” com a classificação 
para a próxima fase

A última rodada do 1ª edição 
do Campeonato de Futebol So-
ciety Máster “Copa Congesa” 
foi marcada por 18 gols. O 
campeonato, organizado pelo 
Indaiatuba Clube, contou com 
três jogos no último domingo, 
dia 3. Pelo 2º Campeonato de 
Futebol Society Super Máster 
“Copa Codarin” do Indaiatuba 
Clube, duas partidas acontecem 
hoje, dia 8.

No primeiro jogo de domin-
go, Congesa e Indaiart fizeram 
um jogo muito disputado no 
primeiro tempo que terminou 
com a vantagem mínima a favor 
do Indaiart. No segundo tempo 
a Congesa empatou, mas, no 
minuto seguinte viu o adversá-
rio ficar novamente a frente e 
fechar a vitória aos 18 minutos 
em 3 a 1.

O segundo jogo do dia co-
meçou com tudo e logo aos 45 
segundos o Atlanta abriu o pla-
car contra o Colégio Renova-
ção. O empate veio apenas aos 
18 minutos do primeiro tempo, 
mas não durou muito tempo, 
pois, aos 18 minutos e 50 se-
gundos o Atlanta voltou a ficar 
à frente no placar, vantagem 
que durou até o último minuto 
da etapa inicial quando, aos 25, 
o Renovação voltou a empatar.

Com a partida bastante dis-
putada, os dois times voltaram 
para o segundo tempo buscando 
a vitória que aconteceu quase no 
final do jogo. Aos 23 minutos o 
Colégio Renovação conseguiu 
a virada, fechando o marcador 
em 3 a 2. No terceiro confronto, 
logo aos 15 minutos do primeiro 
tempo o time do Casagrande já 
vencia por 3 a 0 e parecia que a 
vitória estava garantida. Porém, 
aos 19 minutos da primeira 

etapa o rumo do jogo começou 
a mudar. Logo depois de fazer 
o seu primeiro gol o Ovos 
Massanari foi pra cima e ainda 
no primeiro tempo conseguiu 
fazer o segundo.

Empolgado com a reação, 
o time voltou para o segundo 
tempo com mais vontade e 
empatou o jogo aos 4 minutos 
e 30 segundos. Mas a reação 
que no primeiro tempo parecia 
impossível não parou por aí e 
30 segundos depois a virada 
aconteceu.

Atrás do placar pela pri-
meira vez na partida, o Casa-
grande teve que voltar ao ata-
que e criou três boas chances 
de empatar o jogo, situação 
que aconteceu somente aos 20 
minutos da etapa final.

E quando o empate parecia 
definido, um contra-ataque 
puxado em uma roubada de 
bola deixou o time do Ovos 
Massanari na frente novamen-
te aos 24 minutos e fechou o 
marcador em 5 a 4.

Por conta do Dia dos Pais, 
no próximo domingo, dia 10, 
a terceira rodada do returno 
da Copa Congesa acontece 
somente no dia 17 de agos-
to. O Verona vai enfrentar o 
Fevale, o Sorrento encara o 
Limpa Mais e o All Rental 
pega o J Ferres.

Super Master
Após a folga do último fi-

nal de semana, a Copa Codarin 
do Indaiatuba Clube volta a 
ser disputada hoje, na terceira 
rodada do segundo turno.

Às 19h15 o Codarin en-
frenta o Chut e a partir das 
20h30 o Cláudio Arquitetura 
encara o Mundo Verde.

A equipe de natação para-
desportiva da ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes con-
quistou 14 medalhas, sendo 
11 ouros e três pratas. Os re-
sultados vieram na disputa da 
1ª Etapa Nacional do Circuito 
Brasil Caixa Loterias, compe-
tição que aconteceu na última 
sexta-feira e no sábado, dias 2 
e 3, em São Paulo.

Além de conquistar pó-
dios para o Município, os 
atletas também bateram re-
cordes, com destaque para 
Cecília Kethlen que além de 
assegurar medalhas de ouro 
na disputa nos 50m livre, 
nos 100m livre, nos 400m 
livre, nos 100m costas e 
nos 100m borboleta, com o 
desempenho obtido se tor-
nou recordista brasileira em 
quase todas as provas de sua 
categoria, com exceção dos 
100m costas. “É uma evo-
lução incrível, no início do 
ano Cecília detinha ‘apenas’ 
o recorde nos 50m livre”, 

comenta o treinador Antonio 
Luiz Cândido. 

Também foram recordistas 
Felipe Caltran nos 200m livre 
e Ronaldo Bezerra nos 100m 
peito. Todos ganharam o di-
reito de fazer parte das etapas 
nacionais do Circuito nas 
fases regionais da competição 
ou nos eventos com chancela 
do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) na temporada 
de 2014. Já Lucas Mozela 
ficou entre os oito melhores 
do mundo nos 200m medley. 

Na disputa do campeonato, 
Cecília conquistou o ouro nos 
50m livre, 100m livre, 400m 
livre, 100m costas e 100m 
borboleta. O ouro também 
veio com Felipe nos 200m e 
200m medley; além de Ronal-
do, ouro nos 100m peito. Hel-
der Von Ah venceu nos 200m 
medley (hepta campeão).

Satisfeito, o treinador da 
equipe local lembra ainda que 
a competição reuniu atletas de 
todo o País, com excelente ní-

vel técnico. “O torneio serviu 
também como seletiva para a 
formação da seleção brasilei-
ra permanente em 2015 nas 
categorias Absoluta e Jovens, 
e nossa equipe tem vários 
atletas com reais chances de 

integrar o grupo”, completa 
Cândido.

A equipe de natação pa-
radesportiva ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes tem o 
apoio do restaurante Coelho 
na Brasa.

conquistar os três pontos, uma 
vez que estávamos enfrentando 
o último colocado”, ressalta.

Com a vitória em casa, o 
time está entre os 12 que se 
classificam para a segunda fase. 
A ADI está justamente na 12º 

colocação, com 16 pontos. São 
quatro vitórias, quatro empates 
e seis derrotas. O time de Indaia-
tuba já marcou 37 gols, mas em 
contrapartida tomou 41.

Por outro lado, o Barueri 
tem campanha inferior aos 
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NO DOMINGO DESTAQUE 

André Bankoff apresenta 
comédia no CIAEI 

Modelo de Indaiatuba 
participa de clipe de Anitta

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br CULTURA & LAZER
Miss São Paulo é eleita neste sábado

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO RAFAEL DARDES

A grande final do Miss 
São Paulo será reali-
zado amanhã, dia 9, 

com transmissão ao vivo pela 
TV Bandeirantes. O evento 
acontece a partir das 20h25. 
O Município será represen-
tado pela Miss Indaiatuba, 
Yasmin Zeleniakas Gianno-
caro, 19 anos. 

“Participar do Miss São 
Paulo para mim é uma felicida-
de imensa, tenho muito orgulho 
de estar nesse concurso repre-
sentando Indaiatuba. Quero que 
esse ano seja o melhor Miss São 
Paulo de todos os tempos, que 
seja tudo perfeito”, disse.

Junto com Yasmin, mais 29 
candidatas concorrem ao título 
de Miss São Paulo. Todas estão 
desde o último sábado, dia 2, 
confinadas no Hotel Maksoud 
Plaza, em São Paulo, passando 
por toda a preparação e treina-
mento para o concurso. “Para 
mim está sendo muito bom 
passar essa semana confina-

da, pois parece que o evento 
cresce cada dia mais, a minha 
sensação é de explosão”, conta 
Yasmin. “Não existe concor-
rência entre as cidades, todas 
representam um só sonho, uma 
família. Cada pedacinho de São 
Paulo está sendo muito bem re-
presentado, e a candidata eleita 
será um símbolo representando 
cada ‘princesa’. Todas são 
maravilhosas e merecem esse 
prêmio”, revela. 

Das 30 candidatas ao título, 
apenas 15 serão selecionadas 
para a final e apenas cinco res-
ponderão as perguntas do júri. 
A candidata que ganhar a faixa 
de Miss São Paulo irá repre-
sentar o Estado no Miss Brasil.

Durante 10 meses, a Miss 
Indaiatuba está se preparando 
e se dedicando ao grande con-
curso Miss São Paulo. 

De acordo com os pro-
prietários da agência Musique 
Models e responsáveis pela 
preparação da representante 
de Indaiatuba, Raphael Bathe 
e Joana Nader, a candidata está 
cada dia mais madura e pronta 

para o concurso. “Ela (Yas-
min) vem se dedicando para 
dar seu melhor nesse sábado. 
Foram muitas manhãs acor-
dando mais cedo para correr no 
parque, mudança nos hábitos 
alimentares e rotina para o dia 
a dia, treinamentos de passare-
la praticamente todos os dias, 
tratamentos estéticos entre 
outros. Mas o mais importante 
não foi à mudança corporal 
da Miss Indaiatuba, mas sim 
sua evolução. Esse processo 
aconteceu de dentro para fora, 
ela batalhou e se superou a 
cada dia.”

Ainda de acordo com Bathe 
e Joana, as chances de Yasmin 
são grandes. “Estamos muito 
confiantes, ela esta cada dia 
mais deslumbrante, estamos 
todos na torcida! Percebemos 
pelas fotos postadas pela or-
ganização do Miss São Paulo 
que ela esta conseguindo ser 
ela mesma, espontânea, sorri-
dente e divina. Estamos com 
a expectativa de que este ano 
vamos ainda mais longe e será 
inesquecível”, revela.

Miss Indaiatuba 
As interessadas em parti-

cipar do concurso que elegerá 
a representante de Indaiatuba 
no Miss São Paulo edição 
2015 já podem se inscrever. 
Para participar a candidata 
precisa ter 18 anos com-
pletos até o dia da seletiva, 
marcada para 20 de agosto, 
preencher a ficha de inscri-
ção, disponível no endereço 
www.missindaiatuba.com.
br ou diretamente na agência 
Musique Models - que é a 
empresa responsável pela 
organização do evento -, de 
segunda a sexta-feira, das 
13h às 17 horas.

O valor da inscrição é R$ 
60 e inclui camiseta Miss 
Indaiatuba, fotos no estúdio 
fotográfico Clickdois, divul-
gação da imagem no site ofi-
cial do evento, treinamentos 
para o concurso e avaliação 
corporal na Clínica Magnifi-
que Spa Day. É preciso tam-
bém apresentar comprovante 
de endereço e documento de 
identidade com foto.

A representante 
de Indaiatuba, 
Yasmin Giannoca-
ro, têm grandes 
chances de vencer 
o Miss São Paulo

A Teatro GT traz para In-
daiatuba a comédia “Não Existe 
Mulher Difícil” com o ator 
André Bankoff. A peça será 
apresentada no domingo, dia 10, 
na Sala Acrísio de Camargo no 
Centro de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei), a partir das 
19 horas. O ingresso custa R$ 
60 e já pode ser adquiridos nos 
pontos autorizados ou pelo site 
www.bilheteriarapida.com.br.

Estudantes, idosos e profes-
sores da rede pública têm direito 
a meia-entrada, mediante a 
apresentação de documentos. Os 
sócios do Clube GT tem 50% de 
desconto mediante a apresenta-

ção do cartão. Censura 14 anos.
Inspirada no livro homôni-

mo de André Aguiar Marques, 
com o texto adaptado por Lúcio 
Mauro Filho, a comédia apre-
senta um divertido monólogo 
dinâmico e moderno que retrata 
de forma divertida o que um ho-
mem faz após uma separação. 
Após ser deixado pela mulher, 
o personagem volta ao universo 
dos solteiros e se vê em uma 
nova realidade: as mulheres es-
tão mais independentes e a cada 
dia mais exigentes. Como lidar 
com essas e outras questões em 
seus novos relacionamentos? 
Como as mulheres pensam e o 

que elas querem?
A peça “Não Existe Mulher 

Difícil” já passou por mais 
de 20 cidades do Brasil e foi 
assistida por mais de 100 mil 
espectadores. De acordo com 
o André Bankoff, a comédia é 
uma grande brincadeira com o 
público feminino e masculino. 
“Existe mulher difícil, só que 
elas estão em extinção. As 
mulheres estão muito mais 
exigentes, e os homens não en-
tendem o que está acontecendo. 
O nome do livro brinca com um 
dito popular antigo que diz, não 
existe mulher difícil, existe ho-
mem que bebeu pouco”, disse.

O ator e adaptador da co-
média, Lucio Mauro Filho, fala 
com humor sobre o projeto. 
“Não existe mulher difícil. 
Existe diretor difícil, ator di-
fícil, produção difícil e um 
adaptador quase impossível 
(risos). O autor do livro, André 
Aguiar Marques, nos introduziu 
no mundo masculino da cafa-
jestagem, e decidimos passar 
para frente este legado”, conta.

Pontos de venda
Indaiatuba: Laselva – Bookstore 
(Rua 13 de maio)
Itu: Livraria Novel (Plaza Sho-
pping Itu)
Campinas: Guifman - Next 
Generation (Av. Iguatemi, 690 - 
Galleria Estação Paineiras)
www.bilheteriarapida.com.br

A modelo Marcela Hayashi 
acaba de realizar mais um gran-
de trabalho em sua carreira, 
participar da gravação de um 
clipe musical. A modelo foi 
selecionada para ser a “rival” 
da cantora Anitta no clipe “Na 
Batida”, faixa de abertura de 
seu segundo álbum, “Ritmo 
Perfeito”. 

A oportunidade surgiu por 
sorte, segundo Marcela. “Eu 
não cheguei a fazer casting. Um 
booker só havia me passado as 
informações do trabalho”, reve-
la. “Participar da gravação do 
clipe foi muito divertido porque 
foi improviso total. Cheguei 
à gravação achando que seria 
figurante e para minha surpresa 
eu seria a rival da Anitta”, conta.

Marcela morou em Indaia-
tuba por quase 9 anos, quando 
se mudou para São Paulo para 
conquistar o seu sonho de ser 
modelo profissional. Colhen-
do os frutos de sua carreira, 
a modelo disse que não vem 
muito para Indaiatuba por 
falta de tempo. “Costumava 
ir duas vezes por mês para 
Indaiatuba, mas apesar de 
ser perto estou sem tempo. 
Gostaria muito de fazer mais 
visitas às pessoas que eu 
amo”, revela. 

Aos 17 anos, Marcela viu 
sua vida mudar. Decidida a 
participar do concurso Faces 
da Ford Models, a modelo con-

quistou a faixa e representou 
Indaiatuba em vários eventos. 
“Foi naquele momento que 
entrei em contato pela primeira 
vez com o que seria ser uma 
modelo profissional”, lembra. 
Mas, ainda de acordo com a 
modelo, a carreira de modelo 
profissional não é fácil, uma 
vez que existem muitas agências 
que agem de má fé. “Existem 
muitas pessoas que querem tirar 
proveito dos nossos sonhos. Eu 
mesma já cai nas artimanhas 
de uma agência. É importante 
sempre procurar uma agência de 
confiança pesquisando o casting 
e quais modelos trabalham para 
a mesma”, explica.

Hoje, com 21 anos, Marcela 
Hayashi já participou de várias 

campanhas publicitárias entre 
elas a marca da Coca-Cola na 
Copa do Mundo no Brasil. “A 
campanha foi dirigida por uma 
equipe de Las Vegas, incrivel-
mente profissionais. Só lamen-
to não ter sido vinculado no 
Brasil, pois era uma campanha 
de circulação internacional”, 
conta. Além deste trabalho, 
a modelo também participou 
da campanha da Absurda by 
Dudu Bertholini.

Com a sua carreira deslan-
chada, Marcela disse que não 
tem muito controle sobre seus 
trabalhos futuros. “Eu nunca sei 
como funciona a agenda. Isso 
é com os booker e a agência. 
Queria muito ter controle sobre 
isso”, revela. 

A comédia “Não 
existe mulher 
difícil” será apre-
sentado neste 
domingo, no Ciaei Marcela Hayashi morou 

em Indaiatuba por 9 
anos e hoje reside em 
São Paulo

Mais Expressão
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Acenbi realiza a 24ª Festa do 
Sushi no Pavilhão da Viber

CULTURA & LAZER

OPORTUNIDADE SÁBADOATRAÇÃO 

BRINQUEDOLÂNDIA 

Inscrições para o Festival 
do Rock segue até o dia 15

Teatro Frozen tem 
sessão extra no Ciaei

Bernard Naughton se 
apresenta no Manhã Musical 

Polo Shopping recebe 
Super Herói Max Steel 

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Bra-
sileira de Indaiatuba 

(Acenbi) realiza nos dias 16 
e 17 de agosto a 24ª Festa do 
Sushi, no Pavilhão da Viber 
com entrada franca. Toda a 
programação foi divulgada na 
tarde de quarta-feira, dia 6, 
durante coletiva de imprensa. 

Pela primeira vez, após 24 
anos, a Acenbi realiza a Festa 
do Sushi em dois dias com o 
objetivo de atingir mais público 
de Indaiatuba e região. “A festa 
sempre foi realizada durante 
um dia. E neste ano decidimos 
ampliar para que mais pessoas 
possam prestigiar o nosso even-
to”, disse o responsável pelas 
relações públicas da Acenbi, 
Célio Massao Kanesaki.

Na gastronomia haverá vá-
rias opções como sushi, yakis-
soba, sashimi, temaki, udon, 
harumaki, além de doces japo-

neses. A festa também contará 
com barracas de crepes, churros 
entre outros. E nesta edição, a 
novidade é a barraca de mas-
sas. “Como o nosso público 
é bastante diversificado esse 
ano, além da comida japonesa, 
também teremos pratos típico 
italiano como lasanha, nhoque e 
rondeli”, revela o coordenador 
da Acenbi, Gilson Toda. 

A festa também contará 
com diversas atrações culturais 
e artísticas, com exposições 
culturais de Ikebana, Cerâmi-
ca e Bonsai, além de danças 
do departamento artístico da 
Acenbi, karaokê e apresentação 
de Taikô. No musical a festa 
receberá a cantora Karen Ito.

Neste ano as crianças po-
derão se divertir no espaço 
kids que é uma parceria com 
o Nipon e Colégio Objetivo. 
“Neste espaço as crianças que 
forem na nossa festa poderão 
se divertir com atividades 
como dobraduras, desenhos, 
leituras, além de assistir um 

show de mágica”, disse Toda.
A renda da festa será 

revertida para a manutenção 
da escola de língua japo-
nesa, Nitigo Gakko, que 
está em funcionamento há 
85 anos e atende alunos de 
todas as idades. 

Para a entrada da festa, os 
organizadores pedem para que 
seja doado 1 kg de alimento 
não perecível que serão envia-
das para as entidades assisten-
ciais através do Fundo Social 
de Solidariedade de Indaiatuba 
(Funssol). 

O Pavihão da Viber fica na 
Rua Almirante Tamandaré, 
675, no Bairro Cidade Nova.

Programação

Sábado, dia 16
Almoço das 12h às 15 horas
Jantar das 18h às 23 horas

Domingo, dia 17
Almoço das 11h às 16 horas

Organizadores da 24ª Festa 
do Sushi que será realizada 
no Pavilhão da Viber

Termina Na próxima sex-
ta-feira, dia 15, as inscrições 
para o Festival do Rock da 
Secretaria Municipal da Cul-
tura. Podem se inscrever solos, 
duplas e bandas do gênero de 
todo o território nacional. Os 
interessados devem compare-
cer de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16 horas, na sede da 
secretaria para realizar a ins-
crição, ou através do correio 
(Sedex ou PAC) com posta-
gem até a data limite. 

O regulamento completo 
está disponível no site da Pre-
feitura Municipal, no www.
indaiatuba.sp.gov.br, bem como 
a ficha de adesão e o documento 
de autorização para menores.

Os candidatos devem apre-
sentar duas músicas próprias, 
uma para a passagem de som/
aquecimento e outra que con-
correrá aos prêmios de R$ 4, 
5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º 
lugar), R$ 2 mil (3º lugar) e R$ 
975 para o Melhor Intérprete 
e para a Melhor Composição. 

As eliminatórias estão pre-
vistas para acontecer nos dias 
13, 14, 20 e 21 de setembro, 

às 15 horas, no palco montado 
ao lado da Concha Acústica 
do Parque Ecológico, onde 
também acontece a final no 
dia 11 de outubro. 

A classificação das músi-
cas e atribuição de prêmios 
ficará a cargo da Comissão 
Julgadora, composta por três 
profissionais ligados à música 
selecionados pela Comissão 
Organizadora. 

Em 2013 a banda Silve-
rado, de Indaiatuba, foi a 
grande vencedora do festival 
na disputa que contou com 88 
bandas de todo o País. Infor-
mações no (19) 3894-1867.

Festival 
Já tradicional em Indaiatu-

ba, o Festival de Rock da Se-
cretaria Municipal de Cultura 
tem como objetivo estimular 
a produção e a composição 
musical do gênero, desper-
tando também o interesse da 
população em geral para a 
cultura musical. É ainda uma 
oportunidade de promover um 
intercâmbio artístico-cultural 
e revelar novos talentos.

O Teatro Frozen terá sessão 
extra amanhã, dia 9, às 17 horas. 
A apresentação será no teatro do 
Centro de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei) e terá duas 
sessões. A primeira será às 14 
horas e a sessão extra às 17 
horas. 

Os ingressos já podem ser 
adquiridos e os adultos que 
comprarem até hoje, podem 
participar da ação promocional 
antecipada. Levando 1 litro de 
leite de caixinha no ponto venda 
cada ingresso custará R$ 25. No 
dia, o convite será R$ 50.

As crianças menores de 2 
anos não pagam, porém devem 
ficar no colo dos pais. Já os in-
gressos para crianças de 2 a 12 
anos custam R$ 20. 

Terão direito a meia entrada 
no valor de R$ 25 por ingresso, 
os adolescentes a partir de 13 
anos, pessoas com mais de 60 
anos, portadores de necessi-
dades especiais, professores e 
estudantes.

O teatro do Ciaei está loca-
lizado na Avenida Engenheiro 
Fábio Barnabé, 3.664, no  Jardim 
Regina.

Frozen
Em um Reino de um con-

tinente gelado, duas irmãs, as 
Princesas Elsa e a mais nova 
Anna, desenvolvem um grande 
laço afetivo que é interrompido 
devido a um acidente enquanto 
brincavam. Elsa tem poderes 
especiais, e ao fazer mágica com 
gelo para a irmã, acaba a ferindo. 
O Rei e a Rainha recorrem aos 
mágicos seres da floresta, os 
Trolls, cujo pajé da tribo salva 
a vida da criança e apaga as 
memórias relacionadas à magia 
da irmã. Por recomendação, o 
Rei afasta as irmãs que crescem 
separadas. Os poderes de Elsa são 
escondidos de todo o reino, mas, 
depois da morte do rei e da rainha, 
na coroação de Elsa, Anna resol-
ve tentar se aproximar da irmã e 
coloca o segredo dela em risco. 
Uma emocionante aventura com 
belas canções, efeitos especiais e 
personagens cômicos e irreveren-
tes. Uma produção que encantará 
adultos e crianças.

Vendas e Informações:
Loja Etiqueta Kids
R. 24 de Maio, 1218 - Centro
F. (19) 3835-2594

Mais uma edição do projeto 
Manhã Musical da Secretaria 
Municipal de Cultura acontece 
amanhã, dia 9, das 11h às 12 
horas na Praça Dom Pedro II, 
no Centro. A atração será o can-
tor irlandês radicado no Brasil 
há mais de 15 anos, Bernard 
Naughton. O repertório de voz 
e violão compõe sucessos de 
Simon & Garfunkel, Bob Dylan, 
Beatles e bandas mais atuais 

como Pearl Jam e Coldplay.
Além de boa música, o pú-

blico poderá aproveitar a Feira 
de Troca de Livros, das 9h às 12 
horas. Para participar, basta levar 
uma obra de literatura em bom 
estado e trocar por outra de seu 
interesse que esteja disponível 
no local. Não são trocados revis-
tas, livros didáticos, religiosos, 
de receitas ou técnicos. Mais 
informações (19) 3894-1867.

A loja Brinquedolândia 
receberá neste domingo, dia 
10, no Dia dos Pais, o Super 
Herói Max Steel. A ação será 
gratuita e ocorrerá entre 18h30 
às 20 horas.

Neste dia as crianças que 
visitarem a loja podem fazer 
fotos ao lado do Max com 
sua turbo armadura, além de 
receber um card autografado 
pelo personagem e ouvir uma 

mensagem turbo secreta.
O agente secreto Max Ste-

el é sucesso no mundo todo, 
usando sua potência turbo e 
poderes especiais para derrotar 
os vilões e salvar o mundo. 
Acessórios high-tech, apa-
rência atlética e inteligência 
são características que fazem 
de Max Steel o perfeito herói 
moderno. A atração garante 
diversão para toda a família.

Mais Expressão
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O ariano estará enfrentando fortes emoções dentro 
de si. Pode ter que usar de toda sua força interior 
para manter seu equilíbrio. Saiba que seus medos 
não são reais como imagina que sejam. Ao mesmo 
tempo em que tudo parece pesado, saiba que nesse 
momento, você possui uma força de recuperação e 
de poder mudar o que precisa ser modificado. Use-a.

O taurino enfrenta uma grande lição neste momento 
em sua vida: seus valores pessoais que acredita até 
então tendem a ser usados como bases para manter 
seu equilíbrio interno. Saiba que sua forma de ver 
as coisas pode precisar ser reformada completa-
mente renovada. O momento exige um pouco mais 
de recolhimento. Relacionamentos com pessoas 
sérias ou com boa diferença de idade pode ocorrer.

Sua família pode precisar de mais atenção ou o 
nativo se vê envolvido com questões familiares 
para serem solucionadas. Se o nativo tem filhos, 
o momento exigirá maior atenção a ser dada. Afe-
tivamente algumas dificuldades com seu cônjuge 
ou sócio comercial podem ser resolvidas com um 
bom diálogo, o momento favorece a isso.

O canceriano enfrenta mudanças em suas relações, 
no entanto, sua família, seu lar, exige cuidado e 
atenção. Sua maneira de agir tem que ser amadure-
cida, dentro de si o canceriano sente essa mudança 
chegando. Não perca seu foco profissional.

Vida social agitada para o leonino: sua profissão 
oferece boas oportunidades, romances tendem a 
ocorrer com mais freqüência, e sua vida financeira 
estará na dependência do esforço que fizer. Apenas 
tenha cuidado para não perder documentos ou esque-
cer algumas coisas com muita facilidade, isso pode 
trazer algumas situações para resolver.

Ainda em seu inferno astral, o virginiano luta 
contra uma avalanche de emoções diariamente. 
Momento não é adequado para gastar, é bom ter 
cuidado, pois despesas tendem a surgir inespe-
radamente. Sua mente está agitada e necessita 
agir de modo tranqüilo. Casa, parentes, ou pais, 
podem trazer gastos não planejados. 

As questões financeiras marcam o foco dos libria-
nos nesse momento. Evite atitudes precipitadas 
no campo emocional e financeiro. O nativo estará 
magnético e isso atrairá muitas pessoas, levando-o 
a ter facilidade nos relacionamentos. Sua mente 
permitirá que novas amizades sejam formadas.

O nativo de escorpião é chamado a ter uma apa-
rência maior de seriedade e maturidade nas coisas 
que realiza. Sua maneira de agir será observada. 
Sua família, sua casa, ou pais, podem precisar de 
sua força e apoio. Nesse momento, pode iniciar 
uma oficialização de um romance.

Os sagitarianos precisam aprender que mudanças 
devem ser efetuadas em sua vida. Uma importante 
para esse momento é aprender que pode ter que 
sair de casa, mudar de casa, reformar a sua casa, 
ou então, recomeçar sua história de vida em outro 
local diferente do qual se encontra agora. 

Filhos em mudanças profundas, vida afetiva 
em reforma antes de ter sua devida expansão. 
Dentro de casa pode surgir um desejo de largar 
tudo ou modificar algo. A família pode exigir 
muito do capricorniano. O momento é de muita 
transformação interior, tenha paciência consigo 
mesmo.

O aquariano tem como foco do momento seus 
relacionamentos e sua vida profissional. Os outros 
podem mostrar ao nativo que alguns comporta-
mentos que possui (como seu mau humor) trazem 
obstáculos em sua vida. Sua mente está muito agi-
tada e trabalhando medos profundos dentro de si. 

O pisciano enfrenta questões no ambiente de 
trabalho, mas sua principal batalha será contra 
alguns medos que cria que não tem razão de ser. 
Cuidado co gastos inesperado. Para evitar surpre-
sas financeiras, evite gastar desnecessariamente 
nesse período.

ERA DA EXTINÇÃO - 3D 
Dublado: Quinta (7) a Do-
mingo (10): 17h20 / 20h30 
Segunda (11) a Quarta (13): 
20h30. Ação / Aventura / 
Ficção. 165 minutos. Classi-
ficação 12 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dublado: 
Somente Sábado (9) e Domin-
go (10): 15h00. Animação / 
Aventura. 97 minutos. Clas-
sificação Livre. 
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Cinema Horóscopo de 08 a 14/08

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

THE ROVER - A CAÇA-
DA - Legendado:  Quinta (7) 
a Segunda (11) e Quarta (13): 
16h40 / 21h35 Terça (12): 
21h35. Lançamento - Drama / 
Ação. 103 minutos. Classifica-
ção 16 anos. 

ENTRE VALES - Nacional:  
Quinta (7) a Quarta (13): 15h50 
/ 17h50. Estréia - Drama. 80 
minutos. Classificação 12 anos. 

OLHO NU - Nacional:  Ses-
são especial fazendo parte do 
"Agosto das Artes" da Secre-
taria Municipal da Cultura 
Somente na Terça (12): 16h00 
/ 19h00. Documentário - Sessão 
especial. 101 minutos. Classifi-
cação 12 anos. 

GUARDIÕES DA GALÁ-
XIA - 3D LEGENDADO 
Quinta (7) a Segunda (11) 
e Quarta (13): 19h05 * Ex-
cepcionalmente a versão 3D 
legendada não será exibida na 

VESTIDO PARA CASAR - 
Nacional:  Quinta (7) e Sexta 
(8): 17h00 / 19h20 / 21h50 
Sábado (9) e Domingo (10): 
14h20 / 17h00 / 19h20 / 21h50 
Segunda (11) a Quarta (13): 
16h10 / 19h20 / 21h50. Lan-
çamento - Comédia. 101 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

NÃO PARE NA PISTA - A 
MELHOR HISTÓRIA DE 
PAULO COELHO - Na-
cional:  Pré-estréia especial 
promovida pela CLIP FM 
- TOPÁZIO CINEMAS - 
POLO SHOPPING Quarta 
(13): 21h30. Pré-estréia - Dra-
ma Biografia. 112 minutos. 
Classificação 16 anos. 

GUARDIÕES DA GALÁ-
XIA - 3D DUBLADO:  Quin-
ta (7) e de Segunda (11) a 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 8, tem pop rock com a banda Suprasu-
mo a partir das 21 horas. Amanhã, dia 9, tem Banda Rock Express 
também às 21 horas na casa. Avenida Itororó, 945. Informações 
(19) 3875-3470. 

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

Manchester Music – Hoje, dia 8, tem o grupo Atacama a partir das 
21 horas. Amanhã, dia 9, tem a Banda Vírus também a partir das 21 
horas. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 9, e domingo, dia 10, tem es-
petáculo infantil “Branca de Neve e os sete Anões”, às 16 
horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 9, ás 19 
horas, o show de humor “De tudo um pouco” com Rafael 
Cortez. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 777 – Vila 
Brandina

terça, dia 12 CONVENCIO-
NAL DUBLADO Quinta (7) a 
Domingo (10): 15h35 / 18h10 
/ 20h30 Segunda (11) a Quarta 
(13): 15h35 / 20h30.  Aventura 
/ Ficção. 121 minutos. Classifi-
cação 12 anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO - 
CONVENCIONAL LEGEN-
DADO Quinta (7) a Quarta 

Quarta (13): 16h40 / 19h40 
Sexta (8) e Sábado (9): 16h40 
/ 19h40 / 22h15 Domingo 
(10): 14h00 / 16h40 / 19h40 
CONVENCIONAL LEGEN-
DADO Quinta (7) a Terça 
(12): 15h40 / 21h30 Quarta 
(13): somente 15h40. Aven-
tura / Ficção. 121 minutos. 
Classificação 12 anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO 
- 3D DUBLADO: Quinta (7) 

e Sexta (08): 17h50 / 20h50 
Sábado (9) e Domingo (10): 
14h40 / 17h50 / 20h50 Segun-
da (11) a Quarta (13): 17h50 / 
20h50. Ação / Ficção. 131 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

JUNTOS E MISTURA-
DOS - Dublado: Quinta (7) a 
Quarta (13): 18h50. Comédia. 
117 minutos. Classificação 
10 anos.

TRANSFORMERS 4 - A 

(13): 18h40 / 21h10. Ação / 
Ficção. 131 minutos. Classifi-
cação 14 anos. 

JUNTOS E MISTURA-
DOS - Dublado Quinta (7) a 
Quarta (13): 16h10 / 20h00. 
Comédia. 117 minutos. Clas-
sificação 10 anos. 

AVIÕES 2 - HERÓIS DO 
FOGO AO RESGATE - 

CONVENCIONAL DUBLA-
DO Somente Sábado (9) e 
Domingo (10): 15h00. Ani-
mação / Aventura. 83 minutos. 
Classificação livre.

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Somente 
de Segunda (11) a Quarta (13): 
18h20. Animação / Aventura. 
97 minutos. Classificação Livre. 
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Associado da Acenbi recebe título de 
‘Cidadão Indaiatubano’

Lançamento de Grupo de Network 
promete gerar mais negócios a 
empresários da cidade

Sucesso faz Galleria Shopping 
ampliar Festival de Cinema Open Air

Lindt abre a primeira loja no Brasil, 
em shopping no centro de São Paulo

Shopping Jaraguá Indaiatuba recebe 
Guilherme Lamas Duo

O imigrante japonês e empresário Fumio Kato foi um dos 
seis homenageados na Sessão Solene da última quarta-feira, 
dia 30 de julho, no Plenário da Câmara. Ele tornou-se cidadão 
honorífico indaiatubano por indicação do vereador Massao 
Kanesaki (DEM).

Na última segunda-feira, dia 4, aconteceu o evento de lan-
çamento do primeiro grupo BNI Oficial de Indaiatuba. O grupo 
foi criado com intuito de gerar negócios a partir de network 
profissional. Esse é o potencial do marketing boca-a-boca, o tipo 
mais efetivo de marketing que existe. Quem indica é um referen-
cial de peso na conquista de novos clientes e no fechamento de 
novos negócios. O lançamento do BNI Oficial – Indaiatuba-SP 
foi realizado no Clube 9 de Julho. Durante um café da manhã, 
homens e mulheres de negócios, em posição de decisão em suas 
respectivas empresas, encontram-se no intuito de conhecerem 
o BNI Oficial e, principalmente, praticar networking.

Ao som do violão de sete cordas de Guilherme Lamas e do 
batuque do pandeiro de Roberto Amaral, Guilherme Lamas 
Duo embala o almoço do próximo domingo, dia 10, na praça 
de alimentação do Shopping Jaraguá. A apresentação é gratuita 
e começa às 12h30.

Marcado pelo 
charme e ineditismo, 
o Festival de Cine-
ma Open Air ganha 
sua segunda edição 
de 12 a 30 de agos-
to, com novidades. 
Devido ao sucesso 
obtido em 2013, o 
cinema a céu aber-
to, promovido pelo 
Galleria Shopping 
em meio aos jardins 
do empreendimento, 

ganhará uma sessão a mais por dia durante a semana, de terça a 
quinta-feira, e contará ainda com exibições de filmes infantis, aos 
sábados. Aquecendo as noites de inverno, serão exibidos grandes 
sucessos da sétima arte no cinema montado no Palco Central, 
localizado no primeiro piso do shopping. Visando agradar a to-
dos os públicos, foi selecionado um filme para cada semana. A 
programação para adultos será aberta com Meia Noite em Paris, 
sucesso de Woody Allen, e seguirá com o premiado O Discurso 
do Rei e o romântico Cartas para Julieta. Para os pequenos, foram 
selecionados o consagrado O Rei Leão (16/08), A Fuga do Planeta 
Terra (23/08) e Meu Malvado Favorito 2 (30/08). 

Cavalcante Fiore Store

Jantar no Le Triskell tudo de bom

A Cavalcante Fiore reuniu clientes, amigos e imprensa, em um coquetel delicioso e com degustação de brigadeiro, tudo para 
mostrar a sua promoção de roupas femininas.

O Jantar 
de Degus-
tação no 
Le Triskell 
Bistrô teve 
comida 
maravilhosa, 
amigos que-
ridos e papo 
delicioso e 
divertido 
com Kleber, 
Kimura, Tâ-
nia e Kátia, 
além de al-
guns flashes 
de clientes 
do bistrô.

Conhecida por seus chocolates finos, a Lindt abre sua pri-
meira loja no Brasil, no Shopping Páteo Higienópolis. Nela 
poderá ser encontrado os mais tradicionais produtos da marca. 
Vale à pena dar uma passada por lá!
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Perla Aguiar e  Cleber Bonani no evento de visita a obra do Soho, mais 
um empreendimento da Congesa, sábado, dia 26

O casal Johnny Sandes e Tatiane Mendes no Jantar Gastronômico do Le Triskell, 
quinta, dia 31

Natália Ohori, da Nipon e Simone Andrade 
da Celebra Turismo, na comemoração de 
três anos de sucesso da Tea Music, Assesso-
ria Musical que aconteceu no Fran's Café

Mariana Castro e Marília Peixoto na degustação da Sabor da Infância, 
que aconteceu quinta, dia 31, na Cavalcante Fiore Store.tif

Marcio Motoshima, gerente do Daisho  recebe a Poderosa Patrícia 
Valerini, terça, dia 29, no Restaurante em Itaici

Letícia Nicolielo da empresa Tea Music, recebe o carinho das 
amigas Fabiana Parra e Karen Ambrust no coquetel no Fran's 
Café, terça, dia 29

Danielle Marini recep-
cionando a imprensa no 
Jantar Gastronômico do Le 
Triskell, quinta, 31

Danielle Costa Viana e Maria Fernanda Nunes Becari almoçando no Vila 
do Pescador, quinta, 31

Angela Gomes, Aninha Castilho parabenizaram  Jerlane Paes pelos deli-
ciosos brigadeiros da Sabor da Infância, na degustação que aconteceu 
na Cavalcante Fiore Store, quinta, dia 31

A Poderosa Keila Abe Satie po-
sando para o blog Fuxicos da Vila
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Renato, Elber, Alexandre e Roney da Sonda IT desenvolvimento de software em almoço por quilo no Rincão Gaúcho

Nei, Alailson e Marcos, equipe da Pizzaria Babbo Giovanni

Luiz Henrique Teles e Edivaldo Honorato na Pizzaria Babbo Giovanni

Fernanda, Matheus e Ronaldo na Pizzaria Skinão

Celso e Cláudio no Restaurante Kostela do Japonês

André, Caio, Marcos e Lucas no Restaurante Dom Apollo 

Anahi e Guilherme no Restaurante Moqueca

Alana e Bruno no Restaurante Açafrão 
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CLICKDOIS

Volta às aulas da turma do Maternal Tarde do Colégio Objetivo

Pietra

Miguel

LorenzoIsabela

Ana Claudia completou 13 anos no último dia 4. Parabéns!Alice e Leonardo

Mais Expressão
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

ÚLTIMA NOVIDADE
A Olimaq acaba de 

receber a mais nova sen-
sação do momento em 
máquina de costura in-
dustrial. Trata-se da má-
quina de limpar roupas 
jeans, remove restos de 
linhas e fios de costuras. 
Vá conferir na Olimaq 
na Rua Soldado João 
Carlos de Oliveira, 2000 
- Jd. São Francisco (atrás 
da Fundituba) - Fone: 
3935-3634. Excelente!

ATELIÊ TAIYÔ, SUCESSO COM SUAS CAIXAS DE BOMBONS 
E DOCES FINOS PARA PRESENTEAR NO DIA DOS PAIS

O Ateliê Taiyô oferece docinhos finos, brigadeiros, bolos, tortas doces, massas, tortas salgadas, maionese, carnes, farofa, 
bolachinhas especiais além de almoço de segunda à sexta com Yakissoba e Massas, por apenas R$ 16,00 por pessoa, e café da 
manhã com pãezinhos, salgados, bolachinhas etc.  Para o Dia dos Pais, presenteie com lindas caixas de bombons e docinhos 
finos, que ele vai amar, com excelente preço. E para comemorar o dia no almoço, ligue já e faça encomenda de carnes, maionese, 
farofa, bolos, tortas, salgados, doces etc... Vale destacar ainda que o Ateliê Taiyô oferece diariamente café vespertino, com sucos, 
pãezinhos etc... Para reunir as amigas ou aniversários é uma excelente opção. O Ateliê Taiyô fica na Av. Itororó, 690- Fones: 
(19) 3834-8647/9.82751957 (ao lado do Beppo). É bom demais! Sucesso Yoriko!

A A Nova Loja está com uma fina coleção de vestidos de 
noiva e festa (aluguel ou venda). Para quem vai casar é a melhor 
opção. Dê um pulinho na loja e confira de perto os modelos. 
Você vai amar!

Casamento de Roberta Causs. É a A Nova Loja homena-
geando sua cliente!

Vá exper i -
mentar na Casa 
da Esfiha o ma-
ravilhoso sorve-
te de Damasco. 
Irresistível!

Taça de Damasco

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

Yakissoba e massas  no almoço de segunda à sexta, no localDocinho de damasco

Camafêu de nozesCaixas de bombons e doces, vários tamanhos para presentear no Dia dos Pais

Corra para a Aleatory comprar o presente do seu pai. Calças, 
camisetas, camisas, polos, malhas e sapatenis, das famosas 
marcas Aleatory e Náutica. Seu pai vai adorar!

A Escola Arte 
em Cerâmica 
Calliopi oferece 
aulas todas as 
quintas e sextas-
-feira. Além de 
você passar uma 
tarde agradável e 
divertida você faz 
peças maravilho-
sas em cerâmica 
com a professora 
Calliopi. Ligue já 

no 3894-8737 (11) 5521-3989 ou (11) 5547-0454. E você que mora 
em São Paulo, aulas segunda, terças e quartas-feira. Muito bom!!!
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Rogério, Priscila, Maria, Zé Claudio e Tito da Appendiesel
Fernando D. Copato, Christian Sanches Duarte, Felix Augusto Costa e 
Adriely F. de Almeida volta às aulas da Faculdade Max Planck

A Clínica Bicho da Mata está comemorando seu 1º aniversário e neste 
um ano sempre cuidando muito bem do seu pet. Na foto Bob, Tulio, 
Donna e Dara que são pacientes da clínica

Domênica comemorou mais um 
ano de vida. Parabéns!

Uilza Amaral da Auto Escola Cecap, Silvana Mantoanelli, Cely Garcia, 
Rose de Liz da Influx, Georgia Amaya e Luzia Bittencourt Diretora de 
Vendas Independente Mary Kay

Tiago comemorou ao lado de Gislaine mais um ano de vida. Parabéns
Tayná Oliveira, Lívia Fiuza, Thiago C. Marinho e Rafael Misko no interva-
lo das aulas no Colégio Rodin

Sr. Orlando da Placa e Fotos para Túmulos

Prof. da Educação Infantil durante capacitação no Colégio Meta

Jose Henrique Antunes, Leonardo Maruyama e Lina Amstalden na 35ª 
Festa da Tradição suíça, em Helvetia

Glais Ferrari, da Belle Santé ladeada por Sonia e Julia da Z10 Imóveis 
no coquetel de aniversário da Belle Santè

Os alunos do Colégio Rodin Gabriela de Gaviera e Alexandre Itoshio na 
Ilha de Cananéia

As irmãs Valadares junto com o Will Rufino do WR Hair StylistAlunos dos 8ºs anos do Objetivo em Mariana, Minas Gerais, durante viagem pedagógica às Cidades Históricas
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CA09117 JD.DOS AROMAS - AT.416m² AC.220m² - 3 SUITES 
+ ARM.(2 COM CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / ESCRITÓRIO 
/ COZ.PLANEJ. + COOKTOP / WC / AS / QUINTAL / CHUR. 
/ PORCELANATO / GAR.3 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 900.000,00 OU R$ 3.000,00 + COND. IN-
CLUSO IPTU

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

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

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

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

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

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

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

CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

CHÁCARA

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

SALÕES E SALAS

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

TERRENOS

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

CASAS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

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

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

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

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

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

LOCAÇÃOVENDA

CA01162- Itaici: Casa nova com acabamento 
em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia 
e portaria 24 horas. R$ 445.200,00.

CA01191- Jardim Bela Vista: Casa nova com acaba-
mento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e portaria 
24 horas. R$ 420.000,00.

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

CH00113- Chácara Mato Dentro: Chácara com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, sala estar e jantar, 
cozinha planejada, lavanderia. Área de lazer com pis-
cina, churrasqueira. Possui ar condicionado, tv a cabo, 
lareira, alarme e portão eletrônico. R$ 650.000,00.

CASA LOCAÇÃO:

CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 850,00
CA01154- Jardim Dom Bosco: Casa (kitnet) com 01 dormitório, cozinha e lavanderia. R$ 1.100,00.
CA00657- Parque São Lourenço: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.
CA00027- Jardim Itamaracá: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, edícula. Garagem para 02 carros. R$ 1.350,00.
CA01170- Jardim do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 1.450,00.
CA00518- Resid Vila das Palmeiras: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas. Com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.
CA01000- Parque das Nações: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem coberta para 02 carros. R$ 1.600,00.
CA01044- Jardim Europa: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 2.000,00.
CA00517 - Cond. Vista Verde: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e 
tv, cozinha planejada, área de serviço e churrasqueira. Garagem para 03 carros. R$ 2.000,00.
CA01172- Vila Suíça: Casa com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha e lavanderia.  
R$ 3.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 850,00.
AP00107- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia. 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.
AP00430- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada e área de serviço. Área de lazer completa. 
Garagem para 01 carro. R$ 1.000,00.
AP00469- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, área de serviço. Área de lazer completa. 
Garagem para 01 carro. R$ 1.100,00.
AP00210- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, possui no apartamento: ar condicionado, 
lustres, box e espelhos. Garagem para 01 carro. R$ 1.200,00.
AP00449-Edifício Fonte di Trevi: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, quadra de Squash. Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00.
AP00381- Residencial Vitória: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala janta e estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. 
Área de lazer completa. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00472- Pátio Andaluz: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, área de serviço, lavanderia e portaria 
24 horas. Área de lazer completa. R$ 1.500,00.
AP00290- Residencial Ravenna: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala janta e estar, cozinha, portaria 24 horas. R$ 
1.600,00.
AP00253- Torres da Liberdade: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha planejada, lavanderia e portaria 
24 horas. Área de lazer completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.
AP00307- Residencial Raquel: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, lavabo, sala, 
cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 3.300,00.
AP00369- Residencial Atenas: Apartamento localizado próximo ao parque ecológico com móveis planejados e acabamento em por-
celanato sendo 03 suítes 01 com closet, sala jantar estar e tv, copa, cozinha, despensa e lavanderia. Área de lazer completa e portaria 
24 horas. Garagem para 03 carros. R$ 4.500,00.

SALAS LOCAÇÃO:

SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 800,00.
SA00069- Centro: Sala comercial com 37 m² no centro da cidade. R$ 1.000,00.
SA00074- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 1.000,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00124- Jardim Alice: Salão comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 1.300,00.
SL00109- Jardim Pedroso: Salão Comercial com 85 m² em ótima localização. R$ 1.600,00.
SL00106- Centro: Salão Comercial no centro da cidade com 100 m². R$ 2.200,00.
SL00037- Jardim América: Salão Comercial com 115 m² com escritório, próximo a AV: Visconde de Indaiatuba. R$ 2.500,00.
SL00104- Jardim Kioto: Salão Comercial no piso superior com 150 m². R$ 2.800,00.
SL00040- Jardim América: Salão Comercial próximo a Av movimentada, com  80 m². R$ 3.000,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00126- Terras de Itaici: Chácara em condomínio fechado com portaria 24 horas. Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 2.800,00.
CH00133- Itaici: Chácara em condomínio fechado com portaria 24 horas. Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha. Garagem para 06 carros. R$ 2.800,00.

CASAS VENDA:

CA01102- Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com previsão de entrega para Setembro. Com 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 268.000,00.
CA01152- Cidade Jardim: Casa com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem coberta para 02 carros. 
R$ 270.000,00
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa nova com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e estar, cozinha americana, lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01151- Cidade Jardim: Casa em porcelanato com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha americana planejada, lavanderia e portaria 24 
horas. R$ 295.000,00.
CA01157- Jardim América: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, 
churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 370.000,00.
CA01138- Jardim do Vale I: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e 
churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 318.000,00.
CA01155- Jardim Pau Preto: Casa em construção em porcelanato, com entrega prevista para Dezembro. Com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 330.000,00.
CA01041- Moradas de Itaici: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas. Com móveis planejados, 02 dormitórios, sala jantar e 
estar, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 340.000,00.
CA01038- Moradas de Itaici: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas.  Com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, piscina infantil e salão de festas. R$ 360.000,00.
CA01040-Centro: Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira. Garagem coberta para 02 
carros. R$ 430.000,00.
CA01146- Vila Areal: Casa nova em fase de acabamento, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia. 
Garagem coberta para 02 carros. R$ 450.000,00.
CA01057- Jardim Sevilha: Sobrado em porcelanato com 04 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, sacada, copa, cozinha planejada, 
área de serviço.  Garagem para 04 carros. R$ 500.000,00.
CA01137- Jardim Regente: Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, área de serviço, despensa, 
lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 600.000,00.
CA01080-Residencial Jardim Esplendor: Casa nova em porcelanato com previsão de entrega para Agosto. Com 04 suítes com closet, 
hidro, lavabo, sala jantar, estar e tv, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e quintal. Garagem para 
04 carros sendo 02 cobertas. R$ 1.385.000,00. Aceita Financiamento!!

APARTAMENTOS VENDA:

AP00335- Residencial Mirim II: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada e área de serviço. Área de lazer completa. 
Garagem para 01 carro. R$ 160.000,00.
AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 180.000,00.
AP00479- Jardim Umuarama: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 185.000,00.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço. Área de lazer com 
piscina, churrasqueira, sala de ginástica, salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00456- 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$ 225.000,00.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com móveis planejados, geladeira, micro-ondas, sofá, tv, tudo novo sem uso. R$ 238.000,00.
AP00481- Praia Grande: Apartamento com móveis planejados, com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, varanda, cozinha, área 
de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de festas. R$ 270.000,00.
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento novo em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00.
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha americana e portaria 24 
horas. Área de lazer com churrasqueira, ofurô e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.
AP00405- Edifício D´France: Apartamento comercial  com 02 dormitórios, cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. R$ 350.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00488- Terreno Jardim Moriyama: Terreno com 150 m ² em ótimo bairro, lançamento em setembro. R$ 100.000,00.
TE00387- Terreno Jardim Florença: Terreno em ótimo bairro com 150 m². R$ 120.000,00.
TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 m², aceita permuta. Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
TE00473- Terreno Terra Magna: Terreno em condomínio com 360 m². Condomínio com portaria 24 horas. R$ 235.000,00.
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 270.000,00.
TE00484- Terreno Europark: Terreno Industrial com 500 m², infraestrutura completa, próximo a General Motors. R$ 285.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço artesiano, lago de pesca e 
pista ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:

CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozinha planejada e lavanderia. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
CH00133- Chácara Itaici: Chácara com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, lavabo, cozinha. Garagem para 06 carros. 
R$ 580.000,00.
CH00132 – Chácara Terras de Itaici: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia, portaria 24 horas. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 650.000,00. Aceita Financiamento!!
CH00131- Vale das Laranjeiras: Chácara com 04 suítes sendo 01 com closet, sala, copa, cozinha, lavanderia e portaria 24 horas. Piscina. 
Garagem para 05 carros. R$ 850.000,00.



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

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

AP0570 – 172 M² - COND. ATENAS 
04 DORM. C/ ARM., SENDO 02 STS., SALA 03 AMB., COZ. 
E ÁREA DE SERV. PLANEJ., VARANDA GOURMET, 03 
VG.  R$ 860.000,00

CH0104 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
CASA AVARANDADA - 03 SUÍTES C/ ARM., SALA 02 AMB., LAVABO, 
COZ. PLANEJ., DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQ., 
DORM. E BHº EXT., PISC. DECK, CANIL, POMAR, 03 VG. ACC 
PERMUTA R$ 860.000,00

SO0239 - 300 M² - JD. BELA VISTA
TODO PLANEJADO -  03 DORM., SENDO 01 ST. C/ HIDRO. 
E CLOSET, SALA 02 AMB., SALA ÍNTIMA, BHº SOCIAL, 
LAVABO, ESCRIT., COZ., COPA, AS., QUINTAL, CHURR., 
BHº EXT., 04 VG. R$ 630.000,00

AP0516 – 67,97 M² -  COND. PÁTIO ANDALUZ
02 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, SALA 02 AMB., 
COZ., CORREDOR E ÁREA DE SERV. C/ ARMÁRIOS, 02 
VG. R$ 375.000,00

CA0246 – 447 M² - SOLAR DE ITAMARACÁ 
CASA COM VARANDA - 03 STS., SENDO 01 C/ CLOSET E AR COND., 
SALA 03 AMB., LAREIRA, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV. C/ ARM., 
QUINTAL, PISCINA, CHURR., FORNO DE PIZZA, 04 VG. R$ 650.000,00

SO0047 - 450 M² - COND. SANTA CLARA - 3 STS. C/ CLOSET 
(MÓVEIS PLANEJ. E AR COND.), LAVABO, SALA 03 AMB. 
E FITNESS C/ MÓVEIS, 02 ESCRIT. PLANEJ. (AR COND.), 
COZ. PLANEJ., DESP., AS. PLANEJ., BHº E A.S EXT., QUIN-
TAL, PISC. E CHURR. PLANEJ., 04 VG. R$ 1.380.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

CASA

SOBRADOS

APARTAMENTOS

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

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

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

CHÁCARA 

H0070 - 1000 m² - CHÁCARA VIRACOPOS 
02 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, 
SALA 02 AMB. C/ VARANDA, COZ., ÁREA 
DE SERV., BHº EXT., ESPAÇO GOURMET 
C/ CHURRASQ. E FOGÃO A LENHA, PISC., 
QUINTAL, DIVERSAS VG. R$ 2.500,00 + 
IPTU

CASAS

CA0405 - 450 m² - COND. SANTA CLARA
03 ST, SALA 02 AMB., VARANDA, LAVABO, 
COZ., DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, 
CHURRASQ., PISC., BHº EXT., 04 VG. AR-
MÁRIOS: ST., COZ., BHºS, AS. R$ 4.500,00 + 
COND. + IPTU

CA0412 - 363 m² - JD. REGENTE
03 DORM. PLANEJ., SENDO 01 ST. C/ 
CLOSET, SALA 03 AMB., BHº SOCIAL, JD. 
INVERNO, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL AMPLO, BANHEIRO EXTERNO, 
CHURRASQUEIRA, 03 VG. R$ 3.000,00 + 
IPTU

SOBRADOS 

SO0360 - 130 m² - COND. PORTAL DAS 
ACÁCIAS 
03 DORM., SENDO 01 ST., SACADA, BHº 
SOCIAL, LAVABO, SALA 02 AMB., VARAN-
DA, COZ., DESP., ÁREA DE SERV., QUIN-
TAL, CHURRASQ., 02 VG. ARMÁRIOS: COZ., 
BHºS, CHRRASQ., AS. R$ 2.500,00 + COND. 
+ IPTU

SO0399 - 250 m² - JD. REGENTE 
03 DORM. C/ ARM., SENDO 01 ST., SALA 02 
AMB., COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL, 
CHURRASQ., 04 VG. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU

SALA

SA0011 - 25 m² - CENTRO
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO – SALA CO-
MERCIAL AMPLA C/ BHº SOCIAL, 01 VG. R$ 
1.300,00 + IPTU

SALÃO

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I
SALÃO COMERCIAL NOVO COM 02 BHºS 
SOCIAIS E ESTACIONAMENTO. R$ 1.700,00 + 
IPTU 
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Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -03 
dorm, sala, coz, WC, área de 
serv, 01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° andar 
– 03 dorm, sala, coz c/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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VENDAS

ALUGA

VISITE NOSSO SITE: WWW.LEARDI.COM.BR

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

Ref. 399.818 - Cond. Jardim Maringá - Terre-
no ótimo preço! Excelente localização, próximo 
ao centro. Residencial fechado c/ portaria e se-
gurança 24 horas. A.T. 300m2 R$ 210.000,00

REF; 404374 - Imóvel em cond. fechado, estilo 
dinamarquês. Área de lazer completa 4 suites. 
Sala três amb., Porteira fechada. R$ 3.750.000,00

405337- JARDIM VALENÇA – R$ 360.000,00
Casa com 3d/ 1s; coz americana; sl 2 amb; portão 
elet; garg 2 autos cobertas.

405.099- HELVETIA PARK I – R$ 1.700.000,00
Sobrado c/ 4 suites/ 2 c/ closet e varanda; sl 2 
amb. c/ lavabo; espaço gourmet; pisc; coz plan. 

403.629 – PRESIDENTE VARGAS – R$ 5.000.00 - Casa Comercial com 
várias salas, 3 vagas

 402.609 -PORTAL DAS FLORES – R$ 280.000,00
Ap c/ 3d, sala 2 amb. c/ varanda, 1 vaga. Locado por 
R$ 1.100,00. Se nescessário inquilino sai.

402.609 – EDIFICIO JATOBA- R$ 680.000,00
Ap com 3d/1s; sala 2 amb c/ varanda; piso porcela-
nato. Edificio c/ lazer completo AU – 120m²

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

405.297 – JARDIM VALENÇA – R$ 365.000,00
Casa térrea  3d/1s; sala 2 ambientes; coz inde-
pendente; garagem 2 autos 

Ref. 404.882 Alto de Itaici. Terreno de 385m² 
localizado em um dos melhores condominios 
da cidade de Indaiatuba, com facil acesso pela 
SP 75. A.T. 385m² - R$ 205.000,00

 450303- JARDIM REGENTE – R$ 480.000,00
Casa térrea com 3d/1s c/ closet; sl 2 amb; coz 
americana; área de luz;churrc/wc

405.300- JARDIM OLINDA – R$ 420.000,00 - Lindo 
sobrado c/ 3d/1s com saca; sala para 3 amb c/ lava-
bo;  copa/cozinha; quiosque c/churr, pia e armários.

402.448 – VILLAGE TERRAS DE INDAIA – R$ 
8.500,00/ 1.800.000,00 - Sobrado com 4d/2s; c/ 
varandas; excelente área de lazer, rico em armários

Ref. 405.113 Alto da Bela Vista - 1 D. sala, coz 
e WC bem localizada, com portão fechado e 2 
vagas . Tem um pequeno pomar na frente. A.T. 
250m2 A.U. 73m2. R$ 300.000,00 

REF. 400.826 
- DISTRITO 
INDUSTRIAL 
JOÃO NAREZI -  
excelente galpão 
para locação, 
com fácil acesso. 
possui doca e 
infraestrutura. 
A.T. 2000M2 
A.C. 1.424M2  
R$  21.000,00.



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

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
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VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA. NEGO-
CIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIA-
TUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

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

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

APARTAMENTO P/ VENDA OPORTUNIDADE

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR, SALA, C0Z, WC, A.S 01 VAGA. ÁREA DE LAZER PORT 24 h. 
R$150MIL

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

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

VILA MARIA HELENA 
CA02566 - Casa de 
fundo,Rua Bororó nº 
50. 01 DOR, SALA, COZ, 
A.S, QUINTAL E VAGA P/ 
MOTO. R$850,00 +  IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

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

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

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA DESCOBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. R$950,00+ IPTU 
NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, QUINTAL 
SEPARADO. R$880,00 (IPTU INCLUSO)

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

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

CENTRO – CA02583 - CASA COMER-
CIAL: 06 SALAS, 03 WC, COZ, LAVA 
E 03 VAGAS. RUA 7 SETEMBRO, 578 
R$ 2.000,00 + IPTU

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

ITAICI – CA0920 - SOBRADO: 02 DOR, SALA, COZ, 01 WC, LAVAN E 01 VAGA. R$750,00+ IPTU

VILA COSTA 
E SILVA –CA0224 - 01 

DOR, SALA, COZ, WC E 
GARAGEM. R$800,00

AQUI SE VIVE CA02584 - SOBRADO: 04 DOR (02 SUITES),VARAN, 03 DOR (01 SUITE), SALA 
03 AMB, WC, LAVA, COZ, C/ ARM, CHUR C/ WC, 06 VAGAS. R$ 4.000,00 + COND+ IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

VILA SUIÇA – 
CA02567 - 03 DOR 

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

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

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

2.000,00 + IPTU 

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

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

APARTAMENTO ALUGA

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

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

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

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

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

CENTRO-AP0297 - KITNET SEM GARAGEM. R$500,00+COND+IPTU
CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, COZ, LAV E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND.

CASAS PARA VENDAS

CHIDO VENDE - MORADA DO SOL  
CA02481 - TERRENO 250M² C/ 2 IMÓVEIS. 
CASA 1: 02 DOR,SALA,02WC,COZ,LAVA E 
AMPLO QUINTAL C/ JARDIM. 
CASA 2: 01 DOR,WC, COZ E LAVAN E 
ENTRADA P/MOTO. R$ 280.000,00

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DOR (01 SUITE), SALA 02 AMB, LAVA, ESCRITORIO, WC, COZ, 
A.S, CHUR, DEPEN EMPREGADA C/ WC E 04 VAGAS. R$50.000,00

JD VALENÇA 
– CA02610 

- 03 DOR 
(01 SUITE), 
SALA, COZ, 
WC, LAVAN 

E 02 VAGAS. 
AT:135M²/ 

AC:118M² R$ 
380.000,00

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

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

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

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

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

JD. REGINA – CA02544 - SOBRADO: 03 DOR(01 SUITE C/ CLOSET), WC, SALA (02 AMB) COZ, 
LAVA, LAVAN,QUINTAL E 02 VAGAS. AT: 250m² / AC: 223m² R$ 580.000,00

JD REGINA – CA02509 - 03 DOR(01 SUITE), SALA (02 AMB.), COZ,WC, LAVAN, 03 VAGAS, 
PORTÃO ELETRÔNICO, CERCA ELÉTRICA. AT: 250m² / AC: 120m² R$ 418.000,00

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

CHÁCARA AREAL - CA02422 - 04 DOR(02SUÍTES), C/ ARM, SALA 02 AMB, COZ C /ARM, 
LAVA, WC, LAVAN, CHUR. 01 DOR C/ WC, PISCI E 04 VAGAS AT:430M² AC:298M² R$ 750mil

CHACARA LAGOS DE SHANADU CH00301 - 03 DOR(01 SUITE), SALA 02 AMB, WC, COZ, 
VARAN, PISCI 02 VAGAS CASA CASEIRO E EDICULA.AT:5.200 m² /AC:250m² R$ 950.000,00

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

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

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

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

TERRENO ALUGA

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 
VISITE NOSSO SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO 
PADRÃO - LINDA CASA, ACABAMENTO EM 

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

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

VESTIÁRIO, PAISAGISMO. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

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

CHÁCARA

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

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de Ca-
margo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, 
salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00624 – Jd. Morada do Sol – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 900,00 + iptu
CA00857 – Jd. Itamaracá – Excelente Casa – Reformada – AT: 250m² 
- 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, quintal, garagem 1 carro R$ 
1.350,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 carro 
R$ 1.350,00
CA00578 – Jd. Sevilha – AT: 125m² - AC: 90m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, 
coz, wc, lavand, garage coberta 2 carros e port. Eletrônico R$ 1.500,00 + Iptu
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros R$ 1.550,00 + Iptu
CA00930 – Cidade Jardim – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, 
coz, lavand, edídula Assobradada, wc externo, área p/ churrasq R$ 1.700,00 + Iptu
CA01012 – Vila Almeida – Pode ser Comercial – AT: 200m² - AC: 109m² - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, coz, lavand, quarto de despejo, garagem 
2 carros .R$ 1.700,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem .R$ 1.800,00 + 
Cond. + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem, área de lazer 
completa, segurança 24 hs .R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu

CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), wc social, 
sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ wc e churrasq, 
aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 
3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, cerca 
elétrica R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00086 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm c/ armários, sala, coz c/ planej, 
wc c/ box e gabinete, lavand c/ armários, garagem, portaria 24hs R$ 1.050,00 
+ Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem 
R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00420 – Itaici – Ed. Azaleia – 3dorm(sendo 1 c/ armários), sala, coz planej, 
wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 24 hs .R$ 1.100,00 
+ Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa 
– 3dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem .R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu

VENDA

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

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia R$ 
115.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
OPORTUNIDADE - TR00483 – Jardim Bela Vista – AT: 250m² - plano (exce-
lente localização) R$ 160.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - frente 
p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, 
sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem R$ 
330.000,00
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ box e 
gabinete, 2 vagas de garagem R$ 445.000,00

CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - 
AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, lavand, churrasq, 
forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 
1 master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, 
cozinha, lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, 
garagem(aceita financiamento) .R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 
2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas 
em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato importado, 
churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento 
solar, paisagismo, acabamento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

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

APARTAMENTO

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

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

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

TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

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

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

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013  - COMPLETA, 14 LUGARES, LICEN-
CIADA. IPVA. NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. (19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732

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

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

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

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

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

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA – CENTRO

BAZAR E PAPELARIA NO CENTRO, VENDO E PASSO O PONTO COM TUDO 
DENTRO. R$50.000,00  aluguel R$1.650,00

VILA MARIA 
HELENA CA02566 - 
Casa de fundo, Rua 
Bororó nº 50. 01 
DOR, SALA,COZ,A.S, 
QUINTAL E VAGA 
P/ MOTO. R$850,00 
+ IPTU

SALÕES E SALAS ALUGAM

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

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

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

CASA ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO – CA02583 - CASA 
COMERCIAL: 06 SALAS, 03 

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

2.000,00 + IPTU

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

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

VILA SUIÇA – 
CA02567 - 03 

DOR(01SUÍTE C 
HIDRO), SALA, 

COPA, COZ, 
A.S.  FUNDO 
(02DOR WC) 

C/ CHUR, 
QUINTAL E 04 
VAGAS. RUA 

JOARACY 
MARIANO DE 

BARROS, 92. R$ 
2200,00 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

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

CASA VENDA

OPORTUNIDADE 
CHIDO VENDE - MORADA DO SOL  
CA02481 - 
TERRENO 250M² C/ 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DOR, SALA, 02WC, COZ, 
LAVAN E AMPLO QUINTAL C/ JARDIM
CASA 2: 01 DOR,WC, COZ , LAVAN E 
ENTRADA P/MOTO. R$ 280.000,00

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

JD ES-
PLANADA 
I – CA1695 - 
04 DOR (01 

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

C/ WC E 
04 VAGAS.

R$500,000,00

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

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

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

APARTAMENTOPARA VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR,SALA,C0Z,WC,A.S E 01 VAGA. ÁREA DE LAZER PORT 24H. 
R$150MIL

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

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

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

TERRENO ALUGA 

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 
VISITE NOSSO SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

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

AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dor-
ms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil

TERRENO

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

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.500,00 + COND. + IPTU  
GRAND VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 salas|  
70,00 m² útil
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO 
Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU     
CA00178 R$2.800,00  3 dorms , 1 suite 
planejada , 1 lavabo , sala dois ambientes, 
garagem para 4 carros , cozinha planejada 
, lavanderia (19)98176-9646

APARTAMENTOS

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

TERRENOS 

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

CASAS 

Casa Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Sobrado Jd. Morada do Sol – 3 aluguéis – ótimo para investimento – R$195.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem para 2 carros – R$ 
280.000,00
Casa Jd. Morada do Sol – 4 cômodos com mais 2 cômodos separados – R$170.000,00

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

SÍTIOS e FAZENDAS

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

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

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

CASAS - VENDE-SE

M.SOL-RUA-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, SALA, 
COZ, WC SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 CÔMODO C/
WC NOS FUNDOS, QUINTAL JARDIM - EM LOTE DE 250M². 
VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: R$380.000,00. AC. FINAN-
CIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEMP/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.
VALOR: IMPERDÍVEL!1 APENAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-20. BELÍSSIMA E NOVÍSSIMA CASA COM 02 
DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, EM ABRIGO COBERTO, GAR. P/02 
AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: IMPER-
DÍVEL! APENAS: R$270.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 ACEITA LOTE NO 
NEGÓCIO, ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO COM 50% DE ENTRADA. CORRA!!
M.SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E 
LAVANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMO-
DOS WC, LAVANDERIA E GARAGEM NO PAVIMENTO 
INFERIOR. DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO F= 
APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM LOTE 
DE 180M² APENAS R$120.000,00 QUITADO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-80 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, GARA 
APENAS: R$145.000,00. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVA, GARA 
ACEITA FINANC. APENAS: R$230.000,00. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-81 M.SOL 02 DORM- GARA +SALÃO COMERCIAL NA 
FRENTE APENAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! ESTUDA PARCE-
LAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO COM 50% DE 
ENTRADA. CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL BELÍSSIMO LOTE COM 250M². PROX. AO PQ ECOL 
PODE SER DESMEMBRADO R$240.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIAMENTO.
APENAS R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$95.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$85.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORM-SALA AMPLA- 
COZ. AMERICANA-WC – LAV.COBERTA NOS FUNDOS 
–AMPLO TERRENO NA FRENTE- LOTE DE 160M² 
R$150.000,00 + 45 PARCELAS DE R$412,00. ACEITA 
PERMUTA POR CASA EM INDAIATUBA. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

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

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

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

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL DO 
SEU CORRETOR!



Mais Expressão10B

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, garagem. 
COD.215 – JD. ITAMARACA - R$280 MIL – 2D (1st c/ banhei-
ra), sala, copa, coz, wc social, lav. coberta, gar. para 2 carros.
COD.216 – JD.MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz americana, wc, quintal, garagem.
COD.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, coz 
ampla, escritório, as, 2wc, sacada, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churras-
queira, piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta 
e 2 descoberta.SOBRADO
COD.322 – PQ.DAS NAÇÕES – R$340 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, portão eleronico, garagem.
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), 
sala de star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, 
churrasqueira, garagem para 4 carros. 
COD.345 – JD.MONTE VERDE – R$340 MIL – 3 dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$498 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edícula, 
churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
COD.408 – JD.ESPLANADA II – R$780 MIL – 4dorms(2st), 
sala de estar, jantar, TV, coz. Planejada, as, ropeiro, edícula 
com wc, garagem para 4 carros.
COD.411 – JD.MORADA DO SOL – R$420 MIL – 2 casa inde-
pendentes com 2 dorms, sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira), sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, quintal, garagem para 1 carro.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms 
(1st com closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavabo, 
lavanderia, wc social, piscina, garagem.

COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$290 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavabo, as, 1 vaga de garagem coberta.
AP.504 – MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.
AP.515 – JD.PAU-PRETO – R$255 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 3dorms(1st), sala, coz. 
Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de 
garagem coberta.

TERRENOS

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

TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – Terreno com 150m², com 
planta aprovada para comercio, fundos e laterais fechados, 
garagem para 4 carros. VENDE URGENTE
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL - Terreno com 1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².
TE.50 – JD.MORADA DO SOL – R$245 MIL – Terreno com 
299m²

CHACARAS

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

COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, 
sala de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, 
wc, salão com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem. 
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), 
coz planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, 
garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$2.000,00 – CASA MOBILIADA – 2 
dorms(1st com closet), sala, coz, wc, as, garagem.
VL FURLAN – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
CENTRO – R$1.700,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
coberta. OBS:2 salas com encanamento para consultório den-
tário. COMERCIAL.
JD.RENATA – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, gara-
gem para 2 carros.
VL.RUBENS – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc com Box, 
as, garagem para 2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia.
VL.FURLAN – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.CALIFORNIA – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, garagem

APARTAMENTOS

VL.NS.CANDELARIA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
as, 1 vaga de garagem coberta.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

VALE DAS LARANJEIRAS – R$4.500,00 – 3dorms(2st e 1 
com closet), wc social, sala 2 ambientes com lareira, copa, coz, 
lavanderia, wc, sacada, churrasqueira, piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas portas 
de entrada.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – salão com 100m², 2 
wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – salão com 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – salão com 30m², wc, área livre 
grande

SALAS

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

GALPÃO

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

 

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

CHÁCARAS VENDE

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

CASA VENDE

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

CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha planejada, 
lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, despensa 
(casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² .R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina .AT/178m² AC/ 160m² .R$ 
685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico AT/250m 
.AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – Jardim dos Colibris – 02 dorms, sala, cozinha, Wc 
e lavanderia .AT/ 275m² .AC/60m².(casa em terreno de esquina 
frente para avenida sendo comercial) R$ 270.000,00

ÁREA – VENDE

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

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e 
WC R$ 440.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (mobiliado), 02 dorms( 1 
st), sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira na varanda, 02 vagas 
de garagem, predio com piscina e churrasqueira R$ 450.000,00

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

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privile-
giada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto 
pago.
TE2367 – Alto de Itaici .415m² R$ 230.000,00
TE0053 – Colibri 150m² R$ 105.000,00
TE0026 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 580.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ la-
reira, cozinha americana com AE, banheiro, lavanderia, piscina 
R$ 3.000,00.
CH0063 – Mosteiro de Itaici - 04 dorms(01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e dependência de emprega-
da(01 dorm, cozinha e WC) .R$ 2.700,00.
Apartamento Locação
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozinha, WC 
e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 2.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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AP00025 APARTAMENTO - 2 DORMITORIOS, SENDO UMA SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, SOCIAL,GARAGEM COBERTA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA.

CA00109 Excelente localização, 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha, 
banheiro com box blindex.

LOCAÇÃO

VENDA

AP00033 CASA SOBREPOSTA COM DOISDORMITÓRIOS, SALA, COZINHA. 
WC SOCIAL, LAVANDERIA - BOM PREÇO.

AP00017 Apartamento em São Paulo, vila Penha de França, com 02 dormitórios, 
sala, cozinha e WC. 01 Vaga Coberta, mobiliado, próximo a estação do metro.

CA00104 JD ESPLANADA C/ 190M2 SENDO 3 SUÍTES, WC, COZ., SALA AMPLA, 
GAR. COBERTA PARA 2 AUTO - PRONTO PARA SER SEU PRÓXIMO IMÓVEL.

CA00108 CASA COM 2 DORMITÓRIOS, COZINHA, SALA, AS, 2WC. ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO.

AP00034 UM DOS MELHORES PRÉDIOS RES. DA CIDADE, C/ APARTAMENTO 
DE 3 DORMITÓRIOS, SENDO UMA SUÍTE - FAÇA-NOS UMA OFERTA.

AP00028 COM FÁCIL ACESSO ÁS RODOVIAS E AO AEROPORTO INTERNACIO-
NAL DE VIRACOPOS, O SOHO LOCALIZA-SE PRÓXIMO A OUTROS EMPREEN-
DIMENTOS DE GRANDE SUCESSO,EM UMA POSIÇÃO ESTRATÉGICA,ENTRE 
O PARQUE ECOLÓGICO(UM DOS NOSSOS CARTÕES POSTAIS)
PRAÇA DE ENTRADA
-LOUNGE DE ACESSO ÁS TORRES
-FITNESS CENTER
-SAUNA COM DESCANSO
-TECHNO LOUNGE
-HOME CINEMA
-TERRAÇO DE JOGOS
-FESTAS INFANTIL
-BRINQUEDOTECA
-ESPAÇO FESTAS/GOURMET
-ESPAÇO PARA DEGUSTAÇÃO DE VINHOS
-PISCINA
PISCINA INFANTIL
-PERGOLADOS
-PLAYGROUND
-QUADRA
-CHURRASQUEIRA/FORNO DE PIZZA
PLAY BABY

CA00102 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE MÁSTER, SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL.GARAGEM PARA 8 AUTOS. IMÓVEL COM
FINO ACABAMENTO

CA00094 SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS, DOIS SENDO PLANEJADOS, UMA 
SUITE, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 
DESCOBERTA PARA 3 AUTOS.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Artigos em Geral Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Bolo Cabeleireiro

23B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Ferro Velho

Decorações para Festas Decorações Decorações

Imobiliária

24B

Comida JaponesaCelularCalhas

Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Materiais para Construção Moda Feminina

Moda Feminina Padaria Poços Artesianos

25B

Jóias Manutenção

Pousada Litoral Norte

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

26B
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

EMPREGOS

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

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

VAGAS RCT BRASIL 
(JD. MORADA DO SOL –

 INDAIATUBA-SP)
 
Ajudante Geral: Disponibilidade 
de horário, inclusive aos finais 
de semana. 
Ajudante de Pintura Industrial: 
Ensino fundamental completo. Co-
nhecimento em pintura à revolver.
Analista Financeiro: Ensino su-
perior completo ou cursando em 
Administração ou afins. Conheci-
mento em contas a pagar, receber, 
consulta em bancos, duplicatas, 
e outras atividades. Noções em 
Recursos Humanos. 
Assessor Comercial: Ensino mé-
dio completo. Domínio em Pacote 
Office e Informática.
Assistente Contábil: Ensino téc-
nico em Contabilidade ou superior 
em Ciências Contábeis. CRC 
Ativo. Vivência em escritório de 
contabilidade. Residir na região.
Assistente de Vendas: Técnico 
em Elétrica, Eletrônica ou afins. 
Experiência em negociação com 
clientes e follow up. Domínio do 
idioma Inglês ou Espanhol será 
um diferencial.
Auxiliar Contábil: Ensino técnico 
ou superior (cursando) em Conta-
bilidade. Conhecimento em rotina 
contábil. Residir na região.
Auxiliar de Limpeza: Disponi-
bilidade de horário. Experiência 
na função.
Auxiliar de Marketing: Ensino 
médio completo. Curso de design/
criação. Desejável experiência 
em criação e design. Residir em 
Indaiatuba.
Assistente Administrativo: En-
sino médio completo. Superior em 
Administração ou afins. Experiên-
cia em contas a pagar, receber e 
demais rotinas.
Auxiliar de Manutenção: Ensino 
fundamental completo. Experiên-
cia com reparos e manutenção 
predial.
Coordenador de Clube de Cam-
po: Conhecimento em gerencia-
mento de equipes de manutenção. 
Disponibilidade de horário.
Cumim/Auxiliar de Garçom: 
Disponibilidade de horário.
Empregada Doméstica: Expe-
riência na função. 
Extrusor: Ensino médio completo. 
Amplo conhecimento em todo o 
processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir 
em Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: Ensino 
médio completo. Conhecimento 
em instrumentos de medição. 
Vivência em fundição. Experiência 
na função.
Moldador: Ensino fundamental 
completo. Experiência em fundi-
ção com moldagem de aço/ferro. 
Residir em Indaiatuba.
Montador: Ensino médio com-
pleto. Desejável ensino técnico. 
Conhecimento em mecânica geral, 
leitura e interpretação de dese-
nhos, metrologia, hidráulica e 
pneumática, lean manufacturing, 
TPM e operação de ponte rolante.
Montador Mecânico: Curso téc-
nico em Mecânica, Mecânica de 
Usinagem ou Mecatrônica. Expe-
riência em montagens mecânicas, 

traçagem em chapas, caldeiraria 
ou serralheria. Conhecimento em 
leitura e interpretação de desenhos 
mecânicos e esquemas hidráulicos. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Operador de Centro de Usinagem: 
Ensino médio completo. Desejável 
ensino técnico em áreas afins. 
Experiência em programação e 
operação de centro de usinagem. 
Desejável conhecimento em FA-
NUC e máquinas de grande porte. 
Conhecimento em leitura e interpre-
tação de desenho.
Operador Logístico: Ensino médio 
completo. Curso de Empilhadeira 
(com certificado). Experiência na 
função. Conhecimento em sistema 
WMS.
Pintor Industrial: Ensino médio 
completo. Desejável curso técnico 
em áreas afins. Conhecimento em 
pintura industrial (com revólver), 
lean manufacturing, TPM e opera-
ção de ponte rolante.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico 
completo em Eletrônica. Inglês 
avançado. Experiência em assistên-
cia técnica. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
Técnico Eletrônico: Ensino téc-
nico em Eletrônica ou áreas afins. 
Vivência em indústrias do segmento 
eletrônico, atendimento ao cliente 
e noções de ISO 9001. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para 
viagens.
Técnico Eletrônico Pleno Interno: 
Curso técnico em Eletrônica. Inglês 
intermediário. Conhecimento em 
pacote Office. Experiência em 
indústria eletrônica, automotiva ou 
telecomunicações.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino 
técnico completo em Mecatrônica. 
Sólidos conhecimentos em manu-
tenção (eletro-mecânica) corretiva e 
preventiva em máquinas e equipa-
mentos de solda, usinagem, pintura 
e montagem. Conhecimento em 
leitura e interpretação de desenho, 
lean manufacturing, hidráulica, 
pneumática, programação CLP e 
mecânica geral.
Torneiro Mecânico: Ensino médio 
completo. Experiência em torno 
mecânico e conhecimento em fresa. 
Desejável cursos SENAI.
Recepcionista Bilíngue (Inglês): 
Ensino médio completo. Experiência 
com atendimento ao cliente. Inglês 
avançado/fluente.
Recepcionista Bilíngue (Japo-
nês): Ensino médio completo. 
Experiência com atendimento ao 
cliente. Japonês avançado/fluente.
Supervisor de Engenharia de 
Manufatura: Superior completo em 
Engenharia de Produção, Mecânica, 
Química ou afins. Inglês fluente. 
Vivência em gestão de pessoas.
Supervisor de Operações: Ensino 
superior completo em Logística ou 
afins. Vivência em liderança de 
equipes. Experiência em rotinas 
de armazém logístico. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Supervisor de Produção: En-
sino superior em Engenharia de 
Produção ou afins. Vivência em 
liderança de equipe de produção e 
manufatura. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.

Estamos cadastrando:

Analista de Almoxarife;
Encarregado de Almoxarife;
Ferramenteiro;
Supervisor de Qualidade;
Torneiro Mecânico. RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO. 

Fones: (19) 3825-8700 / 3801-4146
Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE PROCESSOS 
(5701): Formação superior com-
pleta ou cursando em Engenha-
ria Mecânica, Produção ou afins. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS 
(7912): Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Enge-
nharia Elétrica ou áreas afins. 
Experiência em administração de 
projetos de peças automotivas. 
Possuir japonês fluente e inglês 
intermediário. 
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO (6376): Formação superior 
completa ou cursando em Admi-
nistração de Empresas ou áreas 
afins. Experiência na função. 
Noções de contabilidade e fluxo 
de caixa. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.  
ASSISTENTE COMERCIAL 
(7931): Desejável cursando 
Ensino Superior em Administra-
ção, Marketing ou áreas afins. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE FINANCEIRO 
(8129): Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(7863): Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
CAMAREIRA (7135): Ensino 
Fundamental completo. Experi-
ência na função e/ou na área de 
limpeza. Residir em Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567/7372): Formação superior 
completa. Experiência na área 
de vendas externas. Possuir 
CNH B. Disponibilidade para 
viagens. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
DIAGRAMADOR GRÁFICO 
(7959): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
(8163): Cursando superior em 
Administração, Recursos Huma-
nos ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursan-
do superior em Administração, 
Secretariado Executivo, Letras 
ou áreas afins. Desejável inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cur-
sando superior em Ciências da 
Computação ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂ-
NICA (7097): Formação técnica 
completa ou em curso em Mecâ-
nica ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 

FATURISTA (8063): Ensino 
Médio completo. Experiência 
em emissão de notas e confe-
rência de estoque. Residir em 
Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO (7446): Ensi-
no Médio completo. Experiência 
em desenvolvimento e ajuste de 
ferramentas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
JARDINEIRO (8165): Ensino 
Fundamental completo. Experi-
ência na função. Possuir CNH 
AB. Residir em Indaiatuba.  
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir 
na região de Indaiatuba. 
MECÂNICO MONTADOR/MA-
NUNTEÇÃO (7567): Ensino 
Médio completo. Possuir cursos 
voltados para a área mecânica. 
Experiência em montagem e 
manutenção de máquinas do 
segmento plástico. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
CNH C. Possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaia-
tuba. 
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA (6901): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 
OPERADOR DE PUNCIONA-
DEIRA (8240): Ensino Médio 
completo. Experiência em ope-
ração de máquinas diversas. 
Conhecimento em Autocad, 
Metrologia e Desenho Mecânico. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE RETROES-
CAVADEIRA: Experiência em 
operação de retroescavadeira, 
escadeira ou afins. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE TORNO CNC 
(8140): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
SOLDADOR MIG (7779): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
solda Mig. Residir em Indaiatuba. 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
(7560): Formação Técnica em 
Mecânica ou áreas afins. Experi-
ência em manutenção preventiva 
e corretiva elétrica, hidráulica ou 
mecânica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO (5304): Formação Técnica 
em Eletrônica, Eletromecânica 
ou áreas afins. Experiência em 
manutenção eletroeletrônica. 
Residir em Indaiatuba.

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

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

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

Compareça na Global e demonstre seu interesse. 
www.globalempregos.com.br
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AJUDANTE GERAL: Escolaridade indiferente, 
necessário conhecimento em maçarico e em 
modelagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, necessário ter carro ou moto que possa 
utilizar para ir ao trabalho, conhecimento em linha 
de produção. 
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso superior em Ciên-
cias Contábeis cursando ou concluído. Experiência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o sistema Cuca 
Fresca, conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Curso superior 
equivalente na área cursando ou concluído será res-
ponsável com contas a pagar, lançamento de notas 
fiscais, contabilidade, impostos e ter conhecimento 
em Pacote Office e Sistema Integrado ( RM Totvs ).
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso superior em Ciências 
Contábeis cursando ou concluído. Experiência em 
lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o sistema Cuca 
Fresca, conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Ensino médio comple-
to, ter bons conhecimentos em informática, residir em 
Indaiatuba e já ter trabalhado na área. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade indiferente, 
necessário experiência na função, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Escolaridade 
indiferente, experiência na função, irá trabalhar com 
limpeza, necessário ter condução própria e residir 
em Indaiatuba. 
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhecimento 
em máquina reta, Overlock, Interlock 2 agulhas, 
Galoeira e em todos os tipos de tecidos.
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino Superior 
em Logística Completo, com experiência em gestão 
de pessoas e toda área de Logística. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO: Cursando ensino 
Superior em Administração, conhecimento em Excel, 
Outlook e Powerpoint.
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA DE PRODU-
ÇÃO: Necessário estar cursando graduação em 
engenharia de produção ou mecânica Irá atuar em 
documentação de processos de usinagem e sistema 
de Gestão da Qualidade.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
será responsável por toda área de vendas, como 
treinamento e supervisão, ter conhecimento em 
informática e boa liderança.
INSPETOR DA QUALIDADE: Necessário curso 
na área, experiência em inspeção em usinagem, 
conhecimento em tridimensional Geopak e diferen-
cial de braço medição, instrumentos de medição 
de usinagem.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, 
com experiência em liderança de equipe e operação 
de empilhadeira. Necessário curso de Operador 
de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Ensino médio comple-
to, residir em Indaiatuba, Salto ou Itu, experiência na 
função, cursos na área.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga desti-
nada para pessoas de portador de necessidades 
especiais, ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba e disponibilidade de horário. 
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁQUINA CNC: 
Residir em Indaiatuba, experiência na função, 
maior de 18 anos. Conhecimento em preparação, 
programação e manuseio de CNC.
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE USINA-
GEM: Conhecimento instrumentos de medição 
de metrologia , desenho mecânico, ferramental de 
centro/torno usinagem.
PROMOTOR DE VENDA: Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba e ter disponibilidade de horário.
REPRESENTANTE COMERCIAL: Irá trabalhar 
com empresa prestadora de serviços. Ensino médio 
completo, necessário ter CNH B, disponibilidade 
de viagens.
SOLDADOR: Curso na área, experiência na função, 
residir em Indaiatuba e disponibilidade de horário.
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: Necessário 
experiência na função, será responsável pela 
coordenação de equipe, organização da loja, auxiliar 
em compras, reposição e verificação do estoque, re-
cebimento e conferência de mercadorias, necessário 
residir em Indaiatuba.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  Ensino fun-
damental completo, experiência como camareira, 
com liderança e gerenciamento, atendimento aos 
hóspedes. Necessário disponibilidade de horário. 
Indispensável habilidade com celular, tablets e 
aparelhos e eletrônicos. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino médio 
completo, disponibilidade de horário, conhecimento 
no sistema CM NET, desejável experiência no 
ramo hoteleiro e liderança de equipe. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCESSOS: En-
sino médio completo, cursos na área equivalente, 
necessário habilidade em desenvolver programas 
de usinagem em solid work / auto CAD – processos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Curso técnico 
completo na área de Meio Ambiente, ter CNH 
B, disponibilidade de viagens, boa comunicação 
verbal e escrita. 
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio completo, 
ter experiência com vendas externas, disponibilidade 
de horário, prospecção de novos clientes e possuir 
condução própria. 
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rações federais, atendimento ao cliente. Desejável 
vivência com sistema integrado Cuca Fresca, 
contabilidade de Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade de horário. 
Conhecimento em instrumentos de medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimen-
to em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. 
Ensino Médio. Vivência na área de produção e 
qualidade. Conhecimento em inspeção de peças. 
Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CAIXA/CREDIARIO (6830): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com informá-
tica. Vivência em atendimento ao cliente, caixa, 
disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir 
em Indaiatuba.
CHEFE DE COZINHA (6826): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em cozinha 
industrial ou restaurante empresa. Residir em 
Indaiatuba.
CORTADOR (6459): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Desejável experiência no 
ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensi-
no Médio Completo. Vivência na função. Cursos na 
área de técnico mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, auto CAD, Solidworks. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid 
Works, interpretação de desenho técnico. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (6834): 
Masc. Superior ou Técnico cursando em Auto-
mação Industrial. Conhecimentos em Pacote 
Office, AUTO CAD e Solidworks. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial. Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os 
Sexos. Técnico cursando ou Superior cursando 
apartir do 2º ano na área Administrativa ou Ciên-
cias Contábeis. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO ELETROELETRÔNICA (6824): Masc. 
Cursando nível Técnico ou Superior em Eletroele-
trônica. Residir em Indaiatuba ou região.
ESTÁGIO MARKETING (6819): Ambos os sexo. 
Cursando Publicidade, Marketing ou afins. Ter 
conhecimentos em Corel Draw e/ou Photoshop. 
Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. En-
sino Médio Completo. Possuir cursos na área da 
qualidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6825): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivencia na produção e 
qualidade, conhecimento em inspeção e peças, 
desejável conhecimento em polimento de carro. 
Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6832): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência em manuseio de aço, conhecimento 
com serralheria, modelagem de aço, polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (6838) Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Vivencia com 
escavadeira e  terraplenagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na fun-
ção. Possuir  conhecimento na área de vendas 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RETIFICADOR PLANO (6835): Masc. Ensino 
médio. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino 
Médio. Disponibilidade total de horário. Vivência 
na área. Conhecimento em serigrafia manual 
em vidros, plasticos, camisetas etc. Desejável 
conhecimento em confecção de telas e gravação 
e desgravação de telas. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em instrumentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir 
em São Paulo.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 
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AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência em 
vendas, atendimento ao cliente. Desejável inglês. 
Possuir disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): Masc. 
Trabalhará com montagem dos pallets, e serviços 
gerais em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não precisa ter experiência. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia na área industrial. 
Irá  atuar no abastecimento de linha e limpeza do 
setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR GERENTE (6831): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6842) Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia em contas a pagar e 
receber . Conhecimento básicos em informática. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/ BORRACHA (6813): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivencia na área de 
produção e qualidade, conhecimento na área de 
inspeção de peça. Disponibilidade para trabalhar 
2º turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6817): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de  NR 10. 
Conhecimentos de instalações elétricas industriais. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico 
completo ou cursando em Automação Industrial. 
Vivência na função, cursos de Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará no 
estoque, expedição, separação de mercadorias 
embalagem, organização de estoque. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia na área, conheci-
mentos em separação de material, embalagens e 
controle de mercadorias, conhecimentos em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e nego-
ciações. Conhecimento em sistema Microsiga. 
Possuir CNH 'B'. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL (6833): Ambos os sexos. 
Superior Completo em Ciências Contábeis. 
Vivencia em toda rotina contábil, conciliações, 
demonstrações financeiras, conhecimentos em 
impostos diretos e indiretos. Fechamento de 
empresas lucro real e presumido. Controle e reco-
lhimento de impostos retidos de terceiros (INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL); SPED Contábil. 
Conhecimento em sistema TOTVS. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, 
possuir cursos com certificados em leitura e 
interpretação de desenho, meios de medicação 
(EMEI´S), operador de empilhadeira e informática. 
Ter disponibilidade de horários, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (6812): Ambos os 
sexos. Superior Cursando Administração, Logística 
ou PCP. Conhecimento em Excel. Vivência com 
sistema integrado Microsiga (Proteus). Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
(6836): Ambos os sexos. Superior Completo em 
Gestão de Recursos Humanos. Vivencia em recru-
tamento e seleção , treinamento e desenvolvimento 
e implantação de benefícios. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6820): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL (6827): Ambos os sexos. 
Superior cursando ou completo em Ciências 
Contábeis. Atuará em escritório contábil. Vivência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento 
ao cliente, desejável conhecimento com sistema 
integrado Cuca Frsca, contabilidade de Holding/ 
Empreendimentos/ Incorporadoras. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL (6828): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo. Atuará em 
escritório contábil. Conhecimento em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega de decla-

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA COMERCIAL Forma-
ção superior em Administração 
ou Engenharia. Desejável conhe-
cimento na área comercial com 
vendas internas e externas.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Ex-
periência em classificação contábil 
e rotinas de fechamento. Possuir 
Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE EXPANSÃO For-
mação superior em Administração 
de empresas, Marketing ou Eco-
nomia. Experiência com varejo e 
controle de mercados.
Local de atuação: Indaiatuba
ANALISTA FINANCEIRO SR  
Formação superior completo admi-
nistração ou finanças. Experiência 
na área financeira, em planilhas 
avançadas, centro de custos, fluxo 
de caixa e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ALMOXARIFA-
DO Ensino médio completo, experi-
ência na área de almoxarifado, com 
conferência de material. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL  Ensino 
médio completo, cursando superior 
em Ciências Contábeis. Vivência 
na função.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE COBRANÇA  
Cursando superior em administra-
ção, finanças ou contábil. Experiên-
cia em cobrança. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  
Ensino médio completo, com ex-
periência em linha de produção e 
ferramentas da qualidade. Com 
total disponibilidade de horário.
Local de atuação: Itu
AUDITOR DA QUALIDADE Ensino 
médio completo, experiência na 
área da qualidade, com domínio 
em QSB e certificação.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER Ensino médio 
completo, conhecimentos básicos 
em informática.
Local de atuação: Itu
COMPRADOR PLENO  Forma-
ção superior completo em Admi-
nistração ou Comércio Exterior. 
Experiência em comercio exterior, 
importação e exportação. Possuir 
inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS  Formação 
superior em Engenharia Civil, 
especialização em meio ambiente. 
Experiência como coordenador 
de obras.
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência 
em CLP. 
Local de atuação: Itu
ENCARREGADO DA QUALIDA-
DE  Formação superior completo, 
experiência na área da qualidade, 
auditorias, relatórios de não con-
formidade, try-outs e treinamento 
operacional. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior 
completo em Engenharia Civil. 

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site:  www.ejrh.com.br  ou comparecer 
á - Rua Paula Souza nº 89, Centro  – Itu /  Fone: (11) 4022-3363 ou 4023-0421.

Experiência na área de planeja-
mento, execução e gerenciamento 
de obras. Responder por projetos 
e fiscalização da obra. Atuação 
em campo e na administração. 
Habilidade com gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR  Ensino médio 
completo, recém formado em en-
genharia mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO QUIMICO  Forma-
ção superior em Engenharia Quími-
ca. Experiência na área e possuir 
inglês ou espanhol intermediário.
Local de atuação: Itu
ESTÁGIO EM PÓS-VENDAS  Cur-
sando superior em administração 
ou engenharia. Vivência com pós-
-vendas, atendimento ao cliente.
Local de atuação: Salto
MECÂNICO  Desejável ensino 
médio completo, curso de mecânica 
diesel e metrologia. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR  Desejá-
vel ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MÉDICO DO TRABALHO  For-
mação superior especializado em 
Medicina do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA  Ensino fundamental, 
experiência na função. Possuir 
categoria “ D “.
Local de atuação: Indaiatuba
MOTORISTA   Ensino médio com-
pleto, experiência na função. Possuir 
categoria C.
Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM   Ensino médio completo, 
curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos 
de medição, preparação de ferra-
mentas e usinagem de precisão. 
Experiência na função. Local de 
atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA Formação su-
perior em Engenharia Civil, com 
especialização em planejamento e 
orçamento de projetos. Experiência 
na área de planejamento e orçamen-
to de obras. 
Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dispo-
nibilidade de horário.
Local de atuação: Salto. 
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA)  Ensino médio completo, 
experiência com usinagem e pre-
cisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e 
conhecimento de instrumentos de 
medições. Preparação para dife-
rentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu      
TÉCNICO ELETRONICO DE MA-
NUTENÇÃO  Ensino médio com-
pleto, curso técnico de Eletrônica 
ou Mecatrônica. Conhecimento na 
função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  En-
sino médio completo, curso técnico 
em elétrica. Experiência em refrige-
ração. Conhecimento em Eletrônica.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ME-
CANICA  Ensino médio completo, 
curso técnico em mecânica ou 
mecatrônica. Experiência na área. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimen-
to em programação de torno 
CNC. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Vivencia em 
afiação, trigonometria preparação 
de ferramentas.   
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 

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

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

CAMAREIRA: Não necessita experiência, 
para trabalhar em Hotel na arrumação 
dos quartos, a empresa dará treinamen-
to. Disponibilidade para escala 6x1.Com 
folgas semanais.
AUXILIAR DE COZINHA: Atuará no corte 
e pré-preparo de alimentos, limpeza e or-
ganização da cozinha, bem como auxiliar 
o cozinheiro no preparo das refeições, e 
demais atividades. 
AUXILIAR DE CONFEITEIRO: Com ex-
periência na função, preparo de massas, 
cremes e doces. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Com Ensino 
Médio, experiência com estoque. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Total disponibi-
lidade de horário, para atuar na organi-
zação e limpeza.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA: Pos-
suir Experiência em Liderança e Opera-
cional, ter conhecimento como Operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE FORNO: Experiência 
na função, desejável algum curso técni-
co, disponibilidade para revezamento de 
turnos.
MEDICO DO TRABALHO: Responsável 
pelos exames: admissionais, demissio-
nais, periódicos e pelo PCMSO. Elaborar 
relatórios e laudos sobre acidentes de 
trabalho, condições insalubres e ates-
tados médicos do convênio, efetuando 
consultas e atendimento clínico aos fun-
cionários.
MOTORISTA:Possuir curso de direção 
defensiva CNH C para trabalhar para uma 
Metalurgica fazendo entregas e coletas 
na região
PROGRAMADOR  DE MÁQUINAS: Com 
conhecimento em AUTOCAD e maquinas 
de CORTE A LASER ou CNC.
PROJETISTA MECÂNICO: Experiência 
em Projetos de Máquinas e dispositivos 
industriais, Elaboração de Lista de Mate-
riais e detalhamento para fabricação das 
peças. Possuir Nível Técnico em Mecâni-
ca ou Mecatrônica ou Curso de projetista.
VENDEDOR INTERNO: Ira atuar com 
vendas internas, em loja de embalagens.

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

CARREGADOR -  Ensino funda-
mental, carregar e descarregar 
caminhão de mercadorias, possuir 
disponibilidade de horário.
COMPRADOR -  Ensino médio 
completo, experiência com compras 
de usinagem, materiais improduti-
vos e produtivos, conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio 
completo, experiência na função, 
desejável experiência com o sis-
tema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
– Ensino médio completo, curso 
de NR 10 e elétrica, experiência 
na função, vaga para empresa 
multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - En-
sino Técnico Eletrotécnica, expe-
riência com montagem de painéis 
elétricos e equipamentos, leitura e 
interpretação de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino 
fundamental, experiência na função, 
possuir curso de empilhadeira, resi-
dir em Salto ou Indaiatuba.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão 
de fabrica, banheiros e as demais 
rotinas do departamento, desejável 
que tenha condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros, refeitórios, pá-
tios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE 
- Ensino médio, possuir cursos 
de metrologia, ISO 9001 , leitura 
e interpretação, experiência na 
função,desejável ter trabalhado em 
empresa ramo auto peças.
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
– Ensino fundamental completo, ex-
periência com manutenção corretiva 
e preventiva em maquinas, equipa-
mentos, ponte rolante, pneumática 
e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - 
Experiência com torno mecânico, 
fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em 
São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLAN-
TE - Ensino fundamental, possuir 
curso na área e experiência na fun-
ção e disponibilidade para trabalhar  
no segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MUL-
TIFUNCIONAL - Ensino médio 
completo, experiência com servi-
ços administrativos de armazém, 
sistema WMS (qualquer sistema) 
e possuir curso de operador de 
Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – En-
sino médio completo, experiência 
com operação de maquinas,leitura 
e interpretação de desenho e ins-
trumentos de medição, possuir 
disponibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino 
fundamental completo, com carteira 
de reservista, residir em Salto ou 
Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino mé-
dio completo, experiência com 
atendimento a clientes, PABX, 
informática e as demais rotinas do 
departamento.
SELECIONADORA -  Superior 
completo em Psicologia ou RH, 
experiência com recrutamento e 
seleção, elaboração de laudos e 
as demais rotinas do departamento.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência com solda TIG, Mag e 
Elétrica, possuir curso na área.

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

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

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

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

Com Ensino Médio Completo, cur-
so de Operador de Empilhadeira, 
experiência em toda rotina da área 
de logística e disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
MÉDICO DO TRABALHO
Com especialização completa em 
Medicina do Trabalho, e disponibi-
lidade para trabalhar na cidade de 
Elias Fausto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com 
CNH “D”, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA 
SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
OPERADOR DE DESCARGA
Com Ensino Médio Completo, e 
disponibilidade para trablhar em 
escala 12x36. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
A GÁS
Com Ensino Médio Completo com 
experiência na função e empilha-
deira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
RETRÁTIL
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou 
Superior, com experiência na função 
em empresa de prestação de serviços. 
Residir Indiatuba ou Salto.
PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
SUPERVISOR FINANCEIRO
Graduação em Administração, Conta-
bilidade ou Gestão Empresarial, com 
experiência em toda rotina da área e 
sistema integrado ERP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR EM LOGÍSTICA
Com Graduação Tecnólogo em Lo-
gística, com experiência na rotina de 
expedição, estoque e controle de rota. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TECNÓLOGO DE PROCESSOS
Com Graduação  Tecnólogo em Automa-
ção Industrial ou Engenharia de Produ-
ção ou Mecatrônica, inglês intermediário, 
com experiência em desenvolvimento 
de projetos de máquinas, equipamentos 
e dispositivos, com conhecimentos em 
PRO-ENGINEER (CREO) e Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO
Com formação Técnica em Eletrônica, 
para atuar em serviços de assistência 
de técnica,  possuir veículo próprio e 
disponibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO PLENO
Com formação Técnica em Eletrônica, 
com inglês nível intermediário, possuir 
experiência em montagem, instalação 
de equipamentos eletrônicos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com formação Técnica Completa, 
com experiência em indústria metalúr-
gica. Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
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CLASSIFICADOS

Bom Princípio:  03 D, 
(1st), sala 2 amb, coz. R$ 
461.000,00 F. 99779-3589 
c/ Caio.
Casa em Condomínio com 
2 D., coz. com armários, 
banheiro com blindex R$ 
295.000,00. F. 98372-0000
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 03 
cômodos e WC nos fundos, 
R$ 390.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, por-
taria 24hs - 3 D. c/ armários 
(Sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz. planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 vagas 
de garag. R$ 500.000,00 
F.3834-8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permuta F. 7828-0418/ ID 
114*97307
Cond. Montreal C/  3 D. 
(1st), sala, coz, Wc So-
cial, lav.,1 vaga de garag. 
coberta. R$ 389.000 F. 
98136-7331
Cond. Santa Clara: Móveis 
planej., 04 (st), sendo 03 
c/ closet, sala 3 amb, coz, 
despensa R$ 1.950.000,00. 
F. 99779-3589 c/ Caio.
Jd. Eldorado CA00176 
2 D., sala , coz. Planej., 
banheiro, R$ 270.000,00  
F. 98144- 9224

Cond. Villaggio di Itai-
ci: 03 D, (1 st), sala 02 
amb, coz, terraço e lav. R$ 
485.000,00. Aceita financ. 
F. 981393557 c/ Marlene.
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 2 D., WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 235.000,00. F. 
3392-0333
Jd. Esplanada II - CA0211 - 
300 m² - 3 sts, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ 
churrasq. e quintal, 4 vagas 
garag. R$ 400.000,00. F. 
3392-0333
Jd. Maria Helena: 03 
D (1st),  sala, coz. R$ 
360.000,00. F. 98139-3557 
c/ Marlene.
Jd. Maria Helena:  03 
D, (1 st), sala, coz. R$ 
360.000,00. Aceita financ. 
F. 98139-3557 c/ Marlene.
Jd. Morada do Sol - 2D., 
sala, copa, coz, Wc, As, 
varanda, quintal, 2 salas 
comerciais, Wc, garag. para 
2 autos. R$ 370.000,00 F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol – 4 
cômodos com mais  2 
cômodos separados – R$ 
170.000,00 F. 99752-2170/ 
3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ ID: 94*2168
Jd. Panorama: 02 D, (1st), 
sala, coz americana, área 
de serv. R$ 280.000,00 F.  
99779-3589 c/ Caio.
Jd. Pau Preto - Casa nova 
com 3 D. sendo 1 suíte, 1 
wc, 2 vagas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F. 98372-0000
Jd. Paulistano - 3 D. (1st), 
sala, coz, Wc social, lav., 
garag. para 2 carros R$ 
280.0000 F. 98136-7331
M. Sol – Rua 80 - 02 D., 
sala, coz, WC, lava, garag. 
R$ 145.000,00  F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 

M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. +salão comercial 
na frente R$ 195.000,00. 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento direto 
com o proprietário com 50% 
de entrada. 
M. Sol – Rua 84 -  02 
D., sala, coz., WC, lav., 
garag. Aceita financ. R$ 
230.000,00. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Nair Maria Salto / SP - 02 
cômodos e WC em lote de 
180m² R$ 120.000,00 qui-
tado. F.3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Parque da Bandeiras - 
R$ 220.000,00 / 1.000,00 
m² Total F. 7808-3727/ 
89*22754
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F.  3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709 
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, lav. 
coberta nos fundos. Amplo 
terreno na frente lote de 
160m² R$ 150.000,00 + 
45 parcelas de R$ 412,00. 
Aceita permuta por casa 
em Indaiatuba. F. 19-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Vila Suiça - 3 suíte (1 
máster com closet), AT 
500m2, AC 269m², mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte 
para empregados, ar cond., 
aquec., toda equipada com 
armários, acab. de primei-
ríssima, capelinha ou casa 
de bonecas, torre de vigi-
lância, varanda, jardins e 
muito mais, garag. para 4 
carros, portões eletrôni-
cos e entrada privativa. R$ 
1.050.000,00  F. 3875 0469/ 
9 9751 9921 CRECI  65362

Jd. Regina. Sobrado c/ 
3D., suite, wc, lavabo, clo-
set, sala TV, sacada, sala 
2 amb., varanda,  qrto de 
despejo, garag. c/ 4 vagas, 
portão elétrico F. 3017-
5541/ 98273-7368 Aceito 
Permutas com chácara em 
condomínio fechado.
Jd. Santiago - CA0248 
- 250 m² - 4 D. (1 st c/ 
hidro), WC, lavabo, sala 2 
amb., escrit., sacada, copa, 
cz. planej., AS, WC ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de granito, 
pisc., 4 vagas garag. R$ 
600.000,00. F. 3392-0333
Jd. Sevilha: 04 D (1 st c/ 
closet), sala, copa, coz. 
planejada. R$ 500.000,00. 
F. 99779-3589 c/ Caio.
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. 
p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19 -3017-2608 /99762-
7997/3935-3294 aceita 
lote no negócio, estuda 
parcelamento direto c/ o 
propr. com 50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e .04 
cômodos WC, lav. e garag. 
no pav. inferior, documen-
tada. Aceita financ. R$ 
210.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Vista Verde CA00175  2 D., 
1 suíte,  sala,  coz., garag. R$ 
440.000,00  F.  98144-9224 

Terra Magna - 3 D., 2 
salas, piscina, 180,00 m² 
const. 360,00 m² útil, R$ 
670.000,00 aceita  permuta 
em apartamento na cidade  
F. 7808-3727/ 89*22754 
Cond + IPTU.  3 dorms, 1 
suíte,  2 salas 70,00 m² útil
Vila Suiça - 3 suítes com 
closet, AT 300m2, AC 252, 
mais 1 suíte no térreo e 1 
suíte para empregados, 
fino acabamento, demais 
dependências de alto pa-
drão. R$ 850.000,00  F. 
3875 0469/  99751-9921 
CRECI 65362.
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 290 mil. Estuda-se 
imóvel de menor valor. F. 
997519921/38750469.

Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, por-
taria 24hs - 3D.(Sendo 1 
suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 vagas de 
garag. R$ 2.300,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. 
(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - falar com Figueira
Aqui se Vive – CA0528 - 
150 m² - 3 D. (1 st c/ arm.), 
sala 2 amb., cz. planej., AS, 
churrasq., 2 vagas garag. 
R$ 1.800,00 + IPTU F. 
3392-0333
Casa Comercial - Av. Pre-
sidente Vargas R$ 5.000,00 
mês F. 99732-4713 c/ Silvia

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² - R$ 2.600,00 
F. 98372-0000
Casa para Solteiro- quar-
to, sala, copa, coz. e lav. 
E quarto mobiliado para 
solteiro F. 3935-8924
Centro - ca02583- Casa 
Comercial - 02 D.. (01sui-
te), sala (02 amb) copa, 
coz, wc, lavan, 02 vagas 
para auto (01 coberto)  R$ 
2.000,00 + IPTUF F. 3875-
2215/ 99696-8732
Centro - casa comercial, 
com 7 salas, 4 banheiros 
AT. 850 m² AC. 278 m² - 
R$ 9.000 F. 98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 
D., 2 wcs, 2 vagas , 2 
salas - AT 479 m² AC 
222 m² - R$ 3.000,00 F. 
98372-0000
Cidade Nova - casa co-
mercial, 3 D., 1 wc, 4 va-
gas, 6 salas AC: 240 m² 
- R$ 4.000,00 F. 98372-
0000
Cidade Nova I - CA0530 
- 250 m² - Casa comercial 
com recepção, 4 salas, 3 
WC’s, cz., AS, estaciona-
mento p/ 4 vagas garag. 
R$ 5.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Bougainvi l le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 suítes (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. 
c/ armário planej.), sala 2 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, cz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário 
planej.) ,  aquec. solar, 
quintal, área de lazer, 6 
vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Cond. Portal das Acácias 
- SO0360 - 130 m² - 3 D. (1 
st c/ sacada), WC social, 
lavabo, sala 2 amb. c/ va-
randa, cz., despensa, AS, 
churrasq., quintal, área 
de lazer, 2 vagas garag. 
Armários planej.: cz., WC’s, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 
D. (1 st), lavabo, WC social, 
sala 2 amb., cz., despen-
sa, AS, quintal, churrasq., 
02 vagas de garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0372 - 3 sts com ar-
mários, sala, varanda, cz. 
planej., despensa, AS com 
armário, D. e WC ext, 4 
vagas garag. R$ 4.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 sts., 
lavabo, sala 2 amb. c/ va-
randa, cz., desp., AS, WC 
ext., espaço gourmet c/ 
churrasq., pisc., quintal, 
área de lazer, 2 vagas ga-
rag. Armários: suítes, cz., 
WC’s, AS. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F.3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D e WC’s com 
armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. planej., AS, depósito/D. 
ext., edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condicionado, 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 
+ Cond. + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Jardim Dom Bosco: Casa 
( kitnet ) com 01 d., coz. e 
lav. R$ 1.100,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne

Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varanda, 
1 c/ varanda (todos os D. e 
WC’s c/ armário planej.), 
lavabo, sala 2 amb., escri-
tório, copa, cz. Planej., AS 
c/ gabinete, depósito, D. 
ext., edícula c/ churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 3 sts, 
sala 2 amb. c/ varanda, 
lavabo, cz. planej., AS, 
churrasq., área de lazer, 2 
vagas garag. R$ 2.800,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Itaici – Ca0920 - Sobrado 
C/ 02 D., Sala, Coz, 01 
Wc, lavan e vaga 01 auto 
- R$780,00+ IPTU F.3875-
2215 Imobiliária
Jardim do Sol: Casa com 
03 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz. e lav., garag. para 
02 carros. R$ 1.450,00 F. 
99233-3124 c/ Jessica
Jardim Europa: Casa com 
03 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz. churrasq., garag. para 
02 carros. R$ 2.000,00 F. 
99233-3124 c/ Jessica
Jardim Itamaracá: Casa 
com 02 D., sala, coz., área 
de serviço, edícula., garag. 
para 02 carros R$ 1.350,00 
F. 99960-4202 c/ Allyne
Jardim Parque São Lou-
renço - Casa c 02 D., sala, 
coz. e gar. p/  02 carros. R$ 
1.200,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej. (1 
st c/ closet), sala 3 amb., 
WC, jd. de inverno, cz. 
planej., AS, quintal amplo, 
WC ext., churrasq., 3 VG. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
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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 eleva-
dores, vista lateral para o 
mar, com 2 D. (sendo uma 
suíte), sala ampla, coz. 
completa, lav., WC social, 
sacada, mobiliado com 2 
TVs, sofás, camas, frigo-
bar, geladeira, máquina de 
lavar, som, poltronas, etc. 
R$250.000,00. Discute pro-
posta e aceita terreno em 
Indaiatuba. F. 3875.0469 / 
9.9751.9921.
Apartamento: Com entra-
da a partir de R$ 10.500,00 
e parc. á partir de R$ 
750,00. F. 983398-1833 
c/ Camila.
Apto -  02 D.  por  R$ 
185.000,00 em ótimo bairro. 
F. 98339-8183 c/ Camila.
CDHU - R$ 14.000,00 qui-
tado, ou R$ 120.000,00 + 
parce. R$ 190,00 F. 99931-
0825/ 99443-600 3- Aceito 
propostas. 
Ed. Imagine -  85 m² 3D 
(1st)  R$ 500.000,00 Ent.  
R$ 135 Mil + parcelas de 
R$ 2 Mil entrega dez/2015 
2 gar. F. 99732-4713 Silvia.
Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 
D. (sendo 01 suíte), c/ 
piso porcelanato, gabinete 
e espelho nos WCs, R$ 
340.000,00 c/ escritura, 
aceito finan., falar c/ Gisele 
F. 9 9359-8982 
Edificio Jatoba, 120 m²; 
12º andar com piso por-
celanato R$ 680.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Gran Ville - R$ 270.000,00, 
3 D., todos com suíte; sala 
de estar, 63m; garag. para 
um  auto. F.  7808-3727  / 
89*22754.

Jd California - ca02570 - 
Casa térrea, 1 dorm, sala, 
coz, wc, 1 vaga. Rua Do-
macir Stocco Jr. R$ 850,00 
+ IPTU F. 3875-2215 / 
99696-8732
Jd California - ca02571 
- Casa térrea, 2 D., coz, 
wc, 1 vaga,a.s.Rua Doma-
cir Stocco Jr. N° 871. R$ 
950,00 + IPTU F. 3875-
2215 / 99696-8732
Jd. California- ca02595 - 
02 comodos, wc, lavan, 01 
vaga coberta R$ 850,00 + 
IPTU F. 38752215/ 99696-
8732
Jd. California- ca02596 - 
02 D., coz, wc, lavan, 01 
vaga coberta R$ 950,00 + 
IPTU F. 38752215/ 99696-
8732
Jd. Eldorado - CA00176 
R$ 270.000,00 2 D., sala 
, coz. planej., banheiro F. 
98144- 9224
Jd. Olinda – CA0418 - 250 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala 
2 amb., cz., AS, WC ext., 
quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Regente - SO0399 - 
250 m² - 3 D. c/ arm. (1 st), 
sala 02 amb., cz. planej., 
AS, quintal, churrasq., 4 
vagas garag. R$ 2.700,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Jd. Regina - CA00178 
R$ 2.800,00  3 D. , 1 (st) 
planejada , 1 lavabo , sala 
dois ambientes, garag. para 
4 carros , coz. planej., lav. 
F. 98176-9646
Morada do Sol: 02 D, sala, 
cz. R$ 850,00 F. 99960-
4202 c/ Allyne.
Parque das Nações: 02 
D, sala, coz. R$ 1.300,00 
F. 99233-3124 c/ Jessica
Parque das Nações: Casa 
com 03 D., sala, coz., lav. 
garag. coberta para 02 car-
ros. R$ 1.300,00 F. 99233-
3124 c/ Jessica
Portal das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 3 
D. (1 st c/ sacada), WC 
social, lavabo, sala 2 amb. 
c/ varanda, cz., desp., AS., 
espaço gourmet c/ chur-
rasq., quintal, 2 vagas ga-
rag. Armário planej.: cz., 
WC’s, churrasq., AS. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Vista Verde - CA00175 
R$ 440.000,00  2 D.  (1 st), 
sala ; coz., carragem  F. 
98144-9224

Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU 
F.3392-0333
Pq. Das Nações - ca1575 
- 02 D., coz, wc, lavan, 01 
vaga coberta R$ 1.300,00 + 
IPTU F. 38752215/ 99696-
8732
Vi la  Mar ia  He lena  - 
CA02566 - Casa de fundo, 
Rua Bororó Nº 50. 01 D., 
sala, coz, a/s, quintal e 
garag. p/ moto. R$ 850,00 + 
IPTU F. 3875-2215 / 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$ 
2000,00 + IPTU F. 3875 
2215 / 99696-8732
Villagio de Itaici, 3 D. sen-
do 1 suíte com ar condic., 
coz. Planej., 2 wcs, chur-
rasq., área de luz. Condo-
mínio com infraestrutura 
completa R$ 2.500,00 F. 
98372-0000
Vista Verde: 02 D, (1st), 
sa la  2  amb,  coz .  R$ 
1.500,00 F.99960-4202 c/ 
Allyne.

Jd. Umuarama - 2 D. 1 
vaga - R$ 190.000,00. F. 
3329 7253 
Jd. Morumbi - 2 D. R$ 
115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. 
F. 98372-0000

Guarujá – Enseada-  02 D. 
(01 st), sala, co., lav. , chur-
rasq. na varanda, 02 vagas 
de garag., piscina aquec., 
churrasq. R$ 450.000,00 F.  
9887-7771   
Jd. Alice: Apto todo refor-
mado com 02 D., sala, coz., 
garag. para 01 carro. R$ 
210.000,00. F. 981393557 
c/ Marlene.
Jd. Eldorado - 2 D. ,Sala, 
Coz, Wc, As, 1 Vaga de 
garag. R$ 149.000 F. 98136-
7331
Jd. Morumbi: Apartamento 
Novo com 02 D.s sendo 
01 suíte, sala com sacada, 
coz. Garag. para 02 carros. 
R$ 200.000,00 a vista. F. 
981393557 c/ Marlene.
Jd. São Paulo: apto com 01 
D., sala, coz. planejada, área 
de serviço e garag. Próximo 
a Automec. R$ 180.000,000. 
F. 98139-3557 c/ Marlene.
Portal das Flores -  65 m² 
3D.  R$ 280.000,00 1 vaga;  
F. 99732-4713 Silvia
Portal das Flores - 03 D. R$ 
280.000,00 F. 99732.4713
Portal das Flores-  plane-
jado - R$ 307.400,00 F. 9 
8385.8501
Prédio Comercial – Indaia-
tuba - Se você é Investidor 
vale a pena conferir, trata-
-se de um negócio oportuno 
no centro que, com pouco 
investimento, pode ser rea-
lizado. Fale comigo, Lyco, 
F. 99751.9921 creci 65362.
Residencial Soho - 3 D. (1 
st) Excelente condições de 
pagamentos. Direto com o 
Proprietário. F. 99444-9415
Vendo Apartamento - 
Florianópolis (Itapema) 
Mobiliado -03 D.(01 St), 
Sala, Coz., Lav., Churrasq. 
na varanda - 130m² R$ 
400.000,00. F. 99887-7771.

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU. F. 
99244-8398
Apto Térreo -  coz. planej., 
box de vidro, 1 vaga cober-
ta, 3 D., E 1 banheiro social 
R$ 1.220,00. F. 3329-7253/ 
99295-0357
Cecap - R$ 1.500,00, 3 D., 
todos com suíte , sala de 
estar , 63m; garag. para 
um carro F. 7808-3727  
89*22754
Centro Resid. Roccapo-
rena: 2 D, sala, coz. R$ 
1.300,00. F. 99233-3124 
c/ Jessica.
Cond. Murici - AP0579 - 47 
m² - 2 D. sala, cz., WC, AS, 
1 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333

Cond. Duetto Di Mariah 
– AP0443 – 73,14 m² - 
2 D. (1st), WC, escrit., 
sala 2 amb. c/ varanda 
gourmet c/ churrasq., cz., 
AS, área de lazer, 1 vaga 
de garag. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Felicitá - AP0567 - 
84 m² - 3 D. (1 st), sala 2 
amb., cz., varanda gour-
met, WC, AS, 2 vagas ga-
rag. R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond.  Grand  V i l l e  - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., sa-
cada, cz., AS,  1 vaga ga-
rag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
C o n d .  L a  S p e z i a  - 
AP0565 - 70 m² - 2 D. (1 
st), sala 2 amb., WC, cz., 
AS, varanda gourmet, 1 
vaga garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
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Cond .  P lace  V iew  - 
AP0454 - 71 m² - 2 D. (1 
st), WC, sala 2 amb. c/ 
sacada, cz., AS, 2 vagas 
garag. Arm. planej.: D, st., 
cz., WC, AS. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Victória - AP0471 - 
84,97 m² - 3 D. (1 st), WC 
social, sala 2 amb. c/ saca-
da, cz., AS, área de lazer, 
2 vagas garag. armários 
planej.: D., st., WC’s, cz., 
AS. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Ed. Cocais - AP0529 - 45 
m² - 2 D. sala, WC, cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.000,00 
incluso água, gás e IPTU. 
F. 3392-0333
Ed. Monte Belo - AP0568 
- 54 m² - 2 D., sala 2 amb., 
WC, cz., AS., 2 vagas ga-
rag. R$ 1.100,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333 
Edifício Fonte di Trevi: 
02 D, (1st), sala 02 amb, 
coz, área de serv. R$ 
1.200,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Edifício Phatenor: 02 D, 
sala, sacada, coz, área 
de serv. R$ 1.000,00. F. 
99233-3124 c/ Jessica.

Edifício Tuiuti - 02 D. (01 
St),sala, coz., Wc E lav., 
01 Vaga De Garagem - R$ 
2.000,00 F. 99279-1177  
Jardim Moacyr Arruda: 
02 D, sala, coz, lav. R$ 
1.200,00. F. 99233-3124 
c/ Jessica.
Jd. América: 02 D, sala 
02 amb, cz planejada, lav. 
R$ 900,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Res. Monte Verde - por 
R$ 1.100,00, 02 D. c/ coz. 
planejada, falar c/ Gisele F. 
9 9359-8982 
Res. Vando: 02 D, sala, 
coz, lav, área de serv. R$ 
1.100,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.

Bairro de ITAICI, passo 
ponto totalmente reformado 
At / 280m² F. 99887-7771 
Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F. 
99295-0357
Jd. do Sol - salão de es-
quina 340mil. F. 3318-
4325

Centro - casa comercial, 
com 7 salas, 4 banheiros 
AT. 850 m² AC. 278 m² - R$ 
9.000,00 F. 98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 
dorm, 2 wcs, , 2 vagas , 
2 salas - AT 479 m² AC 
222 m² - R$ 3.000,00 F. 
98372-0000
Cidade Nova - casa comer-
cial, 3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 
6 salas AC: 240 M² - R$ 
4.000,00 F. 98372-0000
Galpão Comercial -  com 
530 m² de área útil. Exce-
lente ponto comercial R$ 
8.000,00 com estaciona-
mento F. 99732-4713 Silvia
Jd. América: Salão com 
115 m² em ótima localiza-
ção. R$ 2.500,00. F. 99233-
3124 c/ Jéssica.
Jd. América: Salão com 
80 m² em frente avenida 
movimentada. R$ 3.000,00. 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. Pau Preto - cozinha 
industrial, no AT: 150 m² 
AC 90 m² - R$ 1.800,00 F. 
98372-0000
Salão comercial - na Av. 
pres. Kennedy , 150 m² - 
salão, 2 salas, 2 banheiros e 
copa R$ 6.000 F. 98372-0000

Temos galpões para lo-
cação no Distrito Industrial 
ótima localidade. F. 3016-
1355
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-
9657/ (11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezani-
no p/ escrit.. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

22 alqueires em Indaiatu-
ba – ótimo para loteamento 
– R$87,00 o m² - Fazemos 
F. 99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168
Alugo chácara para even-
tos – churrasq., piscina, 
campo R$ 350,00 a diária 
F. 3016-1355
Itaici: 02 D, (1st), sala, cz, 
portaria 24 horas. R$ 2.800,00 
F. 99233-3124 c/ Jessica.

Beira da rodovia em In-
daiatuba - área de 10 al-
queires R$106,00 o m². F. 
99118-7850 / 99672-7947 
Creci 74092
Beira da rodovia em In-
daiatuba - sitio de 4 al-
queires R$60,00 o m². F. 
99118-7850 /  99672-7947 
CRECI 74092
Beira da rodovia em In-
daiatuba - sitio de 8 al-
queires R$40,00 m². F. 
99118-7850 / 99672-7947  
Creci 74092 
C h á c a r a  3 . 0 0 0 m ²  - 
R$70.000,00. Limite de 
Indaiatuba. Temos também 
outras opções F. 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-
1355/ 99205-4322/ ID: 
94*2168
Chácara em Salto próx. a 
Pesqueiro – R$60.000,00. 
Aceita carro ou parcelas  F. 
99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168
Chácara próx. ao Vale 
do Sol – com casa, 3 D. 
– 1000m² - R$270.000,00 
– faz permuta com casa F. 
99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168

Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., AS, bhº externo, 
espaço gourmet c/ chur-
rasq. e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas ga-
rag. R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3392-0333
Elias Fausto SP. Cháca-
ra com 3.600m² casa de 
quatro cômodos, luzes, 
poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 3 
amb., estúdio de música, 
campo de futebol gramado, 
quadra de areia, casa de 
caseiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% em 
imóveis em Indaiatuba R$ 
2.000.000,00. F. 98372-
0000
Jd. Mirim - 3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F. 9118-
7850 / 99672-7947 Creci 
74092    
Mato Dentro: 03 D, (1st), 
sala 02 amb, cz planeja-
da, lav. Área de lazer R$ 
3.000,00 F. 99960-4202 
c/ Allyne.

Rec. Camp. Int. de Vi-
r a c o p o s  -  C H 0 1 0 3 0 
- 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. 3875-6230 
- Creci 04.732
Recanto Camp. de Vira-
copos – CH0098 – 1429 
m² -  Chácara murada c/ 
sobrado de 05 D., sendo 01 
st., 04 bhºs sociais, escrit., 
sala 02 amb., coz. planej., 
copa, AS, varanda, chur-
rasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 F. 
3392-0333
Vende-se / Troca - Ri-
beirão Grande SP - 04 
alqueires, 02 casas simples 
de 04 cômodos cada uma, 
pasto, lavoura, bosque, 02 
tanques com peixes, abas-
tecidos com água em forma 
de bica, luz, água de mina, 
a 06 km do centro de Rib. 
Grande SP. R$ 240.000,00. 
Aceita troca com casa em 
Indaiatuba/SP F. 3017-
2608/ 99762-7997 estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário. 

Sítio Estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 99887-7771
Terras de Itaici - 01 D., sala 
02 ambs, coz., varanda e 
churrasq., toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². R$ 
440.000,00. F. 99946-7771. 
Terras de Itaici - 3S AT 
100m²  AC 360m² R$ 
950.000,00 F. 99732-4713 
Silvia
Terras de Itaici: 02 D, (1st), 
sala, cz, portaria 24 horas. 
Área de lazer completa. R$ 
2.800,00 F. 99960-4202 
c/ Allyne
Videiras - chácara de 5000 
m² no R$550.000,00 ex-
celente oportunidade. F. 
98136-7331 Creci 74092

Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m², 
Plano R$ 360.000,00. F. 
3834-8948
Pq. das Bandeiras - 1.000,00 
m² total R$ 240.000,00 F. 
7808-3727  89*22754
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Cardeal – Oportunidade! 
Terreno misto em novo lo-
teamento, liberado p/ cons-
truir - 200 m² - Entrada R$ 
45 mil + 58 parcelas de R$ 
970 – F. 98372-0000
Colibris - Terreno 150 m² 
R$ 105.000,00 vista. F. 
981393557 c/ Marlene.
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F. 7828-0418/ 
ID:114*97307
Helvetia Park- 550 m² R$ 
460.000,00 F. 99732-4713 
c/ Silvia
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F. 99887-7771
Jd. Avaí -  Residencial c/ 
360 m² na Rua Colibri, es-
criturado e livre de ônus R$ 
330.000,00.  F. 997519921/ 
38750469 CRECI 65362
Jd. Bela Vista - Terreno 
misto, plano, excelente 
localização R$ 170.000,00. 
F. 98372-0000
Jd. Califórnia - tr00707 
-  250m² com casa nos 
fundos (02 dorm., sala, 
coz, wc). F. 3875-2215/ 
9.9696-8732
Jd. das Maritacas - R$ 
95.000,00. F. 98372-0000
Jd. do Imperio - tr00711 - 
150m², quadra 13, lote 54 
condomínio. R$ 115.000,00 
F. 3875-2215/ 99696-8732
Jd. Maringá - 300 m² R$ 
210.000,00  F. 99279-1177

Jd. Dos Laranjais - 9.000 
m²R$ 580.000,00 F. 99946-
7771
Jd. Esplanada II - 360 m² 
plano R$ 225.000,00 F. 
99732-4713 c/ Silvia
Jd. Esplanada: 300 m². R$ 
220.000,00 F. 981393557 c/ 
Marlene.
Jd. Morada do Sol – 
ótima localização – R$ 
110.000,00. F. 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372 
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 
420 m². R$ 1.100,00. F. 
99887-7771
Jd. Regente -  250 m²  R$ 
245.000,00 F. 98385-8501 
c/ Juliana
M. Sol - ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol - belíssimo lote com 
250 m². Prox. ao Pq. Eco-
lógico pode ser desmem-
brado R$ 240.000,00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Nair Maria Salto SP - 
180m² R$ 85.000,00. Acei-
ta Financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Terras de Itaici - 1.000 m². 
R$ 230.000,00. F. 99946-
7771
Nair Maria Salto SP. 180m² 
R$ 95.000,00. Aceita Fi-
nanc. F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 

Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades. 
F. 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente com 
a rodovia. F. 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terra Magna -  420 m² em 
aclive R$ 256.000,00 F. 
99732-4713 c/ Silvia
Terras de Itaici - 1.660 
m²  R$ 300.000,00 F. 
99732.4713
Terreno com 11.000 m² 
no Distrito Industrial R$ 
2.000.000,00 F.  98136-
7331
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. R$ 
125.000,00 F. 98372-0000
Terreno em Indaiatuba 
- 150 m² a vista por R$ 
83.500,00 F. 983398183 
c/ Camila. 
Terreno em Indaiatuba 
- entrada a partir de R$ 
10.000,00  F.  983398183 
c/ Camila.
Terrenos R$ 90.000,00 
com R$ 10.000,00 de en-
trada em 2 x  + saldo par-
celado. F. 981393557 c/ 
Marlene.
Vendo área Rodovia do 
Açucar (Salto) 600.000 m²  
R$ 40,00 F. 99887-7771 / 
99946-7771

Veneza - Terreno 150 m² R$ 
98.000,00. F. 981393557 c/ 
Marlene.
Veneza - Terreno 171 m² R$ 
98.000,00. F. 981393557 c/ 
Marlene.

Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta 
rolo de papel e escada 
de inox R$ 850 cada. F. 
7814-5723
2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção 
R$ 500 cada. F. 98247-
4690 tim
Air Soft, marca Tókio Ma-
rui R$ 700. F. 98247-4690 
tim
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  
Contato: Gisele F. 99607 
4522
Bazar e Papelaria no cen-
tro: vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$ 70 mil, 
aluguel R$ 1.650 F. 3875-
2215 / 99696-8732.
Casas para financiamento 
com ótimos preços, ve-
nha conferir. F. 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322

Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção! Excelentes valores. F. 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99294-5541
Compro - pequeno comér-
cio ou prestação serviço 
(quiosquem trailer ou bar-
raca de lanches), Cozinha 
Industrial ou outras ativida-
des. Tratar com Walfredo F. 
99663-7557
Cozinha industrial, no Jd 
Pau Preto AT: 150 m² AC 
90 m². R$ 1.800 F. 98372-
0000.
Itaici - Passo Ponto To-
talmente Reformado At / 
280m² F. 99887-7771 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim. 
F. 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99294-5541/ 
99763-8709 
Restaurante -  com equi-
pamentos  e mobília novos,  
300 lugares ponto nobre, 
R$ 1.500.000,00 F. 99732-
4713 Silvia
TV Samsung 29’ c/ controle 
remoto. Otimo Estado. R$ 
180 F. 3017-5541/ 9.9259-
1877
Vendo - 01 Galoneira Si-
ruba semi-nova R$ 3.400 
/ 01 Reta semi-nova Bru-
ce R$ 900 / 01 Interlock 
semi-novo R$ 1.300 F. 
3392-5062 / 99667-1894 
c/ Alessandra

Vendo - Bicicleta elétrica 
R$ 700. Precisa conser-
tar. Ligar após as 18Hs F. 
99219-7935

Van Transit Ford - 2013 
(nova)  - Completa 14 lu-
gares, licenciada, IPVA. 
Negocia ou Troca: Maior ou 
menor valor  F. 3875-2215/  
99696-8732
Corsa Sedan- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão
Escort XR3 –1.8 - ano 90, 
mecânica impecável, ótimo 
estado. Valor a combinar F. 
3834-1535
Vendo Ka 2011: Única 
d o n a ,  p n e u s  n o v o s , 
trio elétrico, limpador e 
desembaçador traseiro, CD 
player com mp3 e ar quente. 
Ótima oportunidade. R$ 
18.500,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne

YBR – 2012 – novíssima, 
chave manual de reserva 
R$4.000 F. 3834-1535

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

Precisa-se de motorista, 
trazer currículo com re-
ferências. Mais informa-
ções na Imobiliaria Chido 
Vende
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua :7 de 
setembro,644 Centro F:(19) 
3875-2215
Ofereço-me como Cuida-
dora de idosos/ babá para 
residir no local, com refe-
rencias F. (19) 99363-6011/ 
99418-6296 c/ Referências
Precisa-se de Corretores 
-Entrar em Contato com 
Márcio F: (19) 7808-3727  
89*22754

Ofereço-me para traba-
lhar como azuleijista pe-
dreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento 
F. (19)994151485
Ofereço-me como diarista 
com experiências e indica-
ções F. (19) 99266-1617/ 
98116-0546 
Ofereço-me para serviços 
gerais F. 99987-8102
Ofereço-me  para t ra-
balhar como cuidadora 
DIURNO. C/ ref. F. (19) 
3885-1231/ 99937-8315 
c/ Candelária
Ofereço-me como mo-
torista/ Aux. Geral  CNH 
Categoria “D”. F. 3885-
1231/ 99793-4700
Ofereço-me como dese-
nhista projetista F. (19) 
3885-1231/ 99414-9870
Ofereço-me como pro-
fessor  de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico até 
nivel intermediário. F. (19) 
99240-3570
Ofereço-me como mani-
cure à domicilio (Somente 
R$ 15,00 o pé e R$ 10,00 
a mão) fazendo os dois ga-
nha a sobrancelha. F. (19) 
9.9369-5615/ 3935-0499
Ofereço-me  como pe-
dreiro, jardineiro, enca-
nador e eletricista. F. (19) 
99130-7264/99776-6841 
C./ Odair
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