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O cruzamento das ruas Humaitá 
e 9 de julho registrou mais dois 
acidentes no domingo, dia 24. O 
primeiro aconteceu por volta das 
14 horas e envolveu um ônibus da 
Viação Indaiatubana e uma moto. 

A Feira de Imóveis de In-
daiatuba e Região deve contar 
com público volante de 50 mil 
pessoas nos três dias de ex-
posição. O evento  acontece nos 
dias 12, 13 e 14 de setembro.

O superintendente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae), Nilson Gaspar, confirmou 
nesta quarta-feira, dia 27, que a 
construção da barragem do Rio 
Capivari-Mirim deve ficar pronta 
no ano que vem.

Na última terça-feira, dia 26, 
foi apresentado para a imprensa 
no Cinema Topázio do Polo 
Shopping, a mais nova produção 
de Vicentini Gomez, “Brincan-
do e Aprendendo com Ruas, 
Becos, Avenidas & Alamedas”. 

O técnico Euzébio Gonçalves, o Lelo, foi apresentado na 
manhã de quarta-feira, dia 27, como o treinador do Esporte Clube 
Primavera. O novo comandante já estará no banco de reservas no 
próximo desafio do Fantasma da Ituana, que acontece domingo, 
dia 30, às 10 horas, contra o Sumaré, na casa do adversário. 

O humorista Eros Prado, o Inconveniente do programa 
Pânico na Band, apresenta no próximo dia 13 de setembro, o 
seu espetáculo “Rir é o melhor remédio”. A espetáculo acontece 
na Sala Acrísio e Camargo, no Centro de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei), às 21 horas.

O delegado assistente do 
Município, Luiz Fernando 
Dias de Oliveira, confirmou 
esta semana que o veículo que 
se envolveu em um acidente 
fatal na madrugada do dia 
12 de julho, participava de 
um “racha”. Segundo ele, o 
carro era conduzido por uma 
adolescente de 16 anos.

O preço do gás de cozinha 
vai aumentar, em média, 
10% a partir da próxima 
segunda-feira, dia 1º de 
setembro. O preço não é ta-
belado e cada revenda cobra 
o valor de acordo com seus 
custos. O botijão de gás com 
13 quilos que custa hoje R$ 
50 pode chegar a R$ 55. 

A 26ª Campanha McDia 
Feliz acontece amanhã, dia 
30, em todos os McDonald´s 
de Indaiatuba e região. A 
ação tem como objetivo 
arrecadar fundos para serem 
aplicados no Centro Infantil 
Boldrini que atende pacien-
tes de Indaiatuba por meio 
da Volacc. 

Morreu na manhã de sex-
ta-feira, dia 22, a dona de 
casa Neide Boulhosa de 
Almeida de 48 anos, que foi 
baleada pelo próprio marido 
no dia 26 de julho. Neide 
estava internada na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital Augusto de Ol-
iveira Camargo (Haoc).

A chuva que caiu sobre Indaiatuba na noite de terça-feira, dia 26, causou estragos em alguns pontos da cidade. O temporal, 
com muito vento e granizo, derrubou árvores, destelhou casa, e acabou com a estrutura de dois campos de futebol na cidade. 
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Acidentes de trânsito sobem 34% em julho 
Vento e granizo ‘destroem’ campos de futebol 
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Com Lelo no comando, 
Primavera joga domingo

O ‘Inconveniente’ se 
apresenta em Indaiatuba

As ocorrências foram registradas esse ano e comparadas com o mesmo período do ano passado
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Novamente o trânsito O que você acha do 
projeto que determina 
que os animais 
domésticos possam  
transportados nos 
ônibus coletivos?

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

Radares dia 30/08 a 05/09

Editorial EnqueteArtigos

Entra ano e sai ano e novamente somos surpreendi-
dos, de forma negativa, com os inúmeros acidentes de 
trânsito, na maioria das vezes causados pela imprudência 
dos motoristas. Nesta edição do Mais Expressão, por 
exemplo, temos notícias de três acidentes registrados em 
uma semana, no mesmo trecho. Ainda no trânsito, um 
acidente fatal que vitimou um jovem, ocorreu, segundo a 
Polícia Civil, em consequência de um “racha” praticado 
por dois motoristas. 

De acordo com o balanço mensal da Secretária de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), em 
julho, foram 74 ocorrências no trânsito, em 2014, contra 
55 no ano passado.

Está mais do que notório que os acidentes vêm ocorren-
do em Indaiatuba por conta da falta de responsabilidade 
de nossos condutores. Uns correm demais, outros bebem 
demais, e assim a sociedade continue encarando o trânsi-
to como um parque de diversão, onde os carros acabam 
tornando-se simples brinquedos. 

A irresponsabilidade no trânsito pode até ser um tema 
batido demais, mas é necessário que se tome providências 
enérgicas. As campanhas incentivadoras e melhorias nas 
vias da cidade não são suficientes para mudar esse cenário. 

É preciso que nossas leis sejam mais rigorosos com 
quem dirige em alta velocidade, alcoolizado, colocando 
em risco a vida dos cidadãos.  Fiscalizar e principal punir 
é a solução para essa realidade tão trágica. 

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

“Acho interessante esse projeto 
desde que o dono tenha bom 
senso e saiba o limite do animal 
dentro do coletivo” 
- Sidnéia Angélica Aparecida 
de Oliveira, 24 anos, auxiliar 
de produção.

“Não acho legal esse projeto, 
pois pode ter pessoas dentro do 
ônibus que tenha medo de ca-
chorro ou mesmo alergia”
- Ailton Camargo Junior, 17 
anos, estudante.

“Eu não acho bacana, pois pode 
ter cachorro bravo e também 
pode ter aqueles que perturbem 
as pessoas. Não concordo e não 
acho legal e nem necessário”. 
- Eliane de Freitas Ferreira, 
49 anos, fiscal de empresa de 
ônibus. 

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.) 

A HORA DO VOTO ESTÁ CHEGANDO
Ano de eleições para vários cargos no Brasil, parece que todos os candidatos tem soluções 

para os vastos problemas brasileiros,  cada um faz o seu discursos mais para conquistar votos 
do que expplicar o como resolverá esses problemas. Você eleitor é poderosos com seu voto, 
faça boas escolhas. Contam que certa vez duas moscas caíram num copo de leite. A primeira 
era forte e valente, assim logo ao cair nadou até a borda do copo, mas como a superfície era 
muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, 
a mosca desanimou, parou de nadar e de se debater e afundou.Sua companheira de infortúnio, 
apesar de não ser tão forte era tenaz, continuou a se debater a se debater e a se debater por tanto 
tempo, que, aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e 
formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca conseguiu, com muito esforço, subir e 
dali levantar vôo para algum lugar seguro.Durante anos, ouvi esta primeira parte da história como 
um elogio à persistência, que, sem dúvida, é um hábito que nos leva ao sucesso, no entanto...
Tempos depois a mosca, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Como já havia 
aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater, na esperança de que, no devido 
tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, 
pousou na beira do copo e gritou:"Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo".A mosca 
tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, continuou a se 
debater e a se debater, até que, exausta afundou no copo cheio ... de água.

VENHA PARA O LEADER TtRAINING DA SIGNA TREVISAN  NOS 
DIAS 12-13 E 14-09-2014, FAÇA SUA INSCRIÇÃO PELO SITE WWW.
SIGNATREINAMENTOS.COM.BR

Comprador não é obrigado a pagar comissão de corretagem 
na compra de imóvel na planta

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

O consumidor, muitas vezes, perece por falta de conhecimento, sendo tal fato apro-
veitado pelos fornecedores para exigir obrigações manifestamente excessivas e abusivas 
nas relações de consumo.

Não é diferente na compra e venda de imóveis na planta, no qual o pretenso comprador 
se dirige a uma espécie de “Stand” de vendas da construtora no local da construção e lá 
encontra um corretor para atendê-lo.

Em uma conversa inicial, o corretor explica a necessidade de pagamento de um sinal 
para concretização da compra e venda, sendo este sinal composto de COMISSÃO DE COR-
RETAGEM e na maioria dos casos, uma TAXA PARA CONFECÇÃO DE CONTRATO.

Sob a égide da legislação consumerista, a cobrança de comissão de corretagem e qualquer 
outra “taxa” para concretização do negócio é totalmente ilegal, indevida, pois o comprador 
não contratou o corretor e sim a construtora responsável pelos custos do negócio que exerce.

Além de que é vedado transmitir ao consumidor os custos da atividade exercida pela 
construtora, visto que foi ela quem contratou a imobiliária e o consumidor não teve escolha, 
pois havia somente corretores desta imobiliária no “Stand” de vendas.

No mais, os contratos firmados nesse tipo de relação são de adesão, e caso haja previsão 
quanto à obrigação do consumidor no pagamento da comissão, deve ser declarado nulo 
por constituir abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

Não obstante, tal prática configura-se “venda casada”, no qual obriga o consumidor a 
adquirir um produto em decorrência de outro, também proibido pela legislação em vigor.

Por fim, o consumidor que adquiriu imóvel na planta e foi obrigado a pagar comissão 
de corretagem ou qualquer outra taxa para concretização da compra e venda a não ser 
as devidas a título de financiamento e impostos, deve ser ressarcido em DOBRO pela 

cobrança indevida.
Para tanto, deve ingressar com uma ação judicial em face da cons-

trutora para pleitear tais valores, observando o prazo prescricional de 
5 anos para o ingresso da ação.

CARNE DE CARNEIRO
A carne de carneiro nao e  tão popular quanto a carne de vaca, ela  destaca-se pelo seu valor 

nutritivo, é fonte rica em minerais, como ferro, fósforo e cálcio. Além disso é excelente fonte de 
proteínas e vitaminas do complexo B. Apesar de algumas peças apresentarem alto teor de gordura 
saturada, a carne de carneiro não é entrecortada por gordura como a carne de vaca, assim, a maior 
parte da dela pode ser removida antes do cozimento. É uma carne facilmente digerível e raramente 
associada a alergias alimentares.

A demanda pela carne ovina concentra-se na de cordeiros, sendo exigido um produto com teor 
moderado de gordura, suficiente para garantir a maciez e sabor característico, mas não muito marcante. 
Tradicionalmente o mercado tem sido abastecido com animais oriundos de sistemas de criação onde 
atingem condições de abate, com peso vivo entre 28 e 30 kg, aos 150 a 180 dias de idade.

Vou explicar a diferenca entre carneiro e cordeiro , muita gente tem essa duvida,e chamado cor-
deiro o carneiro jovem, com até 8 meses, recém-desmamado ou em período de aleitamento. Quando 
o animal passa dessa idade é que é chamado carneiro.

A carne do cordeiro e saborosa, suculenta, nutritiva e versátil, ela ocupa um posto destacado entre 
os alimentos de consumo mais freqüente em boa parte do mundo. Trata-se de uma carne delicada 
sem gordura saturada e de boa digestao. Sinônimo de sofisticação, a carne de cordeiro é sempre 
associada a ocasiões  especiais.

A carne de cordeiro é vermelho-rosada, macia e tem nível médio de gordura, o que já garante bom 
sabor. Versátil como a carne bovina, a do cordeiro leva a vantagem no sabor mais adocicado e aroma 
marcante. Há quem aprecie a carne com pouco tempero, para que suas características se mantenham. 
Mas vinho, louro, alecrim, hortelã  a valorizam.

É excelente fonte de proteínas de alta qualidade, com gorduras consideradas saudáveis, e contém 
todos os aminoácidos essenciais, bastando 100gr de carne magra de cordeiro (que somam apenas 200 
calorias) para satisfazer a metade das necessidades protéicas de um dia. Difere das carnes vermelhas, 
principalmente da bovina, por apresentar baixas concentrações de lipídios e, sobretudo, pela pequena 
quantidade de gorduras saturadas.

Por outro lado, a cor da gordura é branco creme, muito semelhante à da vitela. Durante o cozi-
mento, varia um pouco, exceto na superfície, onde adquire um tom tostado atraente. A gordura vai 

se tornando levemente amarelada conforme aumenta a idade do animal, devido 
a alguns pigmentos de cor amarelo que são encontrados nos pastos que servem 
de alimento. A cor da gordura é um método seguro para saber se um animal é 
ou não velho.  

Sua conservação e cuidados, sao iguais  de outras carnes.

“Acho o projeto interessante, 
porém a pessoa tem que cuidar 
do animal e respeitar as outras 
pessoas que estão dentro do cole-
tivo. Se utilizar com consciência 
tudo bem”
- Ana Lúcia Gioboldo, 21 anos, 
dona de casa.

“Um absurdo esse projeto. Porque 
os brasileiros já são abusados e 
não vão respeitar as outras pessoas 
que estarão no ônibus. E se tiver 
pessoas que tem medo de cachor-
ro? Como faz? A pessoa sai e o 
cachorro fica?”. 
- Beatriz Rozorido, 66 anos, 
corretora de imóveis.
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Gás de cozinha terá reajuste
a partir do dia 1º de setembro
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SOLIDARIEDADE 

HEPATITE 

McDia Feliz  acontece amanhã  

Vacinação começa na segunda-feira

O preço do gás de cozi-
nha vai aumentar, em 
média, 10% a partir 

da próxima segunda-feira, dia 
1º de setembro. O preço não é 
tabelado e cada revenda cobra 
o valor de acordo com seus 
custos. O botijão de gás com 
13 quilos que custa hoje R$ 50 
pode chegar a R$ 55. 

A gerente da revenda da 
Ultragaz da kennedy, Nathália 
Romani Colliaso, revela que 
o aumento pode prejudicar o 
estabelecimento. “O reajuste 
pode refletir de forma nega-
tiva, uma vez que os clientes 
podem fazer uso de outros 
meios de energia, como a 
elétrica, no caso do uso do 
microondas, e então consu-
mir menos o nosso produto”, 
explica. Ainda de acordo com 
a gerente, a empresa chega a 
vender cerca de 2,5 mil boti-
jões de 13 quilos por mês.

O reajuste é realizado 
anualmente, geralmente no 
mês de setembro. Dia 1° de 
setembro é a data-base de 
reajuste salarial da categoria 
de trabalhadores de revendas 
de Gás LP, ocasionando um 
inevitável aumento de custos 
para as distribuidoras, com 
eventual impacto na formação 
dos preços ao consumidor 
final.

Segundo uma funcionária 
da revendedora Liguigas, que 
preferiu não se identificar, o 
botijão de gás de cozinhas 
estará mais caro a partir do dia 
1º de setembro. “Mas não sei 

informar de quanto será esse 
reajuste”, explica. 

Carla Sampaio, 38 anos, 
vende doce e bolos há 5 anos 
e acredita que o aumento irá 
prejudicar as suas vendas e o 
seu lucro. “Esse ano já reajus-
tei o preço dos meus doces e 
bolos e por isso não poderei 
repassar o aumento do gás 
para meus clientes. Com isso, 
a minha margem de lucro será 
menor, o que vai prejudicar o 
meu orçamento”, disse.

Quem determina o aumen-
to é o Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de 
Gás Liquefeitos de Petróleo 
(Sindigás) juntamente com o 
Siregás. Em nota o Sindigás 
esclarece que “os preços do 
Gás LP são livres em todos os 

elos da cadeia. Não há tabe-
lamento e, por isso, os preços 
sofrem variações para cima 
e para baixo de maneira não 
uniforme. As distribuidoras 
associadas não reportam ao 
Sindicato qualquer aumento 
ou baixa de preço. Contudo, 
não há qualquer indicativo 
de reajuste de preços genera-
lizado”.

O Sindicato aconselha os 
consumidores a pesquisar 
aquele revendedor que tem 
melhores preços e condições 
comerciais mais vantajosas.

O último aumento do pre-
ço do botijão de gás ocorreu 
em setembro do ano passado e 
variou entre 5% e 7%, quando 
o produto passou a ser vendi-
do, em média, por R$ 45.

A 26ª Campanha McDia 
Feliz acontece amanhã, dia 
30, em todos os McDonald´s 
de Indaiatuba e região. A 
ação tem como objetivo ar-
recadar fundos para serem 
aplicados no Centro Infantil 
Boldrini que atende pacientes 
de Indaiatuba, por meio da 
Organização Não Governa-
mental (ONG) Voluntárias de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc).

Os tickets já estão à venda 
e podem ser adquiridos no 
valor de R$ 13 no Volacc. A 
instituição é parceria do Bol-
drini e atende atualmente 130 
pacientes e seus familiares de 
todas as idades.

Somente o sanduíche Big 
Mac, vendido separadamen-
te, ou a promoção número 
1, exceto os impostos, estão 
participando da campanha e 
todo o valor arrecadado com 
a venda do mesmo será desti-
nado às instituições de apoio 
e combate ao câncer infanto-
-juvenil.

De acordo com a presiden-
te do Boldrini, Silvia Bran-
dalise, a expectativa deste 
ano é superar a arrecadação 
do ano passado. “Esperamos 
vender mais de 30 mil tickets 
antecipados e arrecadar R$ 
450 mil com as venda do Big 
Mac e dos produtos alusivos 
ao evento”, disse. 

Ainda de acordo com Sil-
via, todo o valor arrecadado 
será revertido no Projeto 
“Educar para Viver” que con-
siste na produção de livretos 
para as crianças e familiares. 
“Um dos grandes desafios 
tem sido poder ofertar ma-
teriais educativos para os 
pacientes e para sua família. 
Somente através da compre-
ensão sobre a doença e seu 
tratamento, minimizam-se os 
medos e se aumenta a adesão 
ao tratamento”, explica a 
presidente.

Atualmente o Centro In-
fantil Boldrini trata cerca de 
10 mil pacientes de diversas 
cidades brasileiras e alguns 
países da América Latina, a 
sua grande maioria, cerca de 
80%, são do Sistema Único de 
Sáude (SUS).

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que co-
meçará a imunizar a partir 
da próxima segunda-feira, 
dia 1º de setembro, todas as 
crianças da faixa etária de 1 
ano a 1 ano, 11 meses e 29 
dias, contra Hepatite A. In-
daiatuba recebeu 1,8 mil do-
ses da vacina para iniciar o 
processo de imunização. Os 
pais ou responsáveis devem 
levar as crianças à Unidade 
Básica mais próxima de sua 

E m  I n d a i a t u b a  o 
McDonald´s do Polo Shopping 
trará no Dia D uma programa-
ção especial com atividades 
para toda a família. A partir do 
meio dia, haverá atividades re-
creativas como dança, música, 
teatro, mágica, além do show 
com o Ronald McDonald.

Campanha 2013
Na campanha do ano pas-

sado foram vendidos 38.681 
tickets e a verba arrecada foi 
aplicada pelo Boldrini no pro-
jeto “Saúde Materno Infantil”, 
que tinha como objetivo estu-
dar os fatores ambientais e o 
câncer da criança. Esse pro-
jeto integra um estudo maior 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

Para a presidente do Bol-
drini, a importância do projeto 
traduz a possibilidade da 
identificação de fatores de 
risco, não só para o câncer 
pediátrico, mas também para a 
ocorrência de malformações, 
mielodisplasia e insuficiên-
cia medular. “Para isso foi 
fundamental a contribuição 
da comunidade nessa ação do 

residência com a caderneta 
de vacinas.

A diretora do departa-
mento de Vigilância em 
Saúde, Rita de Cássia Jiam-
paulo Ferraz Vaz, informa 
que esta vacina passa a ser 
ministrada no esquema va-
cina de rotina e não é cam-
panha. “Existem vacinas 
recomendadas desde o nas-
cimento até a terceira idade 
e distribuídas gratuitamente 
nos postos de vacinação da 

Os botijões devem sofrer reajuste a partir de segunda, dia 1º de setembro

McDia Feliz de Indaiatuba beneficiará a Volacc e Boldrini

Programação do McDia Feliz
Amanhã, dia 30, no Polo Shopping 

Horário Atração
12h às 13h Carina Mennitto – voz e violão
13h30  Ronald McDonald
14h às 15h Mágico Sidney
15h às 16h Teatro Infantil
16h às 17h Healthy Life Fitness
17h às 18 h Anjos do Country – danças e cantores mirins
18h às 19h Studio Sarah Savda
19h às 20h Equipe de dança de salão Victor Tegério 

Fonte: McDia Feliz 

Instituto Ronald, que faz uma 
mobilização nacional colabo-
rando de forma significativa 
para a melhoria dos avanços 
no tratamento do câncer in-
fantil”, disse.

Em todo o país foi vendido 
mais de 1,7 milhões de sandu-
íches Big Mac, o que contribui 
na arrecadação recorde de R$ 
20,4 milhões.

Boldrini
O Centro Infantil Boldrini 

há 36 anos atua no cuidado de 
crianças e adolescentes com 
câncer e doenças hematoló-
gicas. É considerado um dos 
centros mais avançados do 
país, que reúne alta tecnologia 
em diagnóstico e tratamento 
especializado, com índice de 
cura de 70% a 80% em alguns 
tipos de câncer. Instalado 
numa área de 100 mil m², Bol-
drini conta com radioterapia, 
medicina nuclear e imagem, 
Centro de Reabilitação Lucy 
Montoro, Instituto de Pedia-
tria Ronald McDonald, Cen-
tral de Captação de Recursos 
e o Serviço de Apoio Social 
Casa da Criança e da Família.

rede pública”.
Para que todas as ações 

sejam feitas conforme os 
critérios técnicos de imu-
nizações, a Secretaria de 
Saúde promoveu na últi-
ma terça-feira, dia 26, no 
auditório do Paço Munici-
pal, uma capacitação para 
enfermeiras e técnicas de 
enfermagem que trabalham 
nas salas de vacinas das 
Unidades de Saúde e pólos 
de PSF.  
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Organização começa a fechar detalhes 
da noite de gala do Frutos de Indaiá 

CIDADE

FOTOS: JME

O Grupo  Mais Ex-
pressão deu início 
esta semana aos pre-

parativos para a noite de gala 
do Troféu Frutos de Indaiá, 
que acontece no dia 25 de 
outubro, às 20 horas, no Clu-
be 9 de Julho. Após escolher 
a banda Os Paralamas do 
Sucesso como atração musi-
cal do evento, a organização 
começa a acertar detalhes 
como a decoração, o cardá-
pio entre outros. 

De acordo com o presi-
dente do Grupo Mais Ex-
pressão, Admilson Rede-
copa, a escolha do cardápio 
já está em fase final. “Opta-
mos por esperar para poder 
escolher o que há de melhor 
para nossos convidados e 
premiados. Estamos finali-
zando a escolha dos pratos 
principais e dos coquetéis. 
A empresa escolhida foi o 
buffet Ancona, reconhecido 
pelo trabalho impecável e de 
qualidade e que nos atendeu 
muito bem nos último 7 
anos de evento”, explicou. 

A decoração que tam-
bém passa pelos ajustes 
finais será desenvolvida 
por Jimmy Silva, da Spazio 
Scenico, e seguirá um es-
tilo sofisticado e elegante. 
Os convidados ainda terão 
à disposição o serviço de 
vallet  e manobrista, que 
oferecerá segurança e co-
modidade aos presentes. A 
empresa responsável será a 
Open Parking, conceituada 
empresa de estacionamen-
tos, presente em Campinas 
e Região desde 1998. 

A banda Os Paralamas 
de Sucesso promete encer-
rar a noite com boa música 
e muita animação. E para 
manter a estrutura a altura 
do evento o Grupo esco-

lheu a empresa Estilo Som 
e Luz, que será responsável 
pelos detalhes do momento 
da entrega dos troféus até o 
show final. 

Silvana Mantoanelli será 
a responsável por toda a 

organização e supervisão 
do evento, inclusive pela re-
cepção dos convidados e en-
caminhamento dos mesmos 
aos seus respectivos lugares 
e ao palco, quando estes fo-
rem receber o Troféu.

O Troféu
O troféu Frutos de Indaiá 

tem por objetivo premiar as 
melhores empresas da cida-
de, sendo uma de cada ramo 
de atuação. Para chegar aos 
melhores empreendedores 

do ano, o Grupo Mais Ex-
pressão realizou, nos meses 
de novembro e dezembro 
de 2013 e janeiro de 2014 
pesquisas com a população, 
tanto no jornal quanto nas 
ruas.

No jornal, a pessoa pes-
quisada respondeu a um 
questionário com 80 seg-
mentos de atuação. Já nas 
ruas,  as perguntas eram 
referentes à 20 ramos do 
mercado local.

Para as empresas desta-
ques escolhidas, foi ofereci-
da uma campanha de mídia 
a ser realizada durante 32 
semanas. 

Para este ano, o Frutos 
premiará 120 empresas. “O 
troféu foi criado devido à 
necessidade que existia da 
cidade de uma pesquisa sé-
ria e de uma premiação cuja 
escolha do indicado seja de 
forma imparcial”, ressalta 
Redecopa. “Essa premiação 
mostra e comprova a ido-
neidade da nossa empresa. 
Muitos clientes nossos não 
são eleitos pela população, 
nem por isso são colocados 
na premiação.”

O Prêmio Frutos de In-
daiá,  que tem direção e 
organização de Admilson 
Redecopa e Alan de Santi, 
acontece desde 2006, reve-
lando as maiores empresas e 
empresários da cidade.

Equipe da Prime Digital - Carlos e Tais Lucimara Andriani - Yázigi Will Modas

Willian Rufino Pedroso - CabeleireiroPizzaria Babbo Giovanni - Márcio Yoshikawa e Juliana AlmeidaLuiz Alberto Pereira - Cebolinha
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Salário mínimo previsto para 2015 será de R$ 788,06

Transferência de dotação 
orçamentária gera discussão 
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ROSE PARRA – ACS/CMI

PASSEIO 
Um Projeto de Lei, que 

está sendo analisado nas 
Comissões da Câmara, 
promete dar o que falar. 
De autoria do presidente 
da Câmara,  o vereador 
Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), o PL 
propõe que os animais de 
estimação possam ser car-
regados dentro dos ônibus 
do transporte coletivo do 
Município. O transporte 
deve acontecer exceto nos 
horários de pico, das 7h às 
10 horas e das 17h às 20 
horas. Até acho uma exce-
lente ideia, mas tem gente 
que vai chiar.  

PROVIDENCIAL 
C e b o l i n h a  t a m b é m 

apresentou uma indicação 
que julgo providencial e 
emergencial no trânsito da 
cidade. O vereador pede 
para que seja instalado 
semáforo no cruzamento 
das ruas 9 de Julho e Hu-
maitá. Em uma semana, 
três acidentes ocorreram 
naquele trecho. Apesar de 
sabermos que sempre um 
dos condutores deixa de 
parar no cruzamento, não 
custa nada dar uma atenção 
a mais para aquele trecho, 
que fica numa área de in-
tenso movimento.  

INTERPRETAÇÃO 
A Lei que proíbe que 

os carros utilizem o som 
do rádio com o volume 
alto, aprovada esse ano, 
continua dando o que falar 
nas redes sociais. A “bola” 
da vez é que, por conta da 
determinação, lojas que 
instalam som automotivo 
estão tendo prejuízo. Bem, 
não vi nenhum proprietário 
do ramo confirmando isso, 
mas acredito que a lei não 
mudou nada quanto as 
vendas. O proprietário de 
veículo pode continuar 
instalando seu alto falante, 
cornetas, módulos, caixas 
seladas, o que a lei deter-
mina é que o volume do 

som do automóvel esteja 
adequado. É uma questão 
de bom senso!

BONDADE, SERÁ?
Na semana passada, o 

candidato a deputado es-
tadual Oscar Rodrigues, 
do PRTB, renunciou a sua 
candidatura para o cargo de 
deputado estadual. Segun-
do ele, a desistência ocor-
reu para não dividir votos 
com outros concorrentes 
de Indaiatuba, pois, por 
conta da disputa acirrada, 
a cidade pudesse terminar 
as Eleições sem nenhum re-
presentante. Fico surpreso 
com essa bondade política 
em plena campanha elei-
toral.

ELEIÇÃO 
Após o início da cam-

panha eleitoral nas rádios 
e nas emissoras de TV, 
durante a semana algumas 
calçadas da cidade estão 
“decoradas” por cavaletes. 
Sei que é uma forma de di-
vulgação do candidato, mas 
esses cavaletes além de 
deixar feia as ruas acabam 
atrapalhando até mesmo o 
tráfego dos pedestres.

LEGADO
O Mundial no Brasil 

aconteceu, foi bonito e 
muito bem organizado, 
mas o tal do “legado da 
Copa”, o que todo o brasi-
leiro mais queria não veio, 
principalmente quando o 
assunto são as melhorias 
nos transporte público das 
capitais que receberam os 
jogos. Viadutos e pontes 
tiveram falhas, em menos 
de dois meses do término 
do mundial, e acabaram 
sendo interditados. A inter-
dição ocorrem em Cuiabá e 
na Belo Horizonte, em duas 
obras. No Mato Grosso, por 
exemplo, a obra interdita-
da, o VLT (Veículo Leve 
Sobre Trilhos), custou R$ 
1,5 bilhão, e está fechado 
seis meses após sua cons-
trução.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Um projeto de trans-
ferência de Dotação 
Orçamentária gerou 

discussão durante sua votação 
na Câmara. O PL foi um dos 12 
Projetos de Lei votados na 22ª 
Sessão Ordinária, que aconte-
ceu na noite da última segunda-
-feira, dia 25, no Plenário. 

O Projeto, do Executivo, 
prevê que sejam transferidos 
R$ 140 mil destinados ao 
pagamento de dividas con-
tratuais e sejam deslocados 
para o pagamentos de juros 
sobre dívidas contratuais. O 
valor pertence ao orçamento 
da Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

O vereador Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
criticou esse tipo de projeto. 
“Voto a favor, mas é um pro-
jeto que está se tornando ro-
tina aqui na Casa. Não se fala 
aqui em transposição e sim em 
transferência mesmo, quando 
se tira a verba destinada a 
uma finalidade e se passa para 
outra, dento da própria secre-
taria. Então penso que, ou se 
calcula uma maior necessi-
dade de verba, ou aumente os 
jutos para pagamento dessa 
verba”, discursou. 

Em repostas, o presidente 
da Casa, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 

(PMDB), lembrou que isso 
era o “sonho” dos vereadores, 
já que antes esse tipo de pro-
jeto não passava pela Câmara. 
“Com base na orientação do 
Tribunal de Contas, esse tipo 
de projeto passou a ser apre-
ciado aqui na Casa, mas toda 
vez é essa mesma conversi-
nha”, salienta.

O vereador Bruno Ganem 
(PV) contrapôs e ressaltou que 
a “discussão” do projeto é de 
suma importância. “Sem o deba-
te, nos passa a sensação de que 
somos todos imbecis”, disse.

Cebolinha rebateu Bruno e 
salientou que o projeto deve-
ria ser lido como está escrito 
e não ser analisado de maneira 
que lhe convém. Após o de-
bate, o PL nº 0127/2014 foi 

aprovado por unanimidade 
pelos vereadores. 

Aprovados 
Entre os projetos discuti-

dos, os vereadores aprovaram 
ainda o PL nº 0132/2014, 
também do Executivo, que au-
toriza a Prefeitura a contratar 
financiamento com a Caixa 
Econômica Federal (CEF).

Outro projeto aprovado, 
nº 0138, também do Executi-
vo, dispõe sobre a concessão 
administrativa de uso de área 
pertencente ao patrimônio 
público, em favor da Asso-
ciação Padre Pio.

Já o Projeto de Lei nº 
64/13, do vereador Linho, foi 
retirado pelo próprio autor. 
O PL regulamenta a distri-
buição de folhetos, panfletos 

ou qualquer outro tipo de 
material impresso veiculando 
mensagens publicitárias em 
ruas, praças e logradouros 
públicos. 

Segundo Linho, o Projeto 
será apresentado posterior-
mente de forma substitutiva. 
“Ele já tinha sido aprovado 
em primeira votação, mas 
houve uma dúvida do vere-
ador Derci, quanto às propa-
gandas nos semáforos, sem 
falar que o Gervásio (verea-
dor, PP) vai apresentar uma 
emenda e não daria tempo 
para fazer tudo isso”, explica.  

 A próxima Sessão Ordi-
nária da Câmara acontece na 
próxima segunda-feira, dia 
1º de setembro, a partir das 
18 horas. 

Doze Projetos de Lei foram votados durante a última Sessão Ordinária da Câmara 

Joanna Joly receberá título de ‘Cidadã Indaiatubana’
Foi aprovado na última 

Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na segunda-

feira, dia 25, o título de “Ci-
dadão Indaiatubana” a Joanna 
Victória Ferreira Joly, ideali-
zadora e atual presidente da 
entidade Voluntárias de Apoio 
no Combate ao Câncer. O Pro-
jeto foi assinado pelo presidente 
da Câmara, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB). 

Joanna nasceu no dia 25 de 
junho de 1936, em Ariranha/SP, 

mas há mais de 52 anos reside 
em Indaiatuba.

Professora por formação, 
Joanna Joly se aposentou em 
1985, depois de ter lecionado 
em várias escolas de Indaiatuba 
e região. Mas, ao abraçar a cau-
sa do combate ao câncer, que 
ela fez os maiores feitos para 
muitos pacientes e famílias de 
Indaiatuba.

Casada com Geraldo Joly, 
com quem teve três filhos, 
Joanna primeiro participou da 
então chamada ‘Rede Feminina 

de Combate ao Câncer’ para, 
em 1994, fundar a Volacc (Vo-
luntários de Apoio no Combate 
ao Câncer), presidida por ela 
até hoje.

Desde então, Joanna tem sua 
vida dedicada à entidade, que 
nasceu para atender às neces-
sidades dos pacientes com os 
mais diversos tipos de cânceres. 
Com o apoio dos órgãos compe-
tentes e da sociedade, a entidade 
é responsável pelo fornecimen-
to de medicamentos, cestas 
básicas, fraldas descartáveis, 

encaminhamentos médicos, as-
sistência psicológica, exames de 
laboratório e radiografias; além 
de ser responsável pelo envio 
de recursos financeiros e em 
espécie para o Hospital Infantil 
"Dr. Domingos Boldrini", em 
Campinas, onde são assistidas 
crianças de 0 a 18 anos de todo o 
país, inclusive as de Indaiatuba.

O título título de “Cidadão 
Indaiatubana” está previsto para 
ser entregue no mês de dezem-
bro, durante Sessão Solene da 
Câmara.

Foi divulgado na última 
quinta-feira, dia 28, o reajuste 
de 8,8% no salário mínimo. O 
valor previsto foi anunciado 
pela ministra do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, Mi-
rim Belchior. O Projeto de Lei 
Orçamentária elaborado pelo 
governo prevê salário mínimo 

de R$ 788,06 a partir de 1º de 
janeiro de 2015. 

O valor do salário míni-
mo é calculado com base no 
percentual de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do ano retrasado mais a re-
posição da inflação do ano 
anterior pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
(INPC).

O anúncio foi feito após 
a ministra entregar o projeto 
ao presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL). 
Após, o projeto precisa passar 
pela análise da Câmara e do 
Senado, podendo sofrer alte-

ração antes de ser aprovado. 
De acordo com a assesso-

ria da ministra, o impacto do 
aumento do salário mínimo 
nas contas públicas, será de 
R$ 22 bilhões em 2015.  “O 
salário mínimo previsto no 
Orçamento para 2015, a partir 
de janeiro de 2015, será de 

R$ 788,06. É a regra que está 
estabelecida de valorização 
do salário mínimo”, disse a 
ministra do Planejamento. O 
valor é superior à previsão 
inicial de R$ 779,79, divul-
gado no mês de abril. 

Ainda de acordo com a 
ministra, as grandes priori-

dades do projeto são as áreas 
de saúde, educação, combate 
à pobreza e infraestrutura. O 
prazo para que o Executivo 
envie sua previsão de como 
vai arrecadar e gastar os 
recursos públicos termina 
sempre no dia 31 de agosto, 
conforme determina a lei.
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Cruzamento registra 3 acidentes em uma semana

Os acidentes de trân-
sito registraram um 
aumento de 34% 

no mês de julho, em com-
paração ao mesmo período 
do ano passado. De acordo 
com o balanço mensal da 
Secretária de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP), foram 74 
ocorrências em 2014, con-
tra 55 no ano passado. Os 
crimes de lesão corporal 
dolosa, furto e roubo tam-
bém registraram aumento 
em seus índices, em con-
trapartida houve queda nos 
crimes de tráfico de drogas 
e roubos de veículos. 

Segundo a Secretária, 
no comparativo até o mês 
de julho do ano passado, os 
acidentes de trânsito só re-
gistraram queda em janeiro, 
onde baixaram de 62 casos 
para 52. Em fevereiro o ín-
dice teve aumento de 28% 
indo de 46 para 64 casos, 
no mês seguinte saltou de 
55 para 61 ocorrências, um 
aumento de quase 11%. 

Em abril, o aumento foi 
menor, aproximadamente 
6%, com 57 casos em 2013 
e 60 este ano. Em maio 
novamente um aumento 
expressivo de 26%, indo 
de 62 casos para 78. Já em 
junho o aumento foi  de 
aproximadamente 4%, com 
55 casos no ano passado e 
57 em 2014. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o comandan-
te da Polícia Militar de 
Indaiatuba, capitão Jesus 

Por meio da Secretária de 
Comunicação Social, a Prefei-
tura questionou os números da 
Secretária de Segurança Públi-
ca (SSP). O órgão informou 
que de acordo com o balanço 
mensal do Grupo de Análi-
ses Criminais (Geac), houve 
inconsistência nos índices de 
furtos e roubos de veículos 
apresentados pela SSP e cinco 
casos entre roubos e furtos de 
veículos foram registrados em 
Indaiatuba, porém ocorreram 
em outros municípios. 

A Secretária afirmou que 
os boletins de ocorrências dos 
meses anteriores, que também 
apresentavam inconsistên-
cias, ainda não foram atua-
lizados no site da Secretaria 
Estadual. 

A reportagem do Mais 
Expressão contatou a asses-
soria de imprensa da Secretá-
ria de Segurança Pública para 
saber uma posição a respeito 
da reclamação, porém até o 
fechamento desta reportagem 
não houve resposta.  

Prefeitura questiona 
mais uma vez o balanço

André, relembrou que a alta 
nos índices é um reflexo 
da imprudência dos moto-
ristas. “A junção de bebida 
alcóolica e direção ainda 
é uma combinação fatal. 
Pedimos que a população 
colabore, tenha responsa-
bilidade no trânsito, dirija 
com mais atenção e menos 
velocidade”, disse. 

Segundo o balanço da 
SSP, outros índices também 
apresentaram aumento. Em 
homicídio culposo por aci-
dente de trânsito o acrésci-
mo foi de aproximadamente 
50%, com quatro ocorrên-
cias em julho do ano passa-
do e seis no mesmo período 
deste ano. Nas tentativas de 
homicídio o acréscimo foi 
pequeno, sendo um caso no 
ano passado e dois em julho 
deste ano. 

O índice de lesão corpo-
ral dolosa saltou de 44 casos 

para 47, um aumento de 
aproximadamente 7%. Já os 
roubos apresentaram avanço 
de quase 23%, com 17 casos 
em julho do ano passado e 
12 no mesmo período deste 
ano. Nos casos de furto, o 
aumento foi de 8%, com 
121 casos em 2013 e 130 
em 2014. Por fim temos os 
furtos de veículos, com um 
aumento de 4%. 

Queda
Em contrapartida aos 

aumentos, alguns índices 
apresentaram queda. Os 
números de lesão corporal 
culposa apresentaram uma 
baixa de aproximadamente 
42%, baixando de 17 casos 
para 12. O balanço da SSP 
também apresentou queda de 
16% nos números dos roubos 
de veículos, que baixaram de 
sete para seis casos. 

Acidentes de trânsito registraram aumento de 34% no mês de julho, comparado ao mesmo período em 2013

O cruzamento das ruas Hu-
maitá e 9 de julho registrou mais 
dois acidentes no domingo, dia 
24. O primeiro aconteceu por 
volta das 14 horas e envolveu 
um ônibus da Viação Indaiatu-
bana e uma moto. Já a segunda 
ocorrência aconteceu poucas 
horas depois entre dois carros. 

Na semana passada o cruza-
mento já havia sido “palco” de 
outra grave colisão entre uma 
moto e um veículo. Em todos os 
casos a causa dos acidentes foi 
o desrespeito ao sinal de pare. 

A ocorrência do inicio da 
tarde de domingo foi atendida 
pela Guarda Civil, que estava 
em patrulhamento pelo local e 
avistou o acidente. O condutor 
do ônibus contou que seguia pela 
preferencial da Rua Humaitá 
quando ao chegar ao cruzamento 
com a 9 de julho, colidiu com a 
moto que não respeitou o sinal 
de pare. O motorista informou 
ainda que freou, porém não 
conseguiu evitar a colisão.  

A Unidade de resgate foi 
acionada para socorrer o condu-

tor e o garupa da moto. Ambos 
foram levados ao Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo, onde 
foram atendidos e liberados. 

Poucas horas depois um 
novo acidente foi registrado, 
desta vez entre dois carros 
modelo Onix. O condutor que 
trafegava pela Rua 9 de julho 
também não respeitou o sinal 
de pare e acabou provocando 
a colisão. O Resgate foi acio-
nado para socorrer as vítimas, 
mas não há informações sobre 
o estado de saúde das vítimas. 

Um dos acidentes envolveu um ônibus e uma moto

Horas mais tarde dois veículos se colidiram no mesmo local 
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deve ficar pronta em 2015
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

JME

MONTREAL 

Alunos participam de projeto 
de Ética e Empreendedorismo

Barragem deverá ficar pronta em 2015 e terá capacidade de represar 880 milhões de litros de água. 

Mais Expressão

O superintendente do 
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 

(Saae), Nilson Gaspar, confir-
mou nesta quarta-feira, dia 27, 
que a construção da barragem 
do Rio Capivari-Mirim deve 
ficar pronta no ano que vem. 
Segundo Gaspar, o local terá 
capacidade de represar 880 
milhões de litros de água, vin-
das do Rio Capivari – Mirim. 
Além da barragem, o local 
deverá contar com um parque 
ecológico e uma área de lazer 
que devem ficar prontos em 
2016.

A obra teve início no ano 
passado e foi orçada em apro-
ximadamente R$ 25 milhões. 
Gaspar afirmou que o projeto 
é a saída para enfrentar a atual 
seca e garantir o abastecimen-
to nos próximos anos. “Tem 
chovido muito pouco e ano 
que vem tende a chover me-
nos ainda. Se conseguirmos 
armazenar toda a capacidade 
da barragem, poderemos abas-
tecer a cidade por até quatro 
meses de estiagem”, explica. 

O Rio Capivari Mirim é 
formado pelos córregos do 
Quilombo e do Bonfim, que 
nascem respectivamente em 
Itupeva e em Campinas, e 
marca a divisa entre Campinas 
e Indaiatuba, ao longo de 25 

quilômetros, e deságua no Rio 
Capivari, em Monte Mor. 

O superintendente também 
falou a respeito do pedido de 
reenquadramento do Rio Jun-
diaí, solicitado pela prefeitura 
no início do mês. Segundo 
Gaspar, o Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CRH) 
deve aprovar até o próximo 
dia 9 que o rio passe da clas-
se 4 para a 3. Além disso, o 
Município espera conseguir 
a outorga para ter direito à 
captação das águas do rio para 
tratamento e abastecimento 
da cidade. 

O Colégio Montreal ofere-
ce aos alunos do 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental, aulas 
semanais de Ética e Empreen-
dedorismo, com o objetivo de 
aprimorar habilidades, valores 
e atitudes dos alunos. “O Co-
légio Montreal tem como prio-
ridade na proposta pedagógica 
a formação dos alunos, dando 
ênfase à igualdade social e 
ao respeito às diversidades. 
Enfatiza também a ética, a 
cidadania, a solidariedade e o 
desenvolvimento das diversas 
competências e habilidades 
educacionais. As aulas de Éti-
ca e Empreendedorismo vêm 
para fortalecer tais valores e 
agregá-los à rotina dos edu-
candos”, comenta a psicóloga 
e professora da disciplina, 
Ana Carolina Espanha.

Durante as aulas os alunos 
trabalham em duplas, trios ou 
em grupos e participam de 
todo o processo de elabora-
ção dos trabalhos. Os alunos 
aprendem que exercer a liber-
dade ao falar ou ao escrever 
engloba tanto direitos quanto 
deveres do indivíduo. “Ao 
discutirem, em salas de aulas 
ou ambientes externos, de 

A obra
Ao todo o projeto da 

barragem ocupará 411 mil 
m² e, de acordo com Gaspar, 
a construção entra agora 
em sua segunda fase. “Já 
retiramos 300 mil metros 
cúbicos de terra e estamos 
construindo o vertedouro, 
que tem a função de escoar o 
excesso de água e regulariza 
a vazão, que deverá estar 
pronto em outubro”, conta. 

Além disso, será inicia-
da a elevação da parede 
da barragem, que terá uma 
largura de 80 metros de 

forma crítica e construtiva tais 
valores, as crianças e adoles-
centes dividem experiências, 
ampliam suas vivências e 
aprendem que existem certos 
princípios sociais que devem 
ser seguidos e incorporados 
gradualmente. As atitudes 
empreendedoras como parti-
cipação, iniciativa, discussões 
e debates são comportamentos 
bastante desejáveis e apri-
morados durante as aulas. O 
aluno se sente parte da disci-
plina e de um grupo como um 
todo”, explica a professora. 

Giovanni Costa Silva, do 
9° ano, diz que a aula auxilia 
a conviver em sociedade. 
“Percebo que as aulas de ética 
são muito eficientes porque 
nos ajuda a olhar para a so-
ciedade de forma diferente e 
mais crítica. O importante não 
é apenas sabermos algumas 
teorias, e sim sabermos a prá-
tica, saber lidar com as mais 
diversas situações. Se um dia 
todos tiverem a competência 
ética e puderem olhar uns para 
os outros, estaremos não só 
mais unidos, mas sim unidos 
em um mundo melhor”, con-
clui o jovem aluno Giovanni.

saia, seis metros de topo, 
uma altura média de 14 
metros e comprimento de 
250 metros. 

Para compensar a agres-
são à  natureza  local ,  o 
licenciamento ambiental 
para a realização da obra 
prevê o plantio de 100 mil 
árvores no entorno da re-
presa. A faixa de árvores 
darão origem a uma área 
de lazer para a população. 
“Será mais um espaço de 
lazer do município, com ár-
vores, pistas de caminhada 
e muito mais”, disse. 
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50 mil são esperados na Feira de Imóveis 
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Colégios Cata-Vento e Ipec 
realizam Festa da Família 

NO CIAEI 

A Feira de Imóveis de 
Indaiatuba e Região 
deve contar com pú-

blico volante de 50 mil pessoas 
nos três dias de exposição. O 
evento, que tem por objetivo 
expor oportunidades de venda e 
troca de imóveis, acontece nos 
dias 12, 13 e 14 de setembro, 
no Polo Shopping Indaiatuba. 
A feira tem entrada franca nos 
três dias. 

Essa é a terceira edição da 
Feira, sendo a segunda conse-
cutiva no Polo Shopping. Ao 
todo, nos três dias de evento, 
serão 25 stands de exposição. 
Porém existem mais dois es-
paços disponíveis. A grande 
novidade desta edição será a 
participação dos bancos, como o 
Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e Bradesco. 
Imobiliárias e construtora da 
cidade  também estarão expondo 
suas ofertas.  

Os bancos farão, nos dias 
de evento, desde a orientação 
de financiamento a análise e 
aprovação de crédito. Durante 
os três dias o público poderá 
conferir os últimos lançamentos 
imobiliários na cidade, além 
de oportunidades de venda ou 
troca de terrenos, apartamentos, 
residências, salões comerciais e 
galpões industriais.

No local destinado a festa, 
haverá ainda estrutura de ali-
mentação. Segundo a organiza-
ção do evento, o espaço de ex-
posição está reduzido esse ano, 
devido a instalação de um novo 
empreendimento no shopping, 

porém o número de expositores 
foi inalterado. 

Durante entrevista coletiva, 
na manhã de terça-feira, dia 
26, a gerente de marketing do 
Polo Shopping, Andrea Fer-
nandes, ressaltou a importância 
do evento. “Historicamente o 
shopping vem tendo resultados 
satisfatórios com eventos nesse 
segmento e a Feira de Imóveis 
é a grande mostra”, diz. Esta-
mos atentos às necessidades da 
cidade e atendemos que é um 
evento interessante para nossos 
clientes, na medida em que 
reúne num só lugar diversos for-
necedores ligados ao segmento 
imobiliário, que tanto movimen-
ta a economia da cidade.”

A expectativa de venda e de 
público devem ser as mesmas 
registradas na edição do ano 
passado. “Em 2013 foram 50 mil 
pessoas, também nos três dias, e 

as negociações chegaram a um 
retorno de R$ 10 a R$ 15 mi-
lhões, fora os acordos fechados 
com o término da feira”, conta a 
organizadora do evento, Sophia 
Steffen. “A venda de imóveis 
por meio de grandes feiras é 
uma tendência de mercado e um 
sucesso em cidades do Brasil e 
do mundo.”

Cultura
Como nas demais edições, 

uma atração cultural está inse-
rida no programa da feira. Em 
2014, o evento terá parceria 
com a Organização Não Go-
vernamental (ONG) Centro de 
Inclusão Social e Assistência 
às Pessoas com Necessidades 
(Ciaspe) de Indaiatuba. 

A entidade traz para a feira 
uma mostra de artes, intitula-
da “É no Lar que se Planta a 
Primeira Semente”, assinada 

Os colégios Cata-Vento e Ipec 
realizam amanhã, dia 30, a Festa 
da Família. As apresentações 
terão inicio às 8h30 e seguem até 
às 17 horas. Os alunos da Educa-
ção Infantil se apresentaram no 
período da manhã, às 8h30 e às 
10h30. Já, os estudantes do Ensino 
Fundamental, às 14h30 e às 17h. 
O encontro acontecerá no Centro 
Integrado de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

O encontro espera reunir 
2100 pessoas durante todo o dia 
do evento e tem como objetivo 
mostrar a importância da parceria 
entre família e escola no desen-
volvimento e aprendizagem dos 
alunos. 

O encontro irá promover um 
dia de integração e estabelecer 
um vínculo entre os pais e a vida 
escolar dos filhos, através de 
apresentações em homenagem 
aos integrantes da família, sendo 
os pais, avós, tios e irmãos.

pelos mais de 60 assistidos no 
Ciaspe. São telas, feitas espe-
cialmente para a feira, que tem 
como objetivo principal fazer 
com que os alunos valorizem 
o lar e a família, assimilando a 
ideia de ecologia e sustentabili-
dade. “É uma oportunidade de 
trabalharmos juntos a inclusão 
social, mostrando que é possível 
convivermos em harmonia com 
as diferenças”, declara Sophia. 

Fundada em 2003, o Ciaspe 
atende atualmente 60 pessoas, 
com idades de 0 a 52 anos, e 
conta com duas oficinas: de En-
sino e de Inclusão Escolar. Atu-
almente o programa mantém dez 
de seus assistidos trabalhando 
na cidade, sendo três deles em 
processo de contratação. 

As crianças e adolescentes 
contam ainda com aulas de arte-
sanato, culinária, balé, educação 
física, teatro e yoga.

Segundo a diretora dos co-
légios, Léia Perini, o tema é de 
extrema importância e reflete no 
comportamento e desenvolvimen-
to dos alunos. “Diante de todas as 
mudanças em nossa sociedade, a 
estrutura familiar modificou-se ao 
longo dos anos, então, buscamos 
resgatar e fortalecer a relevância 
da família na vida das nossas 
crianças”, destaca.

Ciente de que as pessoas 
passam grande parte de sua vida 
na escola e que os critérios de 
educação devem caminhar, lado 
a lado, os colégios Cata-Vento e 
Ipec incentivam a proximidade 
entre família e escola. “Acredita-
mos que nossa parceria deve ser 
estreita, desde o início da vida 
escolar da criança e cultivada ao 
longo dos anos. Por isto, durante 
todo o ano letivo, organizamos a 
“Festa da Família” e várias outras 
atividades, com o intuito de forta-
lecer esse laço”, relata Léia.

A organizadora do evento, Sophia Steffen, apresentou o evento na manhã de terça-feira 

O evento espera receber 1200 pessoas para confraternizar durante as atividades
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Chuva volta a causar estragos na cidade
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A chuva que caiu sobre 
Indaiatuba na noite 
de terça-feira, dia 

26, causou estragos em al-
guns pontos da cidade. Em 
poucos minutos o temporal, 
com muito vento e granizo, 
derrubou árvores, destelhou 
casa, e acabou com a estrutu-
ra de dois campos de futebol. 
Algumas pessoas tiveram 
acabaram se ferindo. 

Na estação meteorológica 
da Prefeitura, o índice plu-
viométrico da chuva foi de 

16,3 milímetros, com ventos 
de 30 quilômetros por hora. 
Porém, em alguns pontos 
da cidade, a força do vento 
parece ter sido maior que o 
registrado. 

A Defesa Civil, com aju-
da da Secretaria de Urbanis-
mo e Meio Ambiente, fez a 
remoção de árvores e galhos 
pelo Município. Pelo menos 
três arvores de porte grande 
caíram em pontos distintos 
da cidade, situadas no Jar-
dim Oliveira Camargo, Vila 
Todos os Santos e Jardim 
América. Outras solicita-
ções feitas à Defesa Civil 

foi para retirada de galhos 
de árvores.

O órgão também atendeu 
a um chamado no bairro 
Caminho da Luz, onde uma 
casa ficou destelhada. Apesar 
do susto, segundo a Defesa 
Civil, não houve feridos. 

O vento forte também 
causou danos no estádio do 
XV de Novembro, no Centro. 
A cobertura da arquibancada 
foi totalmente destruída, 
ficando na estrutura apenas 
pequenos pedações de telha. 
A estrutura metálica que 
sustenta a cobertura também 
ficou remoída. Apesar do 

susto, também não houve 
feridos.

O estrago maior causado 
pela chuva ocorreu no Ins-
tituto Deco 20, nos quatro 
campos de futebol society. O 
vento derrubou o alambrado 
no arredor e que separa os 
campos, além da rede que 
fica acima dos gramados, 
para evitar que a bola saia 
do recinto. 

O vento no local foi tão 
forte, que uma torre de mais 
de seis metros, que sustenta-
va parte dos refletores, aca-
bou rachando e caiu dento do 
campo. Por sorte, os usuários 

já tinham saída de campo 
devido à chuva de granizo.

Assustador
Porém, na área de ali-

mentação, o vento acabou 
destruindo tudo e deixou 
feridos. No local haviam 50 
pessoas e um dos feridos foi 
o almoxarife Henrique Fran-
cisco dos Santos Granado, de 
23 anos. “O vento me derru-
bou e acabei batendo com a 
cabeça. Eu estava encostado, 
mas quando a parede acabou, 
todos foram jogados para o 
chão”, conta. “Como havia 
acabado a energia, só conse-

gui encontrar meu óculos no 
dia seguinte, a uns 20 metros 
de onde eu tinha caído. A 
sensação que tive é de que 
iria morrer, com tudo cain-
do em cima de nós. Foi um 
desespero.”

Quem também estava no 
local no momento da chuva 
foi o diagramador Márcio 
Correa de Melo, de 52 anos. 
Ele também presenciou as 
cenas de desespero. “O vento 
foi tão forte que jogou para 
cima as cadeiras, mesas, 
garrafas. As motos que es-
tavam no estacionamento 
também foram derrubadas”, 
conta. “Normalmente já te-
nho medo de temporal, mas 
fiquei impressionado com a 
força do vento. A sorte é que 
os eucaliptos que têm ao lado 
seguraram um pouco, se não 
acho que seria bem pior.” 

Segundo Granado, além 
dele, outras pessoas acaba-
ram se machucando. “Um 
senhor que estava atrás de 
mim também caiu e bateu a 
cabeça. Quando fui ao hospi-
tal, para ver meu ferimento, 
encontrei um rapaz que ha-
via quebrado a clavícula”, 
conta. Segundo informações 
de pessoas que também es-
tavam no local, uma quarta 
pessoa havia quebrado o 
braço.”

Segundo a Prefeitura, 
tanto no XV quanto no Deco 
20 há a possibilidade de ter 
passado um “tubo” de vento 
com maior velocidade, por 
isso os estragos.

Toda estrutura dos campos do Deco 20 foi danificada por conta da força do vento, que chegou a 30 km/h Chuva destelhou a cobertura do estádio XV de Novembro
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Yázigi comemora 
resultado da campanha 
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OBJETIVO 

Alunos se destacam no 
Torneio de Robótica Mini

O Yázigi  Indaia tu-
ba comemora bons 
resultados da cam-

panha “Doe um Brinquedo, 
Compartilhe Sonhos”. Na 
ocasião, os alunos da própria 
escola ou de colégios que 
firmaram parceria, participa-
ram da ação social ganhando 
duas aulas experimentais a 
cada brinquedo doado.

De acordo com a super-
visora de vendas, Bárbara 
Arnecke, no total partici-
param quatro colégios da 
cidade. “Foram apenas qua-
tro parcerias com colégios 
local, porém o resultado foi 
grande. Foram doados 200 
objetos”, disse.

Ainda segundo Bárbara, 
todos os objetos doados 
serão entregues para Volun-
tárias de Apoio no Combate 
ao Câncer (Vollac) e ao 
Boldrini de Campinas. A 
instituição será beneficiada 
com brinquedos, roupas e 
sapatos. “A equipe do Yázigi 
fica muito feliz em poder le-
var alegria para as crianças”, 
disse.

Os alunos que fizeram a 
doação e ainda não agenda-
ram as aulas experimentais, 
devem se dirigir até o Yázigi 
e fazer o agendamento. As 
aulas não terão custo algum 
e serão assegurados sem 
qualquer compromisso con-
tratual. Para participar, os 
alunos devem apresentar o 
voucher preenchido por um 
responsável e apresentar no 

As Equipes Especiais de Ro-
bótica do Ensino Fundamental 1 
do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
disputaram no último dia 23 de 
agosto, o Torneio Juvenil de 
Robótica Mini. A competição 
foi realizada na Universidade 
Paulista (Unip) em São Paulo.

Na ocasião dez equipes dis-
putaram a fase classificatória, 
sendo que o colégio Objetivo 
ocupou as quatro primeiras 
colocações formadas por alunos 
dos 4ºs e 5ºs anos. “A preparação 
foi bem planejada desde o início 
do ano, num processo gradual 
e tranquilo de aprendizado. O 
resultado está aí. Foi muito bom 
observar que nossas equipes 
sabiam o que fazer quando apa-
recia um problema. Eu sempre 
espero deles um bom desem-
penho, mas eu me surpreendi”, 
conta o professor de Robótica 
do Objetivo, Felipe de Oliveira.

De acordo com o professor, 
as equipes do Objetivo foram 
elogiadas pela organização do 
evento não só pelo desempenho 
técnico, como também pelo 
respeito aos adversários e pela 
motivação. “Acredito que esse 
resultado é consequência da 
seriedade do trabalho desenvol-
vido pelo Objetivo em todos os 
níveis. A valorização do respeito 
ao outro, do comprometimento, 

da responsabilidade, são valores 
trabalhados pelo Colégio que aca-
bam se refletindo no desempenho 
dos nossos alunos em tudo o que 
fazem”, afirma Felipe.

Os quatro alunos que con-
quistaram o primeiro lugar co-
mentaram a experiência de 
participar pela primeira vez de 
um torneio de Robótica e a vitó-
ria. “Foi muito legal porque nós 
não esperávamos ganhar”, diz 
Pedro Henrique da Silva. “Foi 
difícil aguentar a pressão, mas 
foi legal porque somos os mais 
novos e mesmo assim fomos 
campeões”, acrescenta Felipe 
Gonçalves Castilho. 

Mesmo sendo tão jovens, 
conseguiram tirar lições dessa 
participação. “Aprendemos a 
ouvir o outro e também que se 
continuarmos estudando vamos 
melhorar mais”, afirma Felipe 
Guimarães de Souza. “Apren-
demos a valorizar o trabalho 
em equipe e também a valorizar 
o que cada um tem de melhor”, 
declara Vinícius Carvalho. 

O desempenho das Equipes 
Especiais de Robótica do Objeti-
vo resultou ainda no convite para 
participar do Torneio Juvenil de 
Robótica, categorias de 12 a 18 
anos, que será realizado na Unip, 
em São Paulo, no próximo fim 
sábado, dia 30 de agosto.

Yázigi ou na própria escola. 
Após o término das aulas 

experimentais, a orientação 
pedagógica agendará uma 
reunião com os pais, a fim 
de dar maiores informações 
sobre o desenvolvimento 

A campanha arrecadou 200 objetos entre brinquedos, roupas e sapatos

Alunos do Objetivo participaram do Torneio de Robótica Mini em São Paulo

linguístico e a adaptação ao 
estágio. “Após esse processo 
havendo interesse por parte 
do aluno e dos pais, o Yázi-
gi formalizará a inclusão 
do aluno e transcorrerá a 
contratação de nossos ser-

viços”, disse a supervisora 
de vendas.

O Yázigi Indaiatuba fica 
na Avenida Fábio Ferraz Bi-
cudo, 340. Jardim Esplanada. 
Para maiores informações 
(19) 3875-0206.
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Francesco Estofados se 
destaca com fabricação própria
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Se existe um espaço da 
casa ideal para reunir 
a família e os amigos, 

este lugar é a sala. Seja para 
assistir ao jogo de futebol, 
fazer uma sessão de cinema 
ou apenas bater papo com 
os amigos, a sala tende a 
ser o espaço mais procurado 
devido à sua comodidade e 
aconchego. 

Mas para levar o título de 
lugar preferido da casa, um 
móvel tem que estar à altura: 
o sofá. É nele que todo mun-
do se esparrama na hora de 

ver aquele filme em família, 
ou aonde os amigos se vão 
se espremer para ver um 
jogo. Mas como será que é 
fabricado um sofá? Quais os 
materiais usados e por quais 
processos passa até chegar 
ao modelo final?

A reportagem do Mais 
Expressão visitou a fábrica 
Francesco Estofados para 
tirar todas essas dúvidas. De 
acordo como proprietário, o 
italiano Francesco, tudo co-
meça na escolha do modelo 
de sofá e do tecido que irá 
revesti-lo. 

Assim que projeto é apro-
vado, inicia-se a fabricação. 
Primeiro, o pedido vai para a 

marcenaria, onde a estrutura 
do sofá será cortada e mon-
tada. Neste setor, é também 
onde a madeira será padro-
nizada, ou seja, a madeira 
bruta será tratada para ter 
o tamanho e nivelamento 
correto. 

Em seguida, os profissio-
nais irão colocar “cintas” em 
toda a estrutura, para firmar 
a armação de madeira. Na 
terceira etapa do processo, 
inicia-se o corte da espuma 
que é feito por máquinas 
especializadas e que darão 
o corte preciso do material. 
Esta espuma será mais tarde, 
colada sobre a estrutura de 
madeira.

Na quarta etapa da fabri-
cação, entra o trabalho das 
costureiras, que irão cuidado-
samente modelar o tecido que 
irá investir a estrutura que já 
está pronta. “As costureiras 
são especializadas e desenvol-
vem um trabalho quase que ar-
tesanal. Devido ao alto padrão 
dos tecidos, as máquinas de 
costura são muito específicas. 
Uma delas, é importada e é 
produzida especialmente para 
a costura do couro grosso”, 
explica Francesco.

Por fim, este tecido segue 
para o setor da tapeçaria que 
dará os toques finais e reves-
tirá a estrutura do sofá com o 
tecido. No caso de sofás que 

terão almofadas no local dos 
assentos, outro setor entra 
em ação e prepara, separada-
mente, as almofadas que irão 
compor os assentos. 

Tradição  
A história de Francesco 

com o Brasil é antiga. Há 
quase três décadas ele veio da 
Itália para comandar uma fá-
brica de sofás para exportação 
e de lá para cá não parou mais. 
Após alguns anos de trabalho 
retornou para a Itália, mas em 
1993 surgiu a oportunidade de 
abrir a própria fábrica e Fran-
cesco retornou de vez para o 
Brasil. “Eu sempre trabalhei 
com sofás na Itália e nessa 

época o País passava por uma 
crise, então decidi me mudar 
para o Brasil e continuar in-
vestindo nesse setor”, explica. 

Na loja da marca, é possí-
vel encontrar móveis a pronta 
entrega para os mais diversos 
gostos. No entanto, o cliente 
que desejar um modelo espe-
cial também será atendido. 
“Nós temos muitos modelos 
de sofás na loja, mas também 
trabalhamos com encomen-
das de projetos especiais”, 
ressalta. 

Para conhecer mais basta 
ir até a loja da marca, locali-
zada na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 1.411, próximo à 
concessionária Nova Ivesa. 
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Jovem é preso após furto na UPA 
DETIDO 

Guardas Civis são promovidos 
por merecimento e antiguidade
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Quatro casos de estelionato 
são registrados em 20 dias 

PREJUÍZO    

A sede da Guarda Civil 
de Indaiatuba rece-
beu na última terça-

-feira, dia 26, um evento de 
solenidade que marcou a 
promoção de 27 guardas ci-
vis da corporação. As divisas 
foram entregues pelo prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
sendo 20 delas por mereci-
mento, com a realização de 
um concurso interno e sete por 
antiguidade. 

O secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Guedes 
Pinto, também participou do 
evento e em entrevista ao 
Mais Expressão falou das 
novas ferramentas a serem 
implantadas para melhorar a 
segurança da cidade. 

A promoção dos 27 guar-
das seguiu os Estatutos dos 
Servidores Públicos do Muni-
cípio e da Guarda Municipal 
de Indaiatuba. A divisa por 
antiguidade foi concedida 
perante o tempo efetivo de 
exercício do cargo de Guarda 
Municipal na atual classe, 

contando a partir da data 
última promoção. Já o mere-
cimento é obtido por concurso 
interno. Os guardas promovi-
dos assumem imediatamente 
a nova classe. 

O diretor da Guarda Muni-
cipal, o inspetor Mário Sérgio 
Zombini, ressaltou que o mo-
mento é de comemoração para 
a corporação. “É um momento 
muito feliz. Sou da segunda 
turma da GC, com quase 30 
anos de carreira e ver meus 
amigos serem promovidos 
é muito satisfatório”, disse. 
Zombini afirmou também que 
a promoção é um estímulo tanto 
profissional quanto financeiro e 
um reconhecimento dos anos de 
trabalho dos profissionais. 

Entre os promovidos por 
merecimento, estava a guarda 
civil Silmara Roberta Marqui, 
que agora atende como guarda 
civil de classe distinta. Para 
ela, o reconhecimento é um 
estímulo para outras mulheres 
ingressarem na corporação. 
“É uma enorme emoção re-
ceber essa promoção, pois 
estou prestes a completar 25 
anos de carreira e fazendo o 

que eu amo. E claro, é um in-
centivo para outras mulheres 
entrarem nessa carreira, que é 
difícil, mas muito gratifican-
te”, ressalta. 

O mais novo inspetor da 
Guarda Civil, Marcos Um-
berto da Silva, também se 
emocionou ao falar da pro-
moção. “Estou com 25 anos 
de carreira na corporação e 
é muito gratificante receber 
esse reconhecimento. É um 
estímulo para continuar neste 
trabalho que apesar de todas 
as suas dificuldades, é recom-
pensador”, diz.

 
Ferramentas 

Durante a solenidade de 
premiação o secretário de 
Segurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto, também contou 
com exclusividade sobre as 
novas ferramentas, que já 
estão em estudo, e visam apri-
morar ainda mais o trabalho 
da Guarda Civil. “Estamos 
sempre buscando aprimorar 
por isso está em teste diversas 
ferramentas, ainda não se sabe 
se irá dar certa a implantação 
delas, mas estamos trabalhan-

do para isso”, explique. “O 
Canil da GCM e o Sistema de 
Monitoramento são exemplos 
de ferramentas que estão em 
constante evolução e receben-
do investimento.” 

Além do concurso para 
novos guardas, Alexandre 
afirmou que já existe um 
projeto para a criação de 
um agrupamento de guardas 
ambientais e rurais, que até o 
inicio do ano que vem deve 
ser iniciado.

Outro projeto que ainda 
está em fase de pesquisas e 
não tem data para ser implan-
tado é a extensão do Sistema 
de Monitoramento. “O nosso 
objetivo é ter um monitora-
mento com reconhecimento 
de face e para isso estamos 
em contato com países que 
já possuem essa tecnologia, 
como Israel e Inglaterra”, in-
forma. “Ainda não aprovamos 
nenhuma das opções pois é 
preciso um excelente equipa-
mento para fazer esse reco-
nhecimento na multidão, mas 
quando implantado é algo que 
vai contribuir e muito para  o 
trabalho da GC.” Ao todo, 27 guardas civis receberam as divisas

O evento de solenidade aconteceu na sede da  Guarda Civil 

Entre os dias 8 e 20 de agos-
to, Indaiatuba registrou quatro 
casos de estelionato, somando 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 7 mil às vitimas. 
Os casos envolvem cheques, 
cartões de crédito e até cartões 
de vale alimentação. Duas das 
ocorrências aconteceram no 
mesmo dia, com um intervalo 
de pouco mais de 3 horas. 

O primeiro caso ocorreu no 
dia 8 de agosto, mas a vítima, 
um eletricista de 42 anos, só 
tomou conhecimento na última 
sexta-feira, dia 22. A vítima 
contou que entrou em contato 
com uma pizzaria solicitando 
uma pizza e informou que o 
pagamento seria com cartão 
de crédito. No entanto, no mo-
mento da entrega o motoboy 
informou que a máquina estava 

O ajudante geral Jona-
than Rafael da Cruz, de 19 
anos foi preso na madrugada 
da última terça-feira, dia 26, 
após furtar a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Jardim Morada do Sol. 
O jovem confessou o crime 
e com ele a Guarda Civil lo-
calizou relógios, monitor de 
vídeo e aparelhos médicos 

utilizados para diagnósticos. 
Um dos enfermeiros da 

unidade contou aos guar-
das que ao chegar à ala da 
pediatria sentiu falta de 
alguns objetos e percebeu 
se tratar de um furto. A 
GCM foi acionada e, em 
patrulhamento pelo bairro, 
localizaram o jovem na Rua 
Coronel Pereira de Brum. 

Em contato com o enfer-
meiro, o mesmo reconheceu 
como sendo seus os produtos 
em posse do suspeito. Diante 
da confirmação da vítima, o 
jovem confessou ter pulado 
a janela da ala da pediatria 
e furtado os objetos. Cruz 
recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado à Cadeia Pú-
blica de Campinas. 

Objetos foram roubados da ala de Pediatria da Unidade

sem bateria e o eletricista então 
sugeriu que o pagamento fosse 
feito mediante um cheque no 
valor de R$ 37,50. 

Alguns dias depois, a vítima 
tomou conhecimento que um 
cheque no valor de R$ 2 mil 
havia sido depositado em sua 
conta e que o referido cheque 
possuía a mesma numeração 
do que foi passado à pizzaria. 
Em contato com o proprietário 
do estabelecimento, a vítima 
contou que o mesmo informou 
que não recebe nada em cheque. 

O proprietário do estabele-
cimento disse ainda que no dia 
seguinte (dia 9) um homem havia 
ido à pizzaria e resgatado o referi-
do cheque. O eletricista informou 
que solicitou as imagens do cir-
cuito de segurança da pizzaria, 
para tentar identificar o referido 
homem, mas que felizmente já 
foi ressarcido do prejuízo.

Prejuízo  
Já no dia 14 deste mês foram 

dois casos de estelionato, um 
aproximadamente às 13 hora e 
outro  por volta das 18 horas. 
Na primeira ocorrência a vítima 
foi uma bióloga de 34 anos. 
Ela contou que recebeu pelo 
celular, mensagens informando 

que duas operações haviam sido 
realizadas com seu cartão nos 
valores de R$ 531,45 e R$ 300. 
Após pesquisar em sua conta, 
constatou mais duas operações 
com o mesmo cartão no valor 
aproximado de R$ 25. De 
acordo com a bióloga, a mesma 
nunca perdeu o referido cartão e 
no dia das ocorrências o mesmo 
se encontrava em seu poder. 

O segundo caso, ocorrido 
no mesmo dia, teve como ví-
tima uma médica de 22 anos. 
A vítima contou que utilizou 
o cartão vale refeição em uma 
padaria da cidade e mais tarde 
ao tentar utilizá-lo novamente 
o benefício, foi informada que 
seu saldo era de apenas R$ 
2,48. Em pesquisa em sua conta 
bancária, a médica constatou 
que alguém havia utilizado seu 
cartão, porém informou que 
nunca emprestou ou perdeu o 
seu vale-refeição. 

O último crime aconteceu 
na quinta-feira, dia 20, e deu 
um prejuízo de R$ 5.797 a 
uma pensionista de 56 anos. 
A vítima contou que recebeu 
o telefonema de um supermer-
cado da cidade de Guarulhos, 
informando sobre uma dívida 
em seu nome. 
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‘racha’ em acidente fatal 
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Morre mulher baleada pelo marido 
TRAGÉDIA

Mais Expressão

PM apreende 500 
pinos de cocaína 

Polícia jovem após 
assalto a padaria

TRÁFICO

ARMADO

A Polícia Militar apreen-
deu na tarde de sexta-feira, 
dia 22, cerca de 500 pinos 
de cocaína em uma residên-
cia no Jardim Santa Cruz. 
Além da droga, os policiais 
encontraram dinheiro e uma 
munição para revólver ca-
libre 38. Um homem de 24 
anos, conhecido como Que-
co, que já tem passagem pela 
polícia por tráfico, também 
foi preso. 

Em entrevista, o policial 
militar Sérgio Guilherme 
contou que Queco foi abor-

dado próximo à caixa d’água, 
ponto de referência do bair-
ro. “Quando ele nos avistou 
tentou correr, mas conse-
guimos abordá-lo e com 
ele encontramos 50 pinos 
de cocaína. Em revista pela 
sua residência, encontramos 
mais 450 pinos, além do di-
nheiro e da munição”, conta. 

O homem confirmou ser 
o dono dos entorpecentes e 
mediante os fatos recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado para a Cadeia Pública 
de Campinas.

O delegado assistente do 
Município, Luiz Fer-
nando Dias de Oliveira, 

confirmou esta semana que o 
veículo que se envolveu em um 
acidente fatal na madrugada 
do dia 12 de julho, participava 
de um “racha”. Segundo ele, 
o carro era conduzido por uma 
adolescente de 16 anos e além 
dela, outros jovens que estavam 
no veículo haviam ingerido be-
bidas alcoólicas. 

Câmeras de segurança de 
um prédio próximo ao local do 
acidente flagraram o momento 
em que o veículo da vítima e 
um Ford Fiesta passaram em 
alta velocidade pelo local. O 
acidente aconteceu na marginal 
do Parque Ecológico e culminou 
na morte do jovem Álvaro de 
Freitas Martins, de 21 anos. 

Em entrevista coletiva con-
cedida na segunda-feira, dia 
25, o delegado informou que as 
investigações sobre as causas do 
acidente já foram concluídas e 
que ficou comprovado à prática 
do “racha”. “Inicialmente apu-
rávamos apenas um acidente de 

Câmeras de segurança flagraram o momento em que os carros disputavam o ‘racha’ e um deles acabaou capotando

Droga foi encontrada em uma residência do bairro Santa Cruz 

trânsito, onde um carro havia 
colidido contra um muro. No 
entanto, chegaram para nós 
informações de que o carro par-
ticipava de um 'racha' e a partir 
de alguns depoimentos a investi-
gação seguiu nessa linha”, disse. 
“Nós conseguimos algumas 
imagens de prédios próximos ao 
local do acidente e pelas imagens 
foi possível concluir, ao nosso 
entendimento, que realmente 
ocorreu a prática do ‘racha’.” 

O delegado explicou que, 
pelas imagens, foi possível 
observar que o carro da vítima 
e o Ford Fiesta estavam em 
velocidade muito superior aos 
demais veículos que passavam 
pela via. Outro indício se deve 
à proximidade em que os dois 
carros trafegavam, o que leva 
a crer que ambos estavam em 
disputa. Além disso, o Ford 
Fiesta estava com as luzes do 
pisca alerta ligadas e segundo o 
delegado, quem pratica esta ação 
utiliza deste sinal para chamar o 
integrante de outros carros para 
a corrida. 

As investigações da Polícia 
Civil também concluíram que 
tanto a adolescente que con-
duzia o carro quanto os outros 

integrantes do veículo, haviam 
ingerido bebidas alcóolicas. 
Segundo o delegado, mesmo 
com a conclusão do inquérito 
e a confirmação do racha, a 
adolescente não será indiciada 
e o crime será qualificado como 
ato infracional. “Segundo nossas 
informações, a jovem pediu para 
dirigir o carro, que pertencia a 
Álvaro. No entanto, no direito 
penal não existe compensação 
de culpa, ou seja, não tem como 
atribuir nenhum tipo de crime à 
vítima falecida”, explica. 

O motorista do outro veícu-
lo, que participava do 'racha', 
será novamente chamado para 
depor e se comprovada a sua 
participação, poderá responder 
pelo crime, porém de acordo 
com a lei não há prisão para este 
tipo de ação. 

Com a conclusão do inqué-
rito sobre o acidente, a Polícia 
Civil inicia agora as investiga-
ções sobre a atuação da Polícia 
Militar no atendimento à ocor-
rência. “Iremos chamar todos 
os policiais que se atenderam 
de alguma forma esse acidente, 
para entender quem se omitiu e 
o que realmente houve naquela 
madrugada”, disse o delegado.

 Relembre 
O acidente aconteceu na 

madrugada de sábado, dia 12, 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na marginal 
do Parque Ecológico. Por volta 
das 5h30, um primeiro Boletim 
de Ocorrência foi registrado 
e de acordo com o PM que 
atendeu a ocorrência, no local 
não havia testemunhas nem o 
veículo e que apenas o resgate 
foi chamado para a condução 
Álvaro de Freitas Martins até 
o Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

No entanto, informações 
davam conta que o jovem es-
tava em um veículo com outras 
cinco pessoas, e conduzido por 
uma adolescente de 16 anos. 
Além disso, o grupo estaria 
participando de um “racha” 
no momento do acidente. Dias 
depois da ocorrência, a Polícia 
Civil instaurou inquérito para 
apurar o ocorrido. 

A morte do jovem foi anun-
ciada quatro dias depois pela 
assessoria de imprensa do 
hospital, que informou tam-
bém ainda que a família optou 
por doar alguns dos órgãos do 
estudante. 

Morreu na manhã de sexta-
-feira, dia 22, a dona de casa 
Neide Boulhosa de Almeida de 
48 anos, que foi baleada pelo 
próprio marido no dia 26 de 
julho. Neide estava internada 
na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) desde 
a noite do crime.

O marido da dona de casa, 
o eletricista Paulo Jair Pinto de 
Almeida, de 49 anos, se matou 
após efetuar os disparos. O cri-
me ocorreu no Jardim Adriana 
e de acordo com a Guarda 
Civil, o eletricista chegou à 
residência, fechou o portão 
e quebrou a chave dentro do 
miolo da fechadura. Portando 

um revólver calibre 38, Al-
meida entrou na casa e efetuou 
um disparo contra Neide, que 
estava sentada no sofá da sala. 

O tiro acertou o pescoço 
da dona de casa. Em seguida, 
o eletricista foi ao banheiro e 
atirou contra a própria cabeça.

Ao chegarem à residência, 
os guardas encontraram a ví-
tima consciente. No banheiro, 
os guardas encontraram a 
arma dentro da pia e o corpo 
do eletricista com ferimento 
próximo ao ouvido direito. 

A filha do casal contou 
aos guardas que não estava 
em casa na hora do crime 
e que ao chegar em casa, 
encontrou a mãe baleada e 

o pai no chão do banheiro. 
A dona de casa informou 

aos guardas que o marido 
efetuou o disparo sem motivo 
algum e que o eletricista não 
apresentava problemas depres-
sivos. Neide foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros e enca-
minhada ao Haoc, onde seguia 
internada em estado grave. 

Brigas
Na ocasião, a reportagem 

do Jornal Mais Expressão 
conversou um vizinho do casal, 
que relatou que as brigas entre 
eles ocorriam com frequência. 
“Ouvíamos discussões e brigas, 
mas nunca imaginamos que ele 
poderia fazer algo assim. Era 

um homem calmo, tranquilo, 
nunca causou problemas com 
ninguém. A única coisa que 
todos percebiam é que o casal 
não vivia bem, pois brigavam 
sempre”, contou.

A desempregada Francini 
Pessoello, de 21 anos, amiga da 
filha do casal, também relatou 
as constantes desavenças. “A 
Patrícia (filha do casal) sempre 
me contava das brigas, mas 
disse que nunca imaginou que 
o pai poderia fazer uma coisa 
dessas. Dizia que ele era um ho-
mem normal, tranquilo, mas que 
discutia frequentemente com a 
dona Neide”, disse. “A Patrícia 
até já saiu de casa por causa 
dessas desavenças dos pais.”

A Polícia Militar prendeu 
na tarde de terça-feira, dia 
26, o auxiliar de produção 
Wellington Nonato de Lima 
Junior, de 22 anos, após o 
mesmo assaltar uma padaria 
no Jardim Monte Verde. De 
acordo com a PM, o jovem 
também é suspeito de ter as-
saltado outros estabelecimen-
tos na região. 

Segundo informações, Ju-
nior entrou no estabelecimen-
to e de posse de uma arma, 
que estava sem munições, 
anunciou o assalto. Do caixa 
da padaria ele subtraiu cerca 
de R$ 60 em moedas e fugiu 
do local em uma moto Titan 
azul. 

Os funcionários da padaria 
acionaram a PM, que através 
das câmeras de segurança, 
conseguiu ter acesso às ca-
racterísticas do suspeito. De 
acordo com os policiais, as ca-
racterísticas informadas pelos 
funcionários da padaria, era 
um homem de capacete preto 
com uma pinta no lado direito 

do rosto, coincidiram com as 
informações de outras vítimas 
e levantou-se, então a hipótese 
de ser o mesmo assaltante. 

A PM montou então uma 
operação com outras viaturas 
para localizar Junior. Por vol-
ta das 16 horas, os policiais 
efetuaram a abordagem em 
um indivíduo que atendias 
as características e trafegava 
em uma moto azul. Indaga-
do, Junior negou ser autor 
dos roubos, mas diante das 
coincidências físicas, os po-
liciais solicitaram apoio e se 
dirigiram para a residência de 
Junior. Com a autorização do 
irmão do suspeito, os policiais 
revistaram a casa e encontra-
ram no quarto de Junior uma 
arma e R$ 240. 

Na delegacia, os funcioná-
rios da padaria reconheceram 
Junior, a arma e o capace-
te preto usados no assalto.  
Diante disso, o jovem recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado à Cadeia Pública de 
Campinas.
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Considerado o ‘Rei do Acesso’, 
Lelo assume o Primavera

JME

Mais Expressão

O técnico  Euzéb io 
Gonçalves, o Lelo, 
foi apresentado na 

manhã de quarta-feira, dia 
27, como o treinador do 
Esporte Clube Primavera. O 
novo comandante já estará 
no banco de reservas no 
próximo desafio do Fantas-
ma da Ituana, que acontece 
domingo,  dia  31,  às  10 
horas, contra o Sumaré, na 
casa do adversário. O con-
fronto abre a terceira rodada 
(penúltima) da Segunda 
Divisão do Campeonato 
Paulista. 

Lelo estava parado des-
de o dia 18 de agosto deste 
mês e seu último clube foi 
a Portuguesa Santista. No 
time da Baixada, o treinador 
foi contratado em outubro 
de 2013 e, no confronto em 
casa justamente contra o 
Tricolor de Indaiatuba, que 
ficou no empate de 0 a 0, 
acabou sendo dispensado.

Aliás, os empates fize-
rem parte da vida de Lelo 
quando estava na Briosa. 
Foram nove no total, acom-
panhados por cinco vitórias 
e uma derrota. “Eles (Por-
tuguesa Santista) foram 
injustos e erraram. Mas só 
o tempo irá dizer. Sei muito 
bem como peguei o time e 
como o deixei”, disse duran-
te coletiva imprensa na ma-

nhã de quarta-feira, dia 27. 
Apesar de ter o trabalho 

contestado em Santos, o 
treinador é famoso no in-
terior e conhecido como o 

“Rei do Acesso”. O técnico 
conseguiu subir um clube de 
divisão por cinco vezes em 
seis temporadas. Em 2005, 
2006, 2007 e 2010, levou 

Santacruzense, Linense, 
Penapolense e Santacru-
zense (de novo) ao acesso à 
Série A3, respectivamente. 
Além disso, em 2008, co-
mandou o São Bernardo na 
campanha que culminou na 
subida para a Série A2. O 
treinador realizou trabalhos 
ainda na base do Santos e do 
Corinthians. 

No Primavera, Lelo as-
sumiu o posto deixado por 
Jenildo Cavalcanti que, após 
duas vitórias e duas derro-
tas, acabou demitido. O time 
vinha sendo comandado até 
então pelo interino Márcio 
Souza, que classificou a 
equipe, mas teve seu traba-
lho retomado junto a equipe 
Sub-20 do Fantasma.  

Lelo chegou ao clube 
na terça-feira, dia 26, e já 
comandou os primeiros trei-
nos. “O Primavera é dirigi-
do por pessoas responsáveis 
e o acesso a próxima fase 
é possível sim, estamos no 
caminho certo”, diz. 

Segundo o treinador, o 
grupo Tricolor é de grande 
qualidade. Em duas opor-
tunidades, na segunda fase 
do Campeonato Paulista, 
Lelo enfrentou o Primavera, 
perdendo de 1 a 0 em In-
daiatuba, e empatando em 0 
a 0 no confronto de Santos. 
“No primeiro jogo falei aos 
atletas, após o término do 
jogo, para que levantassem 
a cabeça, pois haviam per-

Sub-20 segue sem 
perder no Paulista

A equipe Sub-20 do Pri-
mavera segue sem perder na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista. No confronto 
do último sábado, dia 23, na 
casa do adversário, o Fantas-
ma ficou no empate de 2 a 2 
contra o Diadema. 

Esse foi o segundo empate 
do time na competição. A 

equipe Primaverina tem ain-
da uma vitória. O Fantasma 
segue na terceira colocação 
do Grupo 3, com cinco pon-
tos, um a menos que o líder 
Osasco.

O próximo desafio do Tri-
color será é em casa amanhã, 
dia 30, às 15 horas, contra o 
Elosport. 

dido para uma equipe que 
lutava para subir”, lembra. 
“O clube tem hoje um time 
rápido, que joga bem pelas 
beiradas do campo e está 
entrosado.”

Desafio 
Após estreia contra o Su-

maré, o Fantasma não terá 
muito tempo para descansar. 
Já na quarta-feira, dia 3 de 
setembro, joga em casa contra 
o Manthiqueira, às 15 horas, 
no Gigante da Vila. O Pri-
mavera está no Grupo 17, ao 
lado de Sumaré, Manthiqueira 
e Atibaia.

Agora, com jogos durante 
e aos finais de semana, Lelo 
confirma que a preparação 
deve ser alterada. “Nas duas 
primeiras fases do certame a 
estrutura do clube não inter-
feria muito nas partidas. Mas 
a partir de agora teremos um 
trabalho mais diferenciado, 

com treinos mais cadencia-
dos no intervalo entre as par-
tidas”, ressalta. “A logística 
entre diretoria e comissão 
técnica nesse momento é 
fundamental.”

Ainda sob o comando 
do interino Márcio Souza, o 
Fantasma da Ituana garantiu 
o acesso a terceira fase do 
certame após vitória em casa, 
no último domingo, dia 24. 
No Gigante da Vila, o Trico-
lor bateu o Vocem por 2 a 1 e 
garantiu a primeira colocação 
do grupo com dez pontos. Por-
tuguesa e Pirassununguense, 
da mesma chave, também 
conquistaram o acesso. 

O Fantasma da Ituana fe-
chou a segunda fase com três 
vitórias, um empate e duas 
derrotas. Ao lado do Piras-
sunguense, com seis gols, o 
Tricolor teve o ataque mais 
positivo do grupo. Já a defesa 
tomou cinco gols. 

Especialista em acessos, Lelo tem como desafio levar o Fantasma a Série A3
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As equipes do LBC/
AE Pachelli (mascu-
lino) e Elite/FC Ama-

ral (feminino) conquistam as 
respectivas copas Aifa ARC 
Ferro e Aço de Futsal Sub-20 
e Sub-17. Os dois confrontos 
decisivos ocorreram na tarde 
do último sábado, dia 23, no 
ginásio da Sol-Sol. Ambas as 
competições foram organizadas 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 

LBC é o tricampeão da 7ª Copa Aifa ARC Ferro e Aço, no Sub-20 

Pelo masculino Sub-20, o 
jogo começou movimentado e 
a primeira etapa terminou em 4 
a 1 para o time de Elias Fausto. 
Mas na segunda etapa, a equipe 
indaiatubana reagiu. A disputa 
ficou ainda mais acirrada com o 
empate dos atletas locais.

Mas no finalzinho da par-
tida o time de Indaiatuba 
fechou o marcador em 9 a 5 
e conquistou o seu tricampe-
onato.  R5/Colégio Meta/GA 
Marcenaria e Projeto Restitui 
disputaram o troféu de tercei-
ro colocado e, com o empate 

de 4 a 4, o R5 levou a melhor.
O campeonato premiou 

ainda Lucas Barbosa (LBC), 
artilheiro da competição com 
13 gols. O atleta também foi 
considerado o destaque da 
competição, com oito votos. 
A defesa menos vazada foi a 
do LBC/AE Pachelli, com 26 
gols sofridos. O troféu Fair 
Play foi para a equipe do Elias 
Fausto, a qual tomou apenas 
quatro cartões amarelos du-
rante toda competição. 

Pelo feminino, o Elite con-
quistou o campeonato de forma 
invicta. Foram ao todo cinco 
vitórias e dois empates. Na 
grande final, num jogo acirrado, 
as indaiatubanas levantaram o 
“caneco” do certame depois 
da vitória apertada de 3 a 2. Na 
disputa pela terceira colocação, 
o time do EC Paulistano/CV 
Sindicato dos Bancários venceu 
o confronto contra o DME Ipe-
ró, por 8 a 1, mas o troféu ficou 
com Iperó, já que o Paulistano 
entrou em quadra com uma 
jogadora que estava suspensa. 

Ainda no feminino, a atle-
ta Eduarda (Elite) foi a arti-
lheira da competição. Júlia 
(Iperó) foi a atleta destaque 

a defesa menos vazada ficou 
com a Seme de Itu. O troféu 
Fair Play ficou com Iperó. 

Futebol
Já no futebol da Aifa, 

no Campeonato Amador da 
Primeira Divisão, três con-
frontos estão marcados para 
domingo, dia 31. Às 10h45, 
no campo do Belo Horizonte, 
o Independente joga contra o 
Noroeste. No mesmo horário, 
no Vale Verde, o duelo será 
entre SPQV x 3 Estrelas. 
Mais tarde, às 15h30, na 
Osan, Rêmulo Zoppi e Fer-
roviário medem forças. 

No último final de semana, 
pela 2ª rodada, o Independen-
te venceu o 3 Estrelas por 1 a 
0, o SPQV bateu o Noroeste 
por 4 a 1 e o Rêmulo Zoppi 
venceu o clássico contra o 
XV de Novembro por 3 a 0.   

 Também no domingo 
acontece a abertura da Série 
B do Campeonato Amador, 
com dois jogos. Às 8h45, no 
campo do Vale Verde, jogam 
Estrela Dourada e Ferroviário 
B. Às 15 horas, no Ferrovi-
ário, a partida será entre 3 
Estrelas B x Estrela FC. 

A Arena Poliesportiva do 
Clube 9 de Julho será o “pal-
co” da 3ª edição do Torneio 
Aberto de Trio de Basque-
tebol Casa das Embalagens/
Marquinhos Despachantes. O 
evento acontece a partir das 13 
horas do dia 20 de setembro. 
As disputas ocorrem no mas-
culino, acima de 17 anos, e no 
feminino, Livre. 

Os interessados em parti-
cipar já podem se inscrever 
diretamente na secretaria do 
Clube, até o dia 12 de setem-
bro. A taxa é de R$ 10 por jo-
gador, sendo que cada equipe 
poderá inscrever até quatro 
jogadores e o valor arrecadado 
será direcionado à instituição 
Lance de 3 - Esporte, Educa-
ção e Cidadania de Indaiatuba. 

O sorteio dos grupos ins-
critos acontece no dia 13 
de setembro, a partir das 14 
horas, na Arena do Clube. 
Na ocasião, será realizado 
um congresso técnico para 
esclarecer todas as dúvidas 

das equipes e será obrigatória 
a participação de um repre-
sentante de cada um dos trios. 

Em 2013 o campeão do 
torneio foi o trio do Indaiatuba 
Clube, seguido pelo Itu Defen-
ders, que ficou segundo lugar. 
A competição teve, ao todo, a 
participação de 17 trios.

Futebol
No campeonato de Futebol 

de Minicampo 2014 “Dirceu 
Aparecido do Santos”, mais 
uma rodada acontece no final 
de semana. 

No sábado, dia 30, os jogos 
são: às 14h45 (Campo 1), Hi-
dráulica Diclace x Madeireira 
Madelasca (Adulto); 16h00 
(Campo 1), Dominium Em-
preendimentos x Cato Super-
mercados (Adulto); às 14h45 
(Campo 2), JR Celulares x 
Nova Opção Turismo (Adul-
to); e às 16 horas (Campo 2), 
Faculdade Max Planck x Avlis 
Lativ Corretora de Seguros 
(Adulto).

No domingo, dia 31, os 
jogos serão: às 8 horas (Cam-
po 1), Ice Bears Engenharia x 
Pai & Filhos Materiais para 
Construções (Super Máster);  
às 9h15 (Campo 1), Casa 
das Embalagens x UnexFort 
(Máster); às 10h30 (Campo 
1), Cachorrão Auto Center x 
SSA Brasil Comércio Exterior 
(Veterano).

Ainda no domingo, às 8 
horas (Campo 2), jogam Pa-
nificadora Nova Geração x 
Colégio Meta (Super Máster); 
às 9h15 (Campo 2) Balilla x 
DD Max (Máster); às 10h30 
(Campo 2), Jacitara x Tec-
nosemillas (Máster); às 9h15 
(Campo 3), jogam Escritório 
Contábil Indaiá x Nova Op-
ção Turismo (Veterano); e no 
último confronto da rodada, 
10h30 (Campo 3), jogam Ro-
docar Mecânica Multimarcas 
x Pantheon Incorporadora 
(Veterano). Confira os resulta-
dos da última rodada no www.
maisexpressao.com.br.

Já estão definidos os primei-
ros times classificados para a 
próxima fase do 2º Campeonato 
de Futebol Super Master “Copa 
Codarin” e do 6º Campeonato de 
Futebol Society Master “Copa 
Congesa”, competições orga-
nizadas pelo Indaiatuba Clube. 
Nova rodada acontece no final 
de semana.  

Na noite da última sexta-
-feira, dia 22, pela Copa Codarin, 
as vitórias do Mundo Verde 
sobre o ENZ Hubert e do Max 
Lan contra o Codarin, ambas por 
3 a 1, garantiram o primeiro time 
classificado para a semifinal da 
competição.

Mesmo com a derrota, o 
ENZ Hubert, que ocupa a pri-
meira posição com 17 pontos 
confirmou a vaga ao abrir sete 
pontos do quinto colocado, o 
Mundo Verde que tem apenas 
10. Com 14 pontos o Chut ocupa 
a vice-liderança e está perto de 
garantir a vaga, assim como o 
Max Lan que tem 13 e o Cláudio 
Diogo com 12 pontos. O time do 

Mundo Verde com 10 pontos e 
o Codarin com seis vão precisar 
de uma combinação de resulta-
dos para conseguir passar para 
a semifinal.

Já no domingo, dia 24, três 
jogos fecharam a terceira rodada 
do segundo turno. Na primeira 
partida, o Colégio Renovação 
perdeu por 3 a 0 para o Casa-
grande, o segundo jogo entre 
Congesa e Ovos Massanari 
terminou empatado em 4 a 4 e 
a partida final entre Indaiart e 
Atlanta terminou com a vitória 
de 4 a 0 para o Atlanta.

O J Ferres, primeiro colocado 
com 20 pontos e o Sorrento, que 
está na segunda posição com 19, 
não podem mais ser alcançados 
pelo Indaiart, equipe que ocupa 
na nona colocação com 10 pontos.

Além dessas duas equipes, 
também já estão na próxima 
fase os times do All Rental e do 
Casagrande Turismo. Esses dois 
garantiram a vaga ao vencerem o 
primeiro turno respectivamente 
nos grupos A e B.

Rodada
A próxima rodada da 

Copa Congesa começa nesse 
domingo, dia 31, com três 
partidas. O primeiro jogo terá 
um confronto direto pela li-
derança geral da competição 
ao colocar frente a frente o 
líder J Ferres com o segundo 
colocado Sorrento, que se 
enfrentam às 8h15.

Logo na sequência, a partir 
da 9h30 o Restaurante Verona 
faz o jogo de vida ou morte 
contra o All Rental. Um em-
pate elimina as chances de 
classificação da equipe que está 
na 10ª posição com 7 pontos.

Por fim, o Limpa Mais 
encara o Fevale a partir das 
10h45. Uma vitória garante a 
classificação do Fevale.

Já pela Copa Codarin a pró-
xima rodada acontece somente 
no dia 5 de setembro com as 
partidas entre Mundo Verde 
e Chut, que começa às 19h15 
e o Max Lan contra o Cláudio 
Diogo a partir das 20h30.

A equipe de Indaiatuba es-
treia domingo, dia 31, no Cam-
peonato de Seleção de Ligas, 
competição promovida pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF). O time indaiatubano, 
comandado pelo técnico Pita, 
enfrenta a Seleção de Laranjal 
Paulista. O duelo será no estádio 
Ítalo Mário Limongi, a casa do 
Primavera, a partir das 15 horas. 

Para participar da seleção lo-
cal, o atleta deveria ter atuado por 
alguma equipe participante das 
competições da Lidi. O jogador 
não poderia representar o time lo-
cal caso estivesse jogando apenas 
pela Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). Porém, 
ele estava apto a vestir a camisa 
da Seleção de Indaiatuba, caso 
tivesse atuada nas duas entidades.

A competição contará com 
32 equipes, distribuídas em oito 
grupos de quatro times cada. O 
regulamento do campeonato 
prevê que os times se enfren-
tem entre si, em turno e retur-
no, classificando-se os dois 
melhores de cada grupo para a 
fase seguinte. A previsão é que 
o campeonato termine no dia 
30 de novembro. O campeão 
da edição do ano passado foi 
a Seleção de Osasco.

 Amador
Pela Primeira Divisão do 

Campeonato Amador, organi-
zada pela Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi), 
seis confrontos ocorrem no 
próximo domingo.

Dois jogos acontecem às 
11 horas. No Jardim Brasil, 
o Santa Cruz enfrenta o LBC; 
enquanto que em Cardeal, o 
União Agrícola joga contra 
o Atlético. Às 13h30, no Jar-
dim Brasil, a equipe da casa 
enfrenta o Elias Fausto. No 
mesmo horário, em Cardeal, 
o União Paraná joga contra o 
Estrela do Norte.

Outras três partidas estão 
marcadas para às 15h30. Em 
Cardeal acontece o clássico 
entre Operário e Ponte Preta. 
No mesmo horário, no Jardim 
Brasil, O Unidos Bahia joga 
contra o Bandeirantes. 

No último domingo, dia 
24, os resultados da segun-
da rodada foram: União 
Agrícola Cardeal 1 x 0 Elias 
Fausto, Atlético 3 x 1 Santa 
Cruz, Bandeirantes 1 x 6 
Operário, Ponte Preta 0 x 
0 Jardim Brasil, Estrela do 
Norte 3 x 2 Unidos Bahia, 
e União Paraná 3 x 5 LBC. 
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Na última terça-feira, 
dia 26, foi apresen-
tado para a imprensa 

no Cinema Topázio do Polo 
Shopping, a mais nova pro-
dução de Vicentini Gomez, 
“Brincando e Aprendendo 
com Ruas, Becos, Avenidas 
& Alamedas”. Parte da série 
infantil foi gravada nas ruas 
de Indaiatuba. 

A série conta com oito 
filmes curtos de 8 minutos 
cada, onde foram abordados 
a ação de responsabilidade 
social da cidadania como 
educação, saneamento, trân-
sito, além de apresentar a 
biografia de cada persona-
gem. Todos os filmes foram 
produzidos em linguagem 
mista, misturando atores e 
desenhos animados em 3D. 

As personalidades retra-
tadas na série são Getúlio 
Vargas, Santos Dumont, 

Almirante Tamandaré, Re-
gente Feijó, Oswaldo Cruz, 
Carlos Gomes, Olavo Bilac 
e Cerqueira Cesar.

A série foi filmada em di-

versas cidades e Indaiatuba 
foi uma delas. “A escolha da 
cidade foi certa. Contamos 
com o apoio da Prefeitura e 
a maior parte do elenco é da 

cidade”, conta o diretor, ator 
e cineasta Vicentini Gomez.

Em Indaiatuba serão en-
tregues 100 DVDs que serão 
distribuídos via Secretaria da 

Educação nas escolas da ci-
dade. A secretaria municipal 
da Educação, Rita de Cassia 
Trasferetti, parabenizou a 
iniciativa do projeto voltado 
às crianças. “Achei muito 
interessante e proveitoso. 
Com certeza irá enriquecer 
as aulas de nossas crianças”, 
reconhece.

Além da distribuição gra-
tuita em escolas de diversas 
cidades, a série também será 
vinculada em uma TV Educa-
tiva de Rede Nacional. “Com 
a vinculação nacional pelo 
menos 10 milhões de brasi-
leiros terão acesso a nossa 
série”, acredita Gomez.

Ainda de acordo com o 
diretor, o DVD demorou 
dois anos para ficar pronto, 
pois exigiu muita pesquisa 
com diversos profissio-
nais. A orientação ficou 
por conta do historiador e 
professor Jonas Soares de 
Souza, do Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo 

(USP). “O objetivo da série 
é compartilhar e contribuir 
o conhecimento”, diz. “Nos-
sa preocupação foi buscar 
personagens e mostrar os 
pontos positivos de cada um 
deles, os quais deram nome 
as ruas de Indaiatuba. Pro-
curamos estudar os nomes 
mais conhecidos”, conta 
Jonas. “Queremos mostrar 
na série que a rua é um es-
paço de todos, como se fosse 
à extensão de nossa casa.”

A produção executiva foi 
de Leandro Xavier e a anima-
ção é assinada por Gilberto 
Caserta e Hugo Caserta, que 
assina também a finalização. 
No elenco atores de renome 
como Ana Lucia Torre, Car-
los Meceni, Fábio Saltini, 
Claudio Mendel, Andréia 
Barros, Fernanda Bugallo, 
Calixto de Inhamuns, Thata 
Diniz, Veridiana Carvalho, 
Della Martins, Pedro Paulo 
Vicentini, Carlos Cambraia, 
e Denílson Biguete. 

Produção e elenco da série “Brincando e Aprendendo com Ruas, Becos, Avenidas & Alamedas”

O humorista Eros Prado, 
o Inconveniente do progra-
ma Pânico na Band, apre-
senta no próximo dia 13 de 
setembro, o seu espetáculo 
“Rir é o melhor remédio”. 
O evento acontece na Sala 
Acrísio e Camargo, no Cen-
tro de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei), às 21 
horas.

Os ingressos já estão à 
venda e podem ser adqui-
ridos na loja L´afisa ou no 
Cantinho Nobre Pastéis. O 
ingresso promocional anteci-
pado até a véspera do evento 
é de R$ 30, com a doação de 
uma caixinha de leite integral 
que deve ser entregue no 
ato da compra. O valor do 
ingresso no dia da apresen-
tação será de R$ 50 (inteira) 
e R$ 25 (meia-entrada). 

A peça já está em cartaz 
há seis anos e conta com 
piadas de sua própria autoria. 
Prado mistura em sua apre-
sentação esquetes de teatro 
com stand up comedy, além 
de promover a interação com 
o público. Os textos focam 
na importância do riso em 
curar os males da vida.

Segundo o humorista, 
vale a pena assistir ao es-
petáculo para se divertir “A 
peça é indicada para homens 
e mulheres que gostam de rir 

e trocar uma noite de balada 
por uma noite de boas risa-
das”, salienta.

A classificação etária é de 
14 anos e o espetáculo tem 
duração de 90 minutos. O 
Ciaei fica na Avenida Fábio 
Barnabé, 3.664, no Jardim 
Regina.

Carreira
Eros Prado iniciou sua 

carreira de ator aos 16 anos, 
mas foi aos 21 anos que 
entrou para o humor. A pri-
meira comédia foi “A Vida 
como ela é...”, na qual teve 
oportunidade de contracenar 
com grandes atores.

Mas foi com o Inconve-
niente, personagem que in-
terpreta no programa Pânico 
na Band que Prado ganhou 
destaque e fama. O persona-
gem um “caipira engraçado e 
inconveniente” caiu nas gra-
ças do público e foi aprovado 
pelos humoristas do pro-
grama. “Não sei até quando 
estarei no Pânico, até quando 
serei humorista e, muito me-
nos, até quando estarei nesse 
planeta chamado Terra. Mas 
sei que amo muito que faço 
e levo comigo uma frase de 
Clarice Lispector: ‘Divertir 
os outros, um dos modos 
mais emocionantes de exis-
tir”, conta Prado. O Inconveniente do Pânico apresenta “Rir é o melhor remédio” no Ciaei

Na primeira quarta-feira do 
mês, dia 3, o “Quarta Show” 
realizado pelo Polo Shopping 
receberá a dupla Fhilipe Maia 
e Juninho. A apresentação 
será na praça de alimentação, 
a partir das 19h30. O show é 
gratuito.

A dupla apresentará can-
ções com releituras da música 
nacional e internacional no 
estilo Pop Rock.

Lançado em 2013, o proje-

to de música ao vivo “Quarta 
Show” é realizado na praça 
de alimentação do Polo Sho-
pping Indaiatuba sempre nas 
duas primeiras quartas-feiras 
do mês. O objetivo da ação é 
reforçar as opções de lazer e 
entretenimento no empreen-
dimento, criando um ambiente 
mais descontraído para o 
jantar e o happy hour, com 
música de qualidade e ofertas 
especiais durante a semana. 

Fhilipe Maia e Juninho tocam Pop Rock, nesta quarta, dia 3
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A organização do Miss 
Inda ia tuba  2014 
promoveu na últi-

ma terça-feira, dia 26, um 
café da manhã com a im-
prensa, no Fran´s Café, para 
apresentar as 20 candidatas 
selecionadas para a grande 
final que acontece no dia 12 
de setembro, no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação 
(Ciaei).

Na ocasião, cada candi-
data se apresentou contando 
um pouco de sua história, 
como chegou ao concurso 
e qual é a sua expectativa 
para a final. Ainda durante 
o encontro, a organização 
do Miss Indaiatuba revelou 
que uma das finalistas havia 
desistido do concurso, em 
virtude de compromissos 
pessoais, e em seu lugar 
entrou a 21ª candidata es-
colhida na seletiva, Karina 
Almeida.

As vinte finalistas que 
disputam o título são Gio-
vana Romero, Fernanda Go-
mes, Evelyn Ferreira, Laris-
sa Soares, Suellen Zazulla, 
Cibely Cibeek, Maysa Gal-
biati, Suellen Luchetti, Ester 
Coutinho, Luani Holanda, 
Cintia Rodrigues, Cintia 
Ribeiro, Louise Bahnstedt, 
Tatiane Melo, Jaqueline 
Krauczuk, Karina Almeida, 
Mayara Olivatto, Carolina 
Cruz, Joana Darc e Dariely 
Calza. 

Todas as candidatas já 
iniciaram os preparativos 

para a final do concurso, 
com ensaios preparatórios e 
uma agenda de compromis-
sos organizada pela agência 
Musique Models, que é a 
responsável pela organiza-
ção do evento. “As candi-
datas têm treinamentos e 
ensaios todos os sábados e 
domingos. Nesses dias elas 
terão técnicas de passare-
la, postura e coreografia 
que serão direcionadas pela 
nossa equipe, formada por 
Boanerges Gonçalves e Va-
léria Tuon. Teremos ainda 
gravações, provas de roupas, 
jantar e outras atividades”, 
explica Raphael Bathe.

Final
A grande final do Miss 

Indaiatuba 2014 acontece no 
próximo dia 12 de setembro, 
a partir das 19 horas, na sala 

Acrísio de Camargo, no 
Ciaei. Os ingressos já estão 
à venda no valor de R$ 30 
e podem ser adquiridos na 
Click Dois (Rua Humaitá, 
958), Carmen Steffens (Polo 
Shopping), Magnifique (Rua 
candelária, 1784) Gerdel 
(Avenida Dr. Jácomo Nazá-
rio, 668), Celebra Turismo, 
(Avenida Presidente Vargas, 
839), Academia Taquaral 
(Avenida Antonio Estanislau 
do Amaral, 211), Body'n 
Tech (Rua 24 de Maio, 906), 
Puket The Santi's (Rua 24 
de Maio, 987) e Fran's Café 
(Avenida Presidente Vargas, 
1.115).

Além de ganhar o título 
de Miss, a vencedora rece-
berá também uma premiação 
em dinheiro no valor de R$ 
1 mil e uma viagem de cinco 
dias com direito a acompa-

nhante para Maceió, com 
hospedagem inclusa no Ritz 
Hotel lagoa da Anta.

A Miss poderá desfrutar 
de um dia de Princesa no 
Gerdel Studio de Beleza, 
fazer tratamento estético na 
Magnifique Spa Day, rea-
lizar um book profissional 
da ClickDois, um ano de 
academia na Taquaral Sport 
Center, um kit suplementa-
ção da Body'n Tech e um 
pijama da Puket. 

O evento conta com o 
patrocínio de Polo Shopping 
Indaiatuba, Celebra Turis-
mo, Body'n Tech, Fran's 
Café, Magnifique Spa Day, 
Faculdade Max Planck, Aca-
demia Taquaral Sport Cen-
ter, Gerdel Studio de Beleza, 
Puket The Santi's, Carmen 
Steffens, D'pil , Eva Maria 
e Miss Stone. 

As 20 finalistas foram apresentadas a imprensa no Fran´s Café

A Secretaria Municipal 
de Cultura promove no do-
mingo, dia 31, mais uma 
edição do projeto Tardes do 
Rock. O evento acontece na 
Concha Acústica do Parque 
Ecológico, a partir das 18 
horas. O evento é gratuito. 

Neste domingo sobe ao 
palco a banda Mayo que 
mistura influência nacional 
e internacional para criar o 
próprio som dentro dos sub-
-gêneros do rock. O grupo 
já se apresentou no exterior 
em casas como o The Water 
Rats, em Londres na Ingla-
terra.

Outro grupo a se apre-
sentar ao público é a banda 
Sillverado que enraizada 
no blues e country, mantém 
o peso do rock e elementos 
do funk music. Em 2013 
venceu o Festival do Rock 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e agora está em 

processo de pré-produção de 
seu segundo álbum intitula-
do Terra do Fogo.

A banda Anistie também 
sobe ao palco no domingo e 
além de se apresentar ao pú-
blico também estará lançando 
o seu CD durante o evento. 
De nome, existe desde 2008, 
e no mesmo ano venceu o 
festival de rock da cidade de 
Monte Mor. Retornou com 
nova formação há dois anos 
para finalmente gravar o seu 
primeiro EP Sândalo.

Projeto
Criada pela Prefeitura 

e  real izado todo úl t imo 
domingo de cada mês, a 
iniciativa tem o objetivo 
de valorizar os grupos de 
rock da cidade e da região, 
oferecendo mais uma opção 
gratuita de lazer à popu-
lação. Informações (19) 
3894-1867.  

O Indaiatuba Clube rea-
liza amanhã, dia 30, o Baile 
Dançante. O evento acontece 
no Salão Social, a partir das 
21 horas. A entrada é gra-
tuita para os associados e os 
ingressos para convidados 
podem ser adquiridos ante-
cipadamente na Secretaria 
Social do IC ou na portaria 
na hora do evento.

Para animar a noite, a 
Banda Definisom toca as 

melhores músicas. Além 
disso, o IC vai disponibi-
lizar ao público um grupo 
de free-dancers que estarão 
disponíveis para dançar a 
noite toda. 

Informações sobre va-
lores e reservas de mesas 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (19) 3834-2399. O In-
daiatuba Clube fica na Rua 
Dr. Oswaldo Cruz, número 
40, Vila Rossignatti.



Como corpo cheio de vitalidade, o nativo percebe 
novidades relacionadas aos seus projetos de trabalho. 
Pode ser comum surgir novidades no setor trabalhista, 
como propostas para um novo emprego ou um convite 
para participar de um novo projeto. Essa vitalidade 
também se reflete em sua saúde. Começe uma atividade 
física. Esse é o momento.

Continua o momento de promo-
ver encontros e reuniões. Questões afetivas tendem a 
ocorrer e o taurino pode encontrar novas pessoas que 
tragam boas energias ao seu coração. Período para sair, 
paquerar, divertir-se e conhecer novas pessoas. Alguém 
importante pode surgir. Problemas familiares podem 
ocorrer seja por saúde. Viagens para longe não trazem 
situações boas no momento. Começa a sentir uma ne-
cessidade de estruturar melhor sua vida material.

Sua vida familiar será o foco dessa semana. Sua 
familia ou seus pais tendem a precisar do nativo por 
algum motivo.É um momento de intimidade, podendo 
ficar mais mais calado, ou fechado. Évite ser dominado 
por ideias negativas. Melhore sua maneira de conversar 
e expressar suas idéias, pois em viagens de negócios ou  
a trabalho, isso será importante.

Sua vida nos setores pessoal e profissional estaram sob 
foco e agitação. Os assuntos de sua vida envolverão seu modo 
de comunicar. Um problema financeiro pode ser resolvido, 
esta semana. Evite criar dívidas por ora. O momento favorece 
a viagens pequenas, comércio (vendas) e publicações diversas.

Momento de reflexão sobre sua vida profissional ou 
carreira. Algo de novo e positivo começa a ocorrer em sua 
vida financeira. Se o nativo gostar, é hora de buscar reali-
zar um investimento e isso trará bons rendimentos. Bons 
negócios podem surgir. No amor,  o leonino sente que está 
mais fechado, introspectivo. Um certo desejo de levar as 
coisas mais a sério e formal pode ocorrer nesse momento.

O virginiano, que vem passando uma fase bem 
pesada, emocionalmente, começa a receber novidades 
e boas energias em todos os setores de sua vida. Deve 
ter cuidado com sua vida conjugal ou societária. O mo-
mento facilita a chegada de novos parceiros ou novos 
romances, mas isso não impede de ainda se sentir muito 
sensibilizado ou de sentir certas dificuldades emocionais.
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Cinema

Horóscopo de 29/08 a 04/09 por Alex Costa Guimarães

C H E F - LEGENDADO - 
Quinta (28) a Quarta (3): 17h30 
/ 20h00. Estréia - Comédia. 114 
minutos. Classificação 12 anos. 

LUCY - DUBLADO - Quinta 
(28), Sexta (29), Segunda (1º), 
Terça (2) e Quarta (3): 18h50.  Sá-
bado (30) e Domingo (31): 14h30 
/ 18h50. LEGENDADO: Quinta 
(28) a Quarta (3): 16h40 / 21h10. 
Lançamento - Ação / Ficção. 90 
minutos. Classificação 16 anos. 

NO OLHO DO TORNADO 
- DUBLADO - Quinta (28) a 
Quarta (3): 17h10 / 21h35. LE-
GENDADO: Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º), Terça (2) e 
Quarta (3): 19h30. Sábado (30) 
e Domingo (31): 15h00 / 19h30. 
Lançamento - Thriller / Aventura. 
89 minutos. Classificação 12 anos. 

OS MERCENÁRIOS 3 - DU-
BLADO - Quinta (28) a Quarta 
(3): 16h20 / 19h10 / 21h50. Ação. 
126 minutos. Classificação 14 
anos. 

O QUE SERÁ DE NOZES? - 3D 
DUBLADO - Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º), Terça (2) e 

O CÉU É DE VERDADE - LE-
GENDADO - Somente de Segunda 
(1º) a Quarta (3): 18h20. Estréia - 
Drama. 100 minutos. Livre.

Quarta (3): 16h00. Sábado (30) e 
Domingo (31): 14h15. Animação 
/ Aventura. 101 minutos. Classifi-
cação Livre. 

SEX TAPE: PERDIDO NA NU-
VEM - LEGENDADO - Quinta 
(28) a Quarta (3): 20h30 - Co-
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O libriano também se sentrá mais introspectivo 
por esses dias. Suas emoções estarão a solta e poderá 
encontrar novas pessoas ou mesmo viajar para encontra-
-las. Uma viagem para longe pode ser cansativa nesse 
momento. Momento para concluir projetos que estão 
abertos. Feche-os. Conclua-os, depois divirta-se. Não 
faça o contrário.

Os escorpianos começam a ter sua vida social bem 
movimentada. Podem surgir novas amizades. Se o na-
tivo for do tipo ciumento com suas amizades pode vir a 
atrapalhar a vida afetiva de uma amizade. O momento 
pede trabalhar em equipe. Principalmente no trabalho, 
onde será exigido maior habilidade com o que faz e 
isso inclui responsabilidades.

Os sagitarianos continuam na fase de renovação de 
sua casa. Por outro lado sua vida profissional está bem 
sobrecarregada. O conjuge pode estar sob pressão. Sabe 
aquele projeto que guardou tanto tempo? Pois bem, 
agora pode ser a época de traze-lo de volta e começar a 
cultiva-lo. Muito trabalho será cobrado.

Sob tensão intensa, o capricorniano tenta lidar 
com sua realidade de forma a torna-la mais agradável. 
Isso leva a buscar por pessoas que tragam prazeres em 
sua vida, incluindo os sexuais. Os projetos, os sonhos, 
estão favorecidos para inicia-los. Corre o risco de se 
fechar profundamente.  Alguns traumas de infância 
podem ficar mais fortes nesse momento.

Os aquarianos passam por momento de intros-
pecção e reflexão relacionadas a atitudes tomadas 
no passado. Isso fará com que mergulhe dentro de si 
e de suas emoções, para que as conheça. Algo deve 
ser modificado. No fundo, o aquariano sente isso. 
O envolvimento de um relacionamento começará a 
aprofundar-se. O momento pede reflexão sobre seus 
relacionamentos. 

O pisciano está sentindo necessidade de melhorar 
seus relacionamentos, tanto pessoal quanto profissio-
nal. Cuidado com documentos, principalmente se esti-
ver em litigio judicial, seja meticuloso com a papelada. 
No trabalho uma certa tensão pode ser esperada, pois 
dificuldades podem surgir. Tenha paciência pois essa 
fase terminará daqui a um mês, aproximadamente.

OS MERCENÁRIOS 3 - LE-
GENDADO - Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º), Terça (2) e Quarta 
(3): 20h25. Sábado (30) e Domingo 
(31): 17h50 / 20h25.  Ação. 126 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

O QUE SERÁ DE NOZES? 
- CONVENCIONAL DUBLADO - 
Quinta (28) a Quarta (3): 15h30.  Ani-
mação / Aventura. 101 minutos. Livre. 

AS TARTARUGAS NINJA 
- 3D LEGENDADO - Quinta (28), 
Sexta (29), Segunda (1º), Terça (2) e 
Quarta (3): 16h00.  Sábado (30) e Do-
mingo (31): 15h10. Ação / Aventura. 
100 minutos. Classificação 12 anos. 

 
VESTIDO PARA CASAR - 

NACIONAL - Quinta (28) a Quarta 
(3): 16h40 / 19h15 / 21h35. Comédia. 
101 minutos. Classificação 12 anos. 

GUARDIÕES DA GALÁXIA 
- CONVENCIONAL DUBLADO - 
Quinta (28), Sexta (29), Segunda (1º), 
Terça (2) e Quarta (3): 18h45 / 21h15. 
Sábado (30) e Domingo (31): 16h10 
/ 18h45 / 21h15. Ação / Ficção. 121 
minutos. Classificação 14 anos. 

18h30 / 20h50. Ação / Aventura. 
100 minutos. Classificação 12 
anos. 

VESTIDO PARA CASAR - Na-
cional - Quinta (28) a Quarta (3): 
15h30 / 18h10. Comédia. 101 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

média. 94 minutos. Classificação 
16 anos. 

AS TARTARUGAS NINJA - 3D 
DUBLADO Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º), Terça (2) e 
Quarta (3): 18h30 / 20h50. Sába-
do (30) e Domingo (31): 15h50 / 
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Lindíssimo Festival da Musique Escola de Música homenageando "Michael Jacson"
Um show de música foi o Festival da 
escola de música "Musique", que ho-
menageou "Michael Jackson". Uma 
lindeza, uma delícia de se ver e ouvir, 
vozes lindas e conhecidas, como a de 
Mariana Ávila, Bia Packer, Gabriel 
Nader, Rapha Bathe, Ana Carolina 
Vianna, Rafa Braga, Iris Bassi, Ari 
Moraes; além de músicos excelentes, 
como José Zumbini Neto, Gabriel Na-
der, Rick Blé, Rebeca Pacheco, Murilo 
Henrique, Vinicius Fregnani, Catarina 
Cibim. A direção musical e arranjos 
foram de Gabriel Nader e Rafa Braga. 
A direção geral foi de Gabriel Nader.

Rotary Club de Indaiatuba Cocaes e a visita do casal da Governadoria do 
distrito 4310

12ª FeiGIOada do Giovannetti

Na última terça-feira, dia 26, aconteceu no Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, um dia glorioso e muito instrutivo para nós rotarianos. O nosso clube 
recebeu a visita da nossa Governadora Distrital,  a Companheira Michiko Sakate, e seu conjugue e ex-governador, Minoru Sakate. Uma visita que 
começou às 17 horas em uma visita ao Lar São Francisco, onde a governadora conheceu um dos muitos projetos de Rotary em Indaiatuba. Na noite 
aconteceram as reuniões, na Casa da Esfiha, e contou com a presença do Sr. Minoru com as conjugues, e a governadora com os presidentes das 
avenidas de serviço do Cocaes. Uma reunião alegre e festiva, contando também com a visita dos clubes de Rotary, Indaiatuba, Interact e Rotakids, 
mesmo com um leve blackout, que diga-se de passagem movimentou ainda mais o companheirismo do grupo. Nos do Rotary Cocaes agradecemos a 
visita do casal da covernadoria e a visita dos clubes de Rotary irmão de Indaiatuba.

A 12ª FeiGIOada Solidária do Giovannetti ocorreu no último sábado, dia 23, 
no Giovannetti Cambuí, em Campinas. O evento teve caráter beneficente, 
com objetivo de obter fundos para o Centro Corsini, a Associação e Oficinas 
de Caridade Santa Rita de Cássia, o Movimento Assistencial Espírita Maria 
Rosa (M.A.E.) e a Associação Beneficente Irmã Dulce (ABID) de Indaiatuba, 
por meio, principalmente, da venda dos convites. Muita gente bonita, de 
Campinas, Indaiatuba e região, compareceu para demonstrar sua solidarie-
dade. Parabéns ao Giovannetti, aos mantenedores e amigos das entidades.

Kika Baldasseirine encerra o “Menu 
Musical” de agosto

É com uma mistura de ritmos e estilos que Kika Baldasseirine fecha a 
agenda do “Menu Musical” de agosto no Shopping Jaraguá Indaiatuba. 
Acompanhada por seu violão, a cantora encanta a todos com sua bela 
voz na apresentação do próximo domingo, dia 31, às 12h30.

Almoço de Domingo no Jaraguá

Almoço de domingo no Jaraguá Shopping Indaiatuba, Restaurante "O Mineiro", sempre 
tudo de bom, e no "Menú Musical" o encanto e a voz de Vanessa Costa. Ainda  traba-
lhando no Mineiro, o campeão brasileiro de Luta de Braço, Josué Alexandre.

Semana Nacional de Trânsito!
Com a 
proximidade 
da Semana 
Nacional 
de Trânsito 
(18 a 25 de 
setembro), o 
Movimento 
Maio Amare-
lo quer incen-
tivar a todos 
a realizar di-
versas ações 
para chamar 
a atenção 
da sociedade 

para um comportamento seguro no trânsito. Serão sete 
dias para que toda sociedade, órgãos do Sistema Nacio-
nal de Trânsito, entidades públicas e privadas, ligadas ou 
não a segurança viária, possam concentrar as ações em 
temas voltados para a conscientização para um compor-
tamento seguro no trânsito, além de reforçar o conceito 
de que, todos temos responsabilidades para tornar nossas 
ruas e estradas um lugar seguro para todos: pedestres, 
ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros. Nesse 
ano, o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) 
elegeu o pedestre como o centro das discussões. Por isso, 
o tema da Semana é: “Cidade para as pessoas. Proteção 
e prioridade e ao pedestre”. Diante disso, o Movimento 
Maio Amarelo está convidando toda sociedade a se orga-
nizar e no domingo, dia 21 de setembro, saia para a rua 
com algo amarelo: um boné, uma camiseta, um adereço 
ou você, que tem a camiseta do Movimento Maio Amarelo 
possa organizar uma caminhada tendo como cor oficial o 
Amarelo, o slogan “Atenção Pela Vida” e o objetivo tornar 
nossas ruas um espaço seguro para todos.

Café da Manhã com as Candidatas a Miss 
Indaiatuba 2014 no Fran's Café

Na manhã de terça-feira, dia 26, aconteceu no Fran's Café o café da manhã para a 
imprensa, onde foram apresentadas algumas das candidatas ao Miss Indaiatuba 2014.
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Ainda não havia tido oportunidade de conhecer a Cantina Sapore d'Itália, que inaugurou recentemente na Rua 
XV de Novembro, porém já havia ouvido falar muito de lá de maneira das mais elogiosas. Ontem, minhas queridas 
amigas Rosa Virgínia Andrade Hunnicutt e Kátia Brooks estiveram lá e aproveitei para dar um alô a elas. Fiquei 
encantada com o lugar, que é super acolhedor. Também fui apresentada aos simpáticos proprietários, Flávia 
Salvi e Adnan Hodzic que recepcionam os clientes com tanto carinho que faz que sintam se em casa. Quem ain-
da não teve oportunidade de conhecer esse pedacinho da Itália em Indaiatuba, não sabe o que está perdendo.

A bela de 2014 Sapore d'Itália - Um pedacinho da Itália em Indaiatuba
Aconteceu dia 26, terça, a coletiva de imprensa para a apresentação das 20 finalistas candidatas ao título 
de Miss Indaiatuba 2014, promovido pela Musique Models, no Fran's Café.  Saboreando as delícias servidas 
pela cafeteria, as moças puderam se apresentar e falar sobre a expectativa de ser a próxima representante 
da cidade. A final acontece no próximo dia 12 de setembro no CIAEI.

Suellen Zazulla, uma das vinte finalis-
tas do Concurso de Miss Indaiatuba, 
na coletiva de imprensa no Fran's 
Café. terça, dia 26

Os organizadores do Miss Indaiatuba, 
Joana Nader e Rapha Bathe, na coleti-
va de imprensa no Fran's Café

Joana Nader, da Musique Models com as finalistas do Concurso do Miss Indaiatuba

Ester Coutinho, forte candida-
ta ao título de Miss Indaiatu-
ba, na coletiva de imprensa no 
Fran's  Café, terça, dia 26

Josi Pieri, da BrancoTinto acompanhado do netinho 
Júlio Pietro Pereira saboreando um delicioso lanche 
da tarde na La Selva

As amigas Cláudia Cury e Flávia Fonseca em anima-
do bate papo na La Selva, quarta, dia 27

A micropigmen-
tadora Adriana 
Pagano , na La 
Selva, quarta, 
dia 27

Rosa Virgínia Andrade Hunnicutt e Kátia Moraes Brooks
Os proprietários da nova Cantina Sapori d'Itália, 
Flávia de Salvi e Adnan Hodzic

Hamilton Nishi, Claudiney Bravo, Ronei Brabo e Joice Oliveira, combinam os últimos detalhes da Weddings & 
Parties Fair, terça, dia 26, na Nishi Royale

Teachers do Yázigi Daphne e Henrique com a Coordenadora 
Pedagógica Luciana

A Gestora Pedagógica do Yázigi Fernanda 
Baccan passando as novidades que viu em dois 
dias de YSAC, Yázigi Seminar for Academic 
Coordinators - Performing Excellence, Attitude 
in Pedagogigal Management
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Edilene e Jhonatan na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho

Willy Zimmerman, Maria Silvia Kulaif e Regis Santana no Casa da Moqueca

Pedro e Liziane no Restaurante Dom Apollo Nei e Neta, garçons da Pizzaria Babbo Giovanni

Mateus, Nara, Fábio, Luiza e Gabriela na Pizzaria Babbo GiovanniMargarete, Luiz, Laerte e Gustavo no Restaurante Dom Apollo 

Juliana e Marcos Medeiros no Restaurante Kostela do Japonês

Ivone e Silvia no Restaurante Açafrão.tif

Flávio e Eliene na Pizzaria Skinão Caroline e Alexandre Doneda na Pizzaria Skinão 

Aparecido Rocha e a aniversariante Cristiane na Churrascaria e Pizzaria 
Rincão Gaúcho
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Teacher Henrique aproveitou para ensinar suas crianças num contexto 
real um Super Pic-Nic

Equipe do Colégio Meta participante do 1º Torneio de Robótica LEGO

Dafne Gabriele e Paulo Henrique

Alunos Yázigi com as mãos na massa

Ed Infantil da Unidade I do Colégio Meta

Isabela

Naomi
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Os momentos mais importantes de sua vida merecem comemoração 
mais que especial. O LeLuh Eventos é a mais nova opção de Indaiatuba 
e região, com estrutura completa para transformar seus eventos par-
ticulares, corporativos e Kids em momentos inesquecíveis. Conta com 
dois salões distintos um para grandes eventos com capacidade de até 
1000 pessoas para casamentos, bodas, confraternizações e o LeLuh 
Kids com vários brinquedos específicos para cada idade, brincadeiras 
saudáveis para os pequenos, trenzinho suspenso que sai do salão até a 
parte externa, buffet completo, enfim uma festa perfeita para o seu fi-
lho e para a sua tranquilidade. Informe-se já no 3392-6063 com Ariane 
ou Katia. Sua festa vai ser um sucesso!!!

Aconteceu na ultimo sábado no Clube 9 Julho a Festa do Queijo e Vinho 
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba. Noite de 
muita alegria e descontração. Parabéns!!!

Vá conferir a promoção de máquinas domésticas e gabinetes que a 
Olimaq preparou. Imperdível!

O Ateliê Taiyô oferece docinhos tradicionais, doces finos inclusive cara-
melados, bombons, trufas, bem casados, bolos, tortas (doces e salga-
das), salgadinhos fritos e assados, carnes assadas, maionese e salpicão, 
massas, molhos além de almoço (de segunda a sexta) com Yakissoba e 
massas, café da manhã e café vespertinos inclusive para aniversários, 
reuniões e confraternizações. Aceita encomendas para festas em geral. 
Ligue já e faça sua encomenda no 3834-8647. Bom demais!!!!!!

LE LUH ESPAÇO PARA EVENTOS

Festa do Queijo e Vinho

Marquinhos e Shirley Randi, Irah Burck e Giovana Randi

Presidente da AEAI, Fruet e Irene

Nayara da Casa Nossa Interiores e Wayne

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

A noiva Evelyn Helen Garcia. É a A Nova Loja homenageando seus clientes!

Dakar - Arroz com lentilha, filé de frango grelhado e salada a moda da 
casa. Que delícia, só na Casa da Esfiha!

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

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi oferece aulas todas as quintas e 
sextas-feira. Além de você passar uma tarde agradável e divertida você 
faz peças maravilhosas em cerâmica com a professora Calliopi. Ligue já 
no  3894-8737 ou (11) 5521-3989 ou (11) 5547-0454. E você que mora 
em São Paulo, aulas segunda, terças e quartas-feira. Muito bom!!!
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A competente equipe de Will Rufino, sempre pronta para te atender da melhor maneira e te deixar ainda mais 
linda. Agende seu horário e aproveite 3329-7005 ou 3329-7009

Vanice, proprietária do Terapia da Beleza com a cliente 
Sheila Zambom, que se produziu no salão e ficou ainda 
mais linda

Professora Joelma com a cliente Letícia Dalaqua no Salão Rosa Shock

Mestre Fumaça e Mestre Maya com alunos no  5º Encontro Infantil de Capoeira 
realizado no último sábado no Indaiatuba Clube

Marcella Santos e Priscyla Novaes do Residencial para Ido-
sos Benveni. Vá conhecer o espaço que fica na Rua Pedro 
Gonçalves, 1158 - Fone (19) 2516-2443

Maiara comemorou 15 anos com uma linda festa de debutante no últi-
mo dia 9. O Sica Foto & Vídeo homenageia sua cliente. Parabéns!

Para você que nao gosta de ensaios tradicionais a Fotografia a Dois traz 
sessões fotográficas diferenciadas. Agende seu ensaio 3318-3595Equipe RBC Transportes

Colégio Meta homenageia Coordenadores pelo seu dia. Parabéns

Camila e Beatriz arrasaram durante o trote soli-
dário, realizado pelos alunos do 3º ano. O tema 
da última semana foi Patricinhas e mauricinhos

Os aluno da Apae no 1º Dia da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e 
Festival  de Folclore

Professores da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro no CT

Jussara amando as novidades das headband da 
Alícia Hair

Parte da equipe de uma da unidades da Visao Imóveis, em momento de comemoração 
dos aniversários do mês de agosto

Sabrine, Lalau (proprietário da Visão Imó-
veis) e Drª. Adriana Laranjeira, aniversarian-
tes do mês de agosto. Parabéns!
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CA07302 JD.MARINA - AT.125m² AC.91m² - 2 DORM.(SUITE) / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 275.000,00

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

*AP01150 
TORRES DA 
LIBERDADE 
- AU.75m2 
- 2 DORM.
(SUITE) / 
SALA / COZ.
PLANEJ. / 
ESCRITORIO 
/ WC / LA-
VANDERIA / 
GAR. / VEN-
TILADORES 
DE TETO 
/ ED.COM 
SALÃO E 
PISCINA. R$ 
LOCAÇÃO 
SOB CON-
SULTA

AP02342 
ED.VERONA 
- AU.36m² 
- DORM. / 
COZ. / WC 
/ AS / GAR.
Nº.2 R$ 
190.000,00

CA07413 JD.DO SOL - AT.137m² AC.137m² - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA / COZ. / 2WC / AS / CHUR. / GAR. R$ 298.000,00

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

CH01173 HELVETIA - AT.5.500m² AC.400m² - 4 SUITES / SALA 
3 AMB. COM PÉ DUPLO / LAVABO / COZ. / DESPENSA / AS 
/ MEZANINO / SUITE EMP. / DESPEJO / POMAR / HORTA / 
BOSQUE / PISCINA / CHUR. / POÇO CAIPIRA / LAGO PARTICU-
LAR / GAR.6 VAGAS. R$ 1.700.000,00

*ST00165 CAPÃO BONITO - SITIO COM 4,5 ALQ. - PORTEIRA 
FECHADA - CASA SEDE - 2 DORM./ SALA / COZ. / COPA / WC. 
/ VARANDA - CASA AUXILIAR - 3 DORM. / SALA / COZ. / WC. 
/ AS - CAMPING COM 2WC / POMAR VARIADO / ARAUCARIAS 
/ MANGUEIRA DE GADO / AREA DE PLANTIO. R$ 450.000,00

CASAS 

CA09351 JD.REGENTE - AT.125m² AC.100m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. 
/ WC /AS / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00
CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 DORM.(SUITE) / 2 SALAS / 
COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 420.000,00
CA09329 JD.PAULISTA II - AT.150m² AC.98m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 297.000,00
CA09325 JD.DO VALLE II - 3 DORM.(SUITE + HIDRO + SACADA) / SALA / 
COZ. / COPA / 3WC / AS / CHUR. / TERRAÇO AMPLO / GAR.2 VAGAS. 
R$ 450.000,00
CA08856 CENTRO - AT.161m² AC.131m² - 3 IMOVEIS COMERCIAIS - 1º: SALA 
/ DORM. / COZ. / WC - 2º: DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. - 3º: SALÃO 
COMERCIAL. R$ 425.000,00
CA09304 JD.REGINA - AT.288M² AC.213M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. 
/ LAVABO / COZ.PLANEJ / WC. / AS / CHUR. / GAR.  R$ 580.000,00

APARTAMENTOS

AP02408 ED.ALBATROZ - AU.208m² - 3 DORM.+ AR COND.(SUITE + CLOSET) 
/ 2 SALAS / LAVABO / ESCRITÓRIO / COZ. / COPA / WC / AS / TODO PLANEJ. 
/ GAR.3 VAGAS. R$ 850.000,00
AP02397 ED.MANGUEIRA – AU.45m² -  2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 
GAR. / ED.COM LAZER COMPLETO. R$ 250.000,00
AP02391 ED.KIOLA - AU.70m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 265.000,00
AP02345 PREMIUM RESIDENCE - AU.91m² - 2 SUITES / SALA 2 AMB. / 
SACADA GOURMET / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 460.000,00

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$ 500.000,00
*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

CH01235 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.280m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / 3WC / 
AS / AVARANDADA / CHUR. / POMAR / PISCINA(4x8) / APP / GAR. R$ 400.000,00

SALÕES 

SL01310 MONTE VERDE – 2 SALÕES COM AT.322M² E AC.260m² - DIVIDIDOS 
EM 2 PAV. DE 180m² / 6WC / 2 COPAS / RECUO 6 VAGAS. R$ 980.000,00
SL01158 CIDADE NOVA I - AT.360m² AC.514m² - IMÓVEL INACABADO 
- POÇO / COZ. / 5 WC / AR COND. / CHUR. / SALAO AMPLO 2 AMB. R$ 
2.500.000,00
SL01138 JD.HUBERT - SALÃO 2 PISOS COM AT.305m² E AC.510m² MAIS 2 
COPAS E 8 WC SENDO 4 PARA DEFICIENTES.  R$ 1.350.000,00
SL01321 JD.ESPLANADA - SALÃO COM AT.310M² E AC.350M² / 4WC / 
MEZANINO (125M²) / PÉ 8m / FORRO GESSO. R$ 1.800.000,00

TERRENOS

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 COM-
ERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
TE01446 JD.DO VALLE - TERRENO COM 650m². R$ 1.500.000,00
TE01442 JD.MARINGA - TERRENO COM 300m². R$ 175.000,00
TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 260.000,00
TE01435 JD.MANTOVA - TERRENO COM 215m². R$ 150.000,00
TE01413 JD.DOS COLIBRIS - TERRENO COM 150m². R$ 120.000,00
TE01399 EUROPARK - TERR. INDUSTRIAL COM 1.000m.² R$ 500.000,00

CASAS

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

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

CA08188 JD.DOS AROMAS - AT.225m² AC.196m² - 4 DORM.(2 SUITES) / 
2 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
CA09265 CIDADE NOVA - AT.300m² COMERCIAL - DORM. / 3 SALAS / 
LAVABO / COZ. / COPA / WC / AS / EDICULA / AMPLO QUINTAL. R$ 
4.500,00 + IPTU
CA09223 VL.MªHELENA - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 2WC / AS / WC 
EXT. / EDICULA / GAR.1+2 VAGAS. R$ 2.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

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

AP02385 ED.MAROC - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 1.900,00 + COND. + IPTU
AP01907 CIDADE NOVA - AU.120m² - 4 DORM.(2 SUÍTES) / 2 SALAS / 
LAVABO / COZ / 3WC / AS / GAR. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU
AP01982 CIDADE NOVA - AU.84m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. 
+ ARM. / 2WC / AS / GAR. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU
AP01960 ED.JATOBA - AU.120m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
SACADA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / GAR.2 VAGAS. R$ 3.000,00 
+ COND. +  IPTU 
AP02181 ED.ATENAS - AU.188m² - MOBILIADO - 3 SUITES PLANEJ. 
/ SALA 3 AMB. / SACADA GOURMET / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / 
GAR.3 VAGAS / ED.COM AREA DE LAZER COMPLETA. R$ 6.000,00 
+ COND. + IPTU
AP02350 PATIO ANDALUZ - AU.60M² - 2 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
COZ. / WC. / AS / GAR. R$ 1.700.00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

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

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

CH01124 TERRAS DE ITAICI - AT 1.000,00m² AC 422m² - 3 DORM 1 SUITE 
/ SALA 2 AMB / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 2 WC / AS / EDÍCULA / 
AQUEC.SOLAR / TORNEIRA ELETRICA / CANIL / LAREIRA / BRINQUEDO-
TECA / JARDIM DE INVERNO / GAR 4 VAGAS / PISCINA / CHUR / CAMPO 
DE FUTEBOL. R$ 4.000,00 + COND. +  IPTU
CH01021 VALE DAS LARANGEIRAS - AT.5.000m² AC.700m² - 4 SUITES / 4 
SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC / SUITE DE EMP. 
/ CHUR. / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 400,00 Á R$ 6.500,00 – 129 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

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

SL01297 CENTRO - AT.460M² AC.1.130M² - TERREO: SALAO COM 360M² 
E 2WC - 1º E 2º PAVIMENTOS COM ESCRITÓTIOS DE 300 M² - FEITO UM 
RETROFIT OU REFORMA ATUALIZADA - ELEVADOR PARA TODOS OS 
PAVIMENTOS - 12 GAR.SUB-SOLO. R$ 40.000,00 + IPTU
SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / COZ. / DEPOSITO. 
R$ 5.000,00 + IPTU
SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 2WC / AR COND. / PER-
SIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00/m² Á R$ 100.000,00 – 28 IMÓVEIS

GL00132 CAMPESTRE JOIA - AT.1.000m2 AC.800m2 - RECEPÇÃO / 3 SALAS 
/ COZ. / WC COM CHUVEIRO. R$ 7.500,00 + IPTU
GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRIAL COM AC.5.157,00m² / 
ESCRITORIO / LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VESTIARIO 
/ GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU
GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / ESCRITÓRIOS 
/ REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 18,00 
/ m2 + IPTU
GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² E AU.1.250m² COM AREA 
COMUM 285m² E 1 DOCA / COND.COM AREA LAZER + RESTAURANTE + 
SEG.24hr. R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS

PARABÉNS CORRETORES DE IMÓVEIS PELO SEU DIA
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ACESSE NOSSO SITE E VEJA  OUTRAS OPÇÕES PARA VOCÊ:  WWW.SPADELLAMORAES.COM.BR

LOCAÇÃOVENDA

CH00147- Recanto Campestre de Viracopos: 
Linda chácara, com ampla área verde, com 1500 
m² de área e 180 m² de construção, casa com 
01 dormitório, sala, cozinha. R$ 636.000,00.

CA01174- Jardim Montreal: Casa em condomínio alto 
padrão, acabamento em porcelanato com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana. 
Área de lazer completa. R$ 450.000,00.

CA01183- Jardim Paulista: Casa com 01 dor-
mitório, cozinha e w.c. R$ 770,00.

AP00482- Centro: Apartamento no centro com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
R$ 1.500,00.

CASA LOCAÇÃO:

CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 850,00
CA01177- Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, varanda, cozinha e lavanderia. 
Garagem para 01 moto. R$ 1.250,00.
CA01104-Portal do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.350,00.
CA01196- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 1.375,00.
CA00800- Residencial Guarantãs: Sobrado em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia. Área de lazer completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.
CA00517- Cond. Vista Verde: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas, com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, área de serviço e churrasqueira. Garagem para 03 carros. 
R$ 2.000,00.
CA01079- Mosteiro de Itaici: Casa principal alto padrão com 04 suítes com closet, lavabo, móveis 
planejados, sala 02 ambientes, cozinha americana, despensa, gás natural. 02 casas de hóspede com 
01 suíte, sala e cozinha. Garagem para 02 carros. Área de lazer com piscina, campo e churrasqueira. 
R$ 12.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Ga-
ragem para 02 carros. R$ 850,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00497- Centro: Apartamento novo com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área de lazer 
com piscina e salão de festa. Garagem para 01 carro. R$1.350,00.
AP00477- Centro: Apartamento com móveis planejados, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. 
R$ 1.500,00.
AP00499- Centro: Apartamento novo com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área de lazer 
com piscina e salão de festa. Garagem para 01 carro. R$1.500,00.
AP00470- Pátio Andaluz: Apartamento com acabamento em porcelanato com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha planejada. Área de lazer com piscina. Garagem para 01 vaga. R$ 1.500,00.

SALAS LOCAÇÃO:

SA00071- Centro: Sala Comercial em ótima localização, com 37 m². R$ 1.000,00.
SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² e W.C. R$ 800,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00128- Jardim Patrícia: Salão comercial com 45 m² em ótima localização. R$ 1.500,00.
SL00117- Jardim Regina: Salão amplo comercial com 600 m². R$ 15.000,00.
SL00039- Vila Vitória: Salão com 80 m² localizado em avenida. R$ 3.000,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00144- Alto da Bela Vista: Chácara com ampla área verde, casa com 02 dormitórios, sala, cozinha. 
R$ 2.100,00.
CH00140- Monte Mor: Chácara com 06 dormitórios sendo 05 suítes, sala, cozinha. Área de lazer com 
piscina, campo e churrasqueira. Garagem para 16 vagas. R$ 2.500,00.
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:

CA01148- Jardim Portal do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada. Garagem para 02 carros. R$ 
265.000,00.
CA01152- Cidade Jardim: Casa com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 270.000,00.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa nova com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e estar, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01193- Jardim dos Colibris: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. R$ 290.000,00.
CA01138- Jardim do Vale I: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 318.000,00.
CA01155- Jardim Pau Preto: Casa em construção em porcelanato, com entrega prevista para Dezembro. Com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 330.000,00.
CA01115- Jardim do Valle II: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 345.000,00.
CA01188- Jardim Bela Vista: Sobrado novo com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala tv e jantar, cozinha, lavanderia e portaria. R$ 420.084,00.
CA01162- Itaici: Casa com ótimo acabamento em porcelanato em condomínio fechado. 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala tv e jantar, cozinha, lavanderia e portaria. R$ 445.200,00.
CA01122- Casa Bella: Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada. Em condomínio fechado 
com portaria 24 horas. Aceita Permuta. R$ 600.000,00.
CA01178- Jardim Esplanada II: Linda casa, nova em porcelanato, acabamento alto padrão. Com 03 suítes sendo 
02 com closet, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha americana, edícula, lavanderia. Garagem para 04 carros. Área 
de lazer completa. R$ 700.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 
180.000,00.
AP00379- Spazio Morumbi: Apartamento em construção com acabamento em porcelanato, com 02 dormitórios, 
sala, cozinha e lavanderia. R$ 200.000,00.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de 
serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, sala de ginástica, salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com móveis planejados, geladeira, micro-ondas, sofá, tv, tudo novo 
sem uso. R$ 238.000,00.
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.
AP00429- Residencial Ravenna: Apartamento novo com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
americana, área de serviço. R$ 300.000,00.
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.
AP00494- Duetto di Mariah: Apartamento bem iluminado com 03 dormitórios 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
americana, lavanderia. R$ 400.000,00.

TERRENOS VENDA:

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

CHÁCARAS VENDA:

CH00149- Vale do Sol: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada 
e lavanderia. Poço, fossa. Aceita Financiamento. R$ 477.000,00.
CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozi-
nha planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.



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

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

AP0393 - 49 M² - CONDOMÍNIO VILA DAS PRAÇAS - 
APARTAMENTO PLANEJADO COM 2 DORMITÓRIOS, 
BANHEIRO SOCIAL, SALA, COZINHA, 1 VG R$ 245.000,00

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

SO0424 - 375 M² - COND. VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ
3 STS. C/ SACADA E ARM., SALA 2 AMB., LAVABO, ES-
CRIT., COPA, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., BHº EXT., 
CHURRASQ., PISC., 4 VG. R$ 1.000.000,00

AP0561 - 78 M² - ED. VIVA VISTA - 2 DORM. PLANEJ., SEN-
DO 1 ST., SALA 2 AMB. PLANEJ., BHº SOCIAL, VARANDA 
GOURMET, ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 450.000,00

CA0565 - 150 M² - JD. DOS COLIBRIS - 3 DORM., SENDO 1 
ST., SALA, COZ. AMERICANA, BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, 2 VG. R$ 320.000,00

SO0235 - 180 M² - COND. VISTA VERDE - 03 DORM., 
SENDO 01 ST. C/ SACADA E CLOSET, SALA 02 AMB., 
LAVABO, BHº SOCIAL, COZ., DESP., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, CHURRASQ., 02 VG. R$ 535.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

CASA

SOBRADOS

SALÃO

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I
SALÃO COMERCIAL NOVO - 02 BHºS SO-
CIAIS E ESTACIONAMENTO. R$ 1.700,00 + 
IPTU

APARTAMENTOS

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

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

AP0565 - 70 m² - COND. LA SPEZIA
02 DORM., SENDO 01 ST., SALA 02 AMB., 
BHº SOCIAL, COZ., AS, VARANDA GOUR-
MET, 01 VG. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

CO0006 - 130 m² - ED. TORRE DE MÁLAGA
COBERTURA C/ 3D., SENDO 01 ST., SALA 02 
AMB., VARANDA, BHº SOCIAL, COZ., PLANEJ., 
AS.,  MEZANINO, VARANDA GOURMET C/ 
CHURR., 02 VG. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU

CASAS

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

CA0479 - 106,40 m² - CONDOMÍNIO CASA 
BELLA
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ CLOSET., 
BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 02 AMBIEN-
TES, VARANDA, CHURRASQUEIRA, JAR-
DIM, COZINHA AMERICANA PLANEJADA 
C/ COIFA., 03 VAGAS DE GARAGEM R$ 
3.000,00 + COND. + IPTU

CA0496 - 476,54 m² - CONDOMÍNIO BEI-
RA DA MATA
03 SUÍTES, SENDO 01 AMERICANA, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
JARDIM, CHURRASQUEIRA, PISCINA, 
04 VAGAS DE GATAGEM R$ 4.300,00+ 
COND. + IPTU

SOBRADO 

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

CHÁCARA 

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

03BMais Expressão



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

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

CASAS

R$ 600,00 - JD Morada Do Sol   (Kitnets)  - 1 Dormitorio, 1 WC.
R$ 750,00 - Morada Do Sol (Kitnets) - 1 Dormitorio, 1 Cozinha, Area de Serviço.
R$ 750,00 - Portal do Sol - 1 Dormitorio, 1 WC, 1 Cozinha, 1 Garagem. 
R$ 800,00 - Costa e Silva - 1 Dormitorio, 1 sala, 1 Cozinha, 1 Garagem Moto
R$ 850,00 - Morada Da Sol - 1 Dormitorio, 1 WC, 1 Cozinha, 1 Garagem. 
R$ 900,00 - Nova indaia - 1 dormitorio, sacada, 1 WC, sala, cozinha, 
R$ 950,00 - Morada Do Sol - 2 dormitorios, sala, WC, cozinha, area de serviço, garagem.
R$ 950,00 - JD Panorama Salto - 2 Dorm, sala, WC, cozinha area livre, garagem, 
portão eletronico.
R$ 990,00 - Morada do Sol - 3 dormi, sala, cozinha, sacada, banheiro, area 
de serviço.
R$ 1.000,00 - Morada Do Sol - 2 dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
quintal,garagem moto.
R$ 1.000,00 - Chacara do Trevo - 2 Dormi, 1 Wc , cozinha, garagem, quintal,sala.
R$ 1.100,00 - Morada Do Sol - 2 dormi, 1 WC, sacada, sala, cozinha, area livre, 
garagem, area de serviço.
R$ 1.100,00 - JD Paulista - 2 Domi, sala, banheiro, cozinha, Garagem.
R$ 1.200,00 - Pq das Nações - 3 Dormi, sala, cozinha, banheiro, area de 
serviço,Garagem ( Moto)
R$ 1.200,00 – Cecap - 2 Dormi, 1 Suite, 1 banheiro, sala, Cozinha, copa, Area 
livre, garagem (2) quintal.
R$ 1.300,00 - JD Colonial - 2 Domi, 1 Banheiro, sala, cozinha, area livre, ga-
ragem, quintal.
R$ 1.300,00 - Morada Do Sol - 3 dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, 2 Garagens, 
area de serviço, quintal, portão eletronico. 
R$ 1.400,00 - Morada Do Sol - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
garagem, churrasqueira, quintal.
R$ 1.400,00 - JD Pau Preto - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, coziha, area livre, gara-
gens, quintal, + 2 comodos no fundo.
R$ 1.500,00 - Morada Do Sol - 2 Dormi, 1 Suite, banheiro, sala, cozinha, 
Garagem(Grande) area de serviço.
R$ 1.500,00 - JD Marina - 3 dormi, banheiro, sala, cozinha, area de serviço, rea 
livre, 4 Garagens, quintal, casa antiga
R$ 1.500,00 - Itaici - 3 Dormi, sala 2 ambientes, area de serviço, despensa, area 
livre, garagem, piscina.
R$ 1.500,00 - Nair maria, Salto - 3 Domi, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, area de serviço, despensa, quintal.
R$ 1.500,00 - JD Renata - 3 dormi, 1 suite, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, area de serviço, quintal.

R$ 1.650,00 - JD Eldorado - 3 dormi, 1 suite, 2 banheiros, sala, cozinha, area livre, 
2 garagens, churrasqueira, quinta, cerca eletrica.
R$ 1.800,00 - Mosteiro de Itaici - 2 dormi, area livre, garagem, quarto.
R$ 1.800,00 - Vila Rubens - 3 Dormi, 1 suite, sala, cozinha, 2 Garagens.
R$ 1.800,00 - Pau Preto - 3 Dormi, 2 banheiro, sala, cozinha, area livre, 3 Garagem, 
Quintal, edicula.
R$ 2.000,00 - JD Aquarius - 3 Domi, 1 suite, 1 banheiro, sala, cozinha, area livre, 
2 garagens, area de serviço, quintal.
R$ 2.000,00 - Morada Do Sol - 2 dormi,1 suite, sacada, banheiro, sala, cozinha, 
area livre, 3 garagens, quintal.
R$ 2.200,00 - Vila Almeida - 3 dormi, 1 suite, banheiro, sala, cozinha, area livre, 
10 Garagens, area de serviço.
R$ 2.300,00 - Morada Do Sol - 3 dormi, 1 suite, sacada, banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha ( Planejada) Area livre, 4 Garagens, area de serviço, despensa, quintal, 
cerca eletrica, portão eletronico, churrasqueira, varanda.
R$ 2.500,00 - Pq Boa Esperança - 3 Dormi, 1 suite, 1 sala 2 ambientes, cozinha, 
copa, area livre, 4 garagens, area de serviço, 1 dormi de emprega.
R$ 2.500,00 - Condominio Vilagio de Itaici - 3 dormi,1 suite, banheiro, sala, cozinha, 
area livre, 2 garagens, despensa, cerca eletrica, portão eletronico.
R$ 2.800,00 - Moacir Arruda - 3 Dormi, 1 suite, sacada, 2 banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha, copa, area livre, 4 garagens, despensa, quintal, cerca eletrica.
R$ 3.000,00 - Cecap 1 - 3 Dormi, sala, cozinha, 2 garagens, area de serviço, quin-
tal. 
R$ 3.000,00 - Cidade Nova - 2 dormi, 1 suite, banheiro, cozinha, copa, rea livre, 3 
garagens, despensa, quintal, edicula. 
R$ 3.400,00 - Esplanada 1 - 4 dormi, banheiro, area de serviço, cozinha, area de 
luz, 2 garagens, quintal. 
R$ 3.500,00 - Monte Verde - 3 Dormi, 1 suite, sacada, sala de jantar, sala, cozinha, 6 
garagens, quintal, cerca eletrica, portão eletronico, piscina, churrasqueira. 
R$ 3.500,00 - Itaici - 3 dormi, 3 suites, sala, sala de estar, cozinha, copa, 2 garagens, 
churrasqueiras. 
R$ 4.000,00 - Alto da Bela vista - 4 dormi, suite, sacada, banheiro sala 2 ambientes, 
2 sala, cozinha, garagem, piscina, churrasqueira.
R$ 5.000,00 - Cidade nova - 4 dormi, 1 suite, hidro, lavabo, 2 banheiro, sala de 
jantar, sala, sala de estar, cozinha, area livre, 4 garagens, area de serviço, despensa, 
quintal, churrasqueira quintal. 
R$ 6.500,00 - Cidade nova - 4 dormi, 2 suites, sacad, 3 banheiros, 3 sala de estar, 
sala, cozinha, copa, area livre, 4 garagens, area de serviço, despensa, quintal, cerca 
eletrica, portão eletronico, escritorio, churrasqueira, varanda. 
R$ 7.000,00 - Cidade Nova - 4 dormi, 3 banheiros, 2 sala, 1 cozinha, 15 garagens, 
area de serviço, quintal.

R$ 700,00 - Morada Do Sol - Are Total 40M² 2 WC
R$ 900,00 - Vila Brizola - Area Total 50m² 1 WC
R$ 1.000,00 - Morda Do Sol - Area Total 70M² 1 WC
R$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²  1 WC.
R$ 1.300,00 - Vila Georgina - Area Total 50m² 1 WC.
 R$ 1.600,00 - Sta Cruz - Area Util 65M² 2 WC, Cozinha.
R$ 1.700,00 - Jd Regina - Area Total 120M²
R$ 2.000,00 - JD Paulista - Area Total 196M² 2 WC.
R$ 2.500,00 - Morada Do Sol - Area Total 130M² 2 WC.
R$ 3.000,00 - Maria Helena - Area Total 125M² 2 WC.
R$ 3.500,00 – Destrito - Area Total 300M² 4 Wc.
R$ 8.000,00 - Morada Do Sol - Area Total 250M².
R$30.000.00 – Distrito - Area Total 5 Mil M².

Apartamento 

R$ 780,00 – Cecap - 2 Dormi, sacada, banheiro, rea de serviço, cozinha, 
area livre, 1 garagem. 
R$ 800,00 - Mirim 2 - 2 Dormi, sala, cozinha, 1 garagem.
R$ 850,00 - Morada Do Sol - 1 Dormi, sala, cozinha, Garagem.
R$ 950,00 - Portal do Sol - 2 Dormi, banheiro, sala, cozinha, area de 
serviço.
R$1.200,00 - Morumbi Mirin 2 - 2 dormi, sala, cozinha, garagem.
R$1.400,00 - Pq São Lourenco - 3 Dormi,sacada, 2 banheiro, sala 2 am-
bientes,  area de serviço, despensa, rea livre, garagem, cozinha, piscina.
R$1.500,00 - JD São Paulo - 3 dormi, suite, sacada, 3 banheiros, sala, 
cozinha, area de serviço, area livre 2 garagens.
R$1.500,00 - JD Aquarius - 2 Dormi, suite, sacada, banheiro,sala, coz-
inha, area de serviço, garagem.  
R$2.000,00 - Centro - 3 Dormi, 1 suite, sacada, 2 banheiros, sala, cozinha,  
garagem. 
R$2.000,00 - Cidade nova - 3 dormi, suite , sacada, banheiro, sala , sala 
de estar, garagem. 
R$2.000,00 – Centro - 3 dormi, suite, banheiro, sala, sala de estar, lavabo, 
cozinha, copa, despensa, 2 garagens.
R$2.500,00 – Cecap - 3 dormi, casada, banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha, area de serviço, 2 garagens.

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS SALAS E SALÕES

APARTAMENTOS

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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CA00646 – Jardim Turim - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 150m² 
A/C: 110m² R$ 230.000,00

CC00075 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 460.000,00

CC00033 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 377m² 
R$ 1.850.000,00

AP00165 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 160.000,00

CH00050 – Terras de Itaici 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 1000m² 
A/C: 250m² R$ 480.000,00 

CA00615 – Jardim Paulista 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 150m² 
A/C: 130m² R$ 275.000,00 

CC00005 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 176m² 
R$ 750.000,00

CC00035 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 450m² A/C: 420m² 
R$ 2.000.000,00

AP00154 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 63m² A/C 63m² 
R$ 265.000,00

CH00034 – Lagos de Shánadu - 04 
dormitórios. A/T: 5000m² A/C: 600m² 
R$ 950.000,00

CA00647 – Jardim Turim - 03 dor-
mitórios sendo 01 Suíte. A/T: 150m² 
A/C: 110m² R$ 260.000,00 

IMÓVEIS A VENDA

CA00613 – Casa 02 dormitórios 
sendo 01 suíte  máster. A/T: 300m² 
A/C: 290m² R$ 700.000,00

CC00034 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 495m² A/C: 430m² 
R$ 1.970.000,00

AP00134 - Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 220.000,00

CH00054 – Terras de Itaici 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 1000m² 
A/C: 240m² R$ 800.000,00

CA00553 – Jardim Valença 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 150m² 
A/C: 118m² R$ 280.000,00 

CC00002 – Condomínio Fechado 
04 Suítes. A/T: 420m² A/C: 300m² 
R$ 1.180.000,00

CC00036 – Condomínio Fechado 
04 dormitórios sendo 02 suítes. A/T: 
495m² A/C: 417m² R$ 2.085.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado 
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m² 
R$ 270.000,00 

CH00044 – Condomínio Fechado 06 
suítes. A/T: 2530m² A/C: 727 
R$ 3.640.000,00

CA00562 – Casa 03 dormitórios 
sendo 01 suíte. A/T: 150m² A/C: 
125m² R$ 320.000,00

CC00041 – condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 367m² 
R$ 1.600.000,00

CC00037 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 597m² A/C: 515m² 
R$ 2.575.000,00

AP00164 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios. sendo 01 suíte - A/T: 
70m² A/C: 70m² R$ 280.000,00

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 3.790.000,00
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CA00953 - COND. FECH. DE ALTO PADRÃO - 
LINDA CASA, ACAB. EM PORCELANATO E 

MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUEC. SOLAR, 4 
SUITES (SD 1 MASTER), SALA C/ PÉ DIREITO 

DUPLO, ESCRIT., PISC. DE ALVENARIA, 
CHURR.,  VEST., PAISAGISMO. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00024 – Vila Brizola – Frente p/ Rua dos Indaiás – 60m² - c/ 2 banheiros 
R$ 1.000,00 + Iptu
SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00021 – Centro – AC: 70m² - ótimo p/ cosnsultório - 3 salas, 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/ Tor-
res Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 40m² c/ wc, 
estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 200m² 
- fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

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

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo 
de Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + Iptu
CA00451 – Moradas de Itaici – Cond. Fechado – Área de Lazer e Por-
taria 24hs – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, quintal R$ 1.350,00 + 
Cond + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 carro 
R$ 1.200,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros R$ 1.500,00 + 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
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem R$ 
1.800,00 + Cond. + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem, área de lazer 
completa, segurança 24 hs R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), wc 
social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ wc e 
churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, portão 
eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, 
cerca elétrica R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00446 – Centro – Excelente localização – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 950,00 + Cond. + Iptu
AP00445 – Jd. Pedroso – prox. ao Centro - 2dorm, wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem R$ 950,00 + Cond. + Iptu
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$ 
950,00 + Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem 
R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem .R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, 2 vagas de garagem 
.R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 
1.300,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa 
– 3dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00225 – Ed. Vitória – Jd. Pompeia – Prox. ao Centro – AU: 90m² - Área 
de Lazer Completa - 3dorm(Sendo 1 suite), sala 2 amb, wc c/ box e gabi-
nete, coz c/ box, lavand, 2 vagas de garagem .R$ 1.450,00 + Cond. + Iptu
AP00444 – Jd. Santa Rita – AU: 101m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 
2 c/ armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, 
lavand, 2 vagas de garagem, salão de festas R$ 1.750,00 + 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 – VARAN-
DA GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 
2 vagas de garagem R$ 1.550,00 + Cond. + Iptu

VENDAS 

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia R$ 
115.000,00
TR00504 – Jd. Europa II – AT: 250m² - R$ 165.000,00
TR00503 – Cond Fechado – Vilagio de Itaici – AT: 150m² - R$ 170.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização 
- frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ 
armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, 
garagem R$ 330.000,00
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ 
box e gabinete, 2 vagas de garagem R$ 445.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² 
- AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 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/ ar-
mários), 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

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores 
- 1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e 
coifa, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta .R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 
24 hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento bancário) .R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, 
garagem R$ 370.000,00
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - 
Lindo Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, 
lavand c/ armários, wc social, varanda gourmet, garagem .R$ 420.000,00

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

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

TINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

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

BAMENTO, 3 DORM(SENDO 1 SUITE), 
SALA 2 AMB, COZ, WC, LAVAND, CHUR-
RASQ, PORT. ELETRÔNICO. R$ 630.000,00

AP00419 - LINDO APTO, NOVO, EX-
CELENTE ACABAMENTO, 1 DORM C/ 

ARMÁRIOS PLANEJADOS, COZ PLANEJ 
C/ GELADEIRA E MICROONDAS, SALA C/ 
SOFÁ, RACK E TV, GARAGEM COBERTA.
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VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDAS 

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

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

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

PASSO O PONTO BAZAR 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

CASA VENDA

JD. MORADA DO SOL – CA02552 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ,WC, LAVAN E 02 VAGAS. AT:125M² AC:83M² R$265.000,00

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

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 03 VAGAS. AT:140M²/ AC:70M² 
R$300.000,00 ( ACEITA PERMUTA)
JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DOR, SALA, COZ, 02 WC, LAVAN, 02 VAGAS E AT: 135m² / AC: 137m² R$ 
350.000,00
JD. NOVA EUROPA – CA02608 - 02 DOR, SALA, WC, COZ, QUINTAL,A.S E GARAGEM. R$360.000,00
JD OLINDA –CA02623 - 03 DOR(01 SUITE), SALA(02 AMB), COZ, WC, LAVAN, CHUR E 02 VAGAS. R$365.000,00
JD VALENÇA – CA02610 - 03 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 02 VAGAS. AT:135M²/ AC:118M² R$ 380.000,00
V. MERCEDES – CA02539 - 02 DOR, SALA, COPA, COZ PLAN, QUINTAL, FUNDOS C/ ÁREA GOURMET, EDÍCULA C/ 
SUÍTE E GARAGEM. R$ 425.000,00

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DOR (01 SUITE), SALA 2 AMB, LAVA, ESCRITORIO, WC, COZ, A.S, CHUR, DEPEN EMPREG. 
C/ WC E 4 VAGAS. RUA PREF. LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO, 61 R$500.000,00

JD. BELA VISTA – CA02587 - 03 DOR(01 SUITE), SALA(02 AMB), COZ, ESCRITORIO, LAVA E 03 VAGAS. SUBSOLO: A.S 
E SALA DE JOGOS. R$690.000,00
CH. AREAL – CA02422 - 04 DOR(02 SUITE), SALA(02 AMB), COZ, LAVA, WC, LAVAN, CHUR, EDICULA, PISC E 04 VAGAS. 
AT:430M² AC:298M² R$750.000,00

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR, SALA, C0Z, WC, A.S 01 VAGA.
ÁREA DE LAZER PORT 24 h. R$150.000,00
JD. PEDROSO – AP00622 - 02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$198.000,00
ITAICI – AP00625 - 03 DOR, SALA,COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$235.000,00
V. FURLAN –AP00599 - AU: 79M². 03DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$290.000,00
JD. POMPEIA – AP00616 - 03 DOR (01 SUITE),SALA 02 AMB, TERRAÇO GOURMET, COZ, A.S, KIT COZ, 02 VAGAS E AREA 
DE LAZER. R$ 450.000,00 
PQ. S. TOMAZ DE AQUINO – AP00556 -  AU:123M². 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 02 VAGAS. R$480.000,00

CHACARA

CHÁCARA ITUPEVA – CH00291 - 03 DOR (01 SUITE), SALA, COPA/COZ, 02 WC, GARAGEM. AT: 1.315m² / AC: 120m² R$ 300.000,00
CHÁCARA ITUPEVA – CH00314 - 3D (1 ST), SALA, COZ, WC E GAR. AT: 1.228M² AC: 120 M² R$ 360.000,00

TERRENO VENDA

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 JD VALENÇA – TR00719 - TERRENO 135M² R$ 140.000,00
TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140.000,00
PQ. RES. INDAIA- TR00716 - TERRENO 150M² EM COND FECHADO. R$ 160.00,00
JD BELA VISTA – TR00722 - TERRENO DE ESQUINA C/ 320,92M² EM COND FECHADO. R$ 220.000,00
JD. ESPLANADA – TR00668 - AT: 360M² R$220.000,00
JD. PAULISTA II – TR00709 - TERRENO MISTO DE 225M² R$220.000,00
TERRENO QUINTAS DE TERRACOTA- TR00704 - 1.200 M²  EM COND FECHADO. R$250.000,00
JD. DOS SABIAS – TR00715 - LOTEAMENTO ABERTO A PARTIR DE 150M² ENTRADA+22 PARCELAS+FINANCIAMENTO
PQ. RES. INDAIA – TR00713 - LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 205M² ENTRADA+SALDO ATÉ 120 VEZES

LOCAÇÃO

SALAS 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL0155 - 20m² C/ WC R$ 600,00 + COND. + IPTU
JD. MORADA DO SOL – SL00266 - SALA COMERCIAL C/ 40M² E WC. R$700,00 +IPTU
SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² C/ 02 WC. R$ 900,00 + IPTU
SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252 - 25M²C/ WC R$ 1.100,00 + COND. + IPTU
CENTRO- SL00273 - SALÃO COMERCIAL DE 26M², WC E 02 COMODOS. R$1.500,00+IPTU
V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - RECEPÇÃO C/ SALA DE ESPERA, 02 SALAS, COPA E WC. R$1.700,00+IPTU 
JD. POMPEIA – SL00272 - SALA COMERCIAL C/ 40M², WC E 01 VAGA. R$2.000,00+COND+IPTU 

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 

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

V . 

MARIA HELENA – CA1381 - 01 DOR, COZ, WC E SEM GARAGEM. RUA CAIAPÓ Nº37. R$700,00+IPTU 

ITAICI – CA0920 - SOBRADO: 02 DOR, SALA, COZ, 01 WC, LAVAN E 01 VAGA. RUA FRANCISCO ARAUJO, 09. 
R$750,00+ IPTU

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

VILA BRIZOLA –CA0224 - 01 DOR, SALA, COZ, WC E GAR. RUA BRASIL P/ CRISTO, 186 FUNDOS R$800,00 + IPTU

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

VILA MARIA HELENA- CA02566 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S, QUINTAL E VAGA P/ MOTO. RUA BORORÓ Nº50, CASA 
DE FUNDO R$850,00 +  IPTU

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, QUINTAL SEPARADO. 
R$880,00 (IPTU INCLUSO)
JD ALICE- CA02560 - 03 DOR(SUÍTE),SALA,COZ,LAVAN E 02 VAGAS. R$ 1.150,00 + IPTU
CENTRO – CA02615 - 01 DOR, SALA, COZ, WC E 03 VAGAS
R$1.200,00+IPTU
JD OLINDA – CA02622 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC E QUINTAL. R$1.500,00+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 

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

JD PANORAMA – CA02559 - SOBRADO: 03 DOR(01 SUITE), SALA 02 AMB, ESCRITÓRIO, LAVA, COZ, LAVAN, CHUR 
E 03 VAGAS. R$3.000,00+COND+IPTU 

APARTAMENTO 

CENTRO-AP0297 - KITNET SEM GARAGEM R$450,00 + COND + IPTU
CENTRO – AP0154 - KITNET MOBILIADA C/ VAGA.
R$600,00 + COND + IPTU 
CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, SALA, COZ E WC
R$1.000,00 + COND + IPTU
JD CALIFORNIA –AP00617 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$1.000,00 + IPTU
JD MARINA – AP00612 - 02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$1.000,00 + COND + IPTU
ITAICI – AP00629 - 03 DOR, SALA, COZ, WC E 01 VAGA. R$1.200,00 + COND + IPTU 
VILA AURORA – AP00611 - 01DOR C/ ARM, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA R$ 1.300,00 + COND + IPTU
CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, COZ, LAVAN E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND
CECAP – AP00614 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$1.300,00 + COND + IPTU 
JD. POMPEIA – AP00618 - 02 DOR(01 SUITE), COZ PLANE , 01 WC, SALA E 01 VAGA DESCOBERTA. R$ 1.750,00 
+ COND + IPTU 

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718 - TERRENO PLANO EM RUA MOVIMENTADA PROXIMO DA RUA DOS INDAIA. R$550,00 
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAG-
NA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 
360,00m² útil
CA00179 R$380.000 ,00  Jard im 
Guamabara 3 dorms|1 sala , Cozinha , 
Lavanderia 136,00 m² const | 96,97 m² útil
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 
4 vagas de garagem, cerca elétrica e sis-
tema de monitoramento 185,00 m² const. 
| 250,00 m² terreno.
CA00175 R$440.000,00 VISTA VERDE 2 
Dorms | 1 suite | sala ; cozinha ; caragem 
CA00176 R$270.000,00 JD LDORADO 2 
Dorms , sala , cozinha planejada , banheiro 

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

TERRENO

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

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.300,00 + 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  Jardim Regina 3 
dorms , 1 suite planejada , 1 lavabo , sala dois 
ambientes, garagem para 4 carros , cozinha 
planejada , lavanderia (19)98176-9646

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 420.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMEN-
TO E PERMUTA EM CARRO.
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRAND-
VILLE 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
| 1 banheiro 63,00 m² útil
AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00120 R$ 290.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00125 R$ 265.000,00 Res. GrandVille 2 
dorms| 1 suite | 1 vaga 63 m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barce-
lona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.

TERRENOS 

Terrenos a partir de R$90.000,00. 
Consulte-nos. 

CASAS

Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para locação 
– R$170.000,00 
Jd. Morada do Sol – Próx. ao Sumer-
bol – terreno de 250 m²- 4 cômodos na 
frente e 3 no fundo - R$ 250.000,00 – 
aceita carro no negócio. 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, gara-
gem para 2 carros - próximo ao Parque 
Ecológico - R$ 270.000,00  
Jd. Paulista - 3 D., sala, cozinha – gara-
gem para 2 carros – R$ 280.000.00  
Jd. Morada do Sol, próximo ao Center 
Jeans – 2 D., sala, cozinha, garagem 
- R$ 240.000.00 – aceita terreno no 
negócio. 
Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 
180.000,00 - aceita terreno como parte 
de pagamento. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 
3 cômodos no fundo, 3 cômodos na 
frente e 3 cômodos parte superior, mais 
um terraço - R$ 250.000,00 aceita ter-
reno como parte de pagamento.  

CASAS - VENDE-SE

M.SOL-RUA-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, SALA, COZ, WC 
SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 CÔMODO C/WC NOS FUNDOS, 
QUINTAL JARDIM - EM LOTE DE 250M². VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: 
R$380.000,00. AC. FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEMP/02 
AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: IMPERDÍVEL!1 APE-
NAS: 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: IMPERDÍVEL! 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 CÔMODOS WC, LAVANDERIA E 
GARAGEM NO PAVIMENTO INFERIOR. DOCUMENTADA. ACEITA 
FINANCIAMENTO F= APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM LOTE DE 180M² APENAS 
R$120.000,00 QUITADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
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 APE-
NAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!! ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO 
COM 50% DE ENTRADA. CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

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 FINAN-
CIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$90.000,00 ACEITA FINAN-
CIAMENTO. 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 QUATRO 
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 COMO-
DOS 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 CÔ-
MODOS 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 INDAIA-
TUBA. 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!

Oportunidade única! 02 Dormitórios(01 Suite) wc . social ,lavanderia em abrigo nos fundos,sala, cozinha,garagem para 02 autos, em estrutura para sobrado. 
Apenas: R$270.000,00. Aceita financiamento, terreno , ou 50% de entrada e parcelamento direto com proprietário.Confira!! a concorrencia não supera esta oferta.

Umuarama – Sobradinho no fundo com 
2 cômodos em cima e 2 cômodos em 
baixo, terreno de 180m² – R$165.000,00.

FINANCIAMOS IMÓVEIS COM 
LOCALIZAÇÃO E ACABAMENTO À SUA 

PREFERÊNCIA. CONSULTE-NOS.

CHÁCARAS  

Chácara para locação – Com piscina, 
campo de futebol, churrasqueira e salão 
de festas - R$400,00 a diária.
1 alq em Salto com casa - R$480.000,00
Chácara em Salto – a partir de 1.000m² 
- Linda topografia – R$65.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou fazemos permuta 
com terreno.

SÍTIOS E FAZENDAS

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

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.

F: 3016-1355/99205-4322/99752-
2170/99763-8709/ID: 94*2168/3935-1372

CRECI 117437 CRECI 87510
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, 
coz, wc, as, varanda, quintal, 2 salas comerciais, wc, garagem para 
2 carros. SOBRADO.
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, coz, wc 
social, lavanderia, garagem. 
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st com banheira), 
sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, garagem para 2 carros.
COD.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.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3dorms(1st com closet), 
sala de estar, jantar e TV, coz, lavabo, lavanderia, wc social, garagem 
para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.328 – VILA VERDE – R$340 MIL – 3dorms(1st), sala de estar 
e jantar, coz, lavanderia, wc social, garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz. Planejada, lavanderia, wc social, varanda, edícula, 
churrasqueira, quintal, garagem para 2 carros.
COD.337 – JD.BELA VISTA – R$775 MIL – 3 sts, sala de estar e 
jantar, lavabo, coz, lavanderia, wc,  escritório, dispensa, sacada,  chur-
rasqueira, garagem para 4 carros.
COD.341 – JD.ESPLANADA – R$610 MIL – 3dorms(1st com closet), 
sala, coz. Planejada, lavabo, as, wc social, edicual, piscina, chur-
rasqueira, portão eletrônico, garagem.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc 
social, as, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$380 MIL – 4Ds, sala, coz, 2 wc, garagem.
COD.412 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$425 MIL – 4 dorms(2st), sala 
de estar e jantar, coz, as, edicula, churrasqueira,  quintal, fogão á lenha, 
2 vagas de garagem coberta.
               

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 – Con-
sulte- 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.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comercial – 
sala com 42m², 2 wc.
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.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia,  vaga de garagem 

TERRENOS

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

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

CHACARAS
 
COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL 
– 4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, 
copa, coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão 
á lenha, campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, chur-
rasqueira, 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$2.100,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), coz 
planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.800,00 – 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
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico. NOVA.
CENTRO – R$1.700,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
coberta. OBS:2 salas com encanamento para consultório dentário. 
COMERCIAL.
JD.BOM PRINCIPIO – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
JD.RENATA – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carros.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lav.
JD.ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.CALIFORNIA – R$700,00– 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

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

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas portas de 
entrada.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.
CENTRO – R$1.500,00 – 60m², com porta de vidro.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 wc, porta de 
vidro.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.
CENTRO – R$8 MIL – 670m², frente de vidro

SALAS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², escritório, 
4wc.
DISTRITO EMPRESARIAL BARTOLOMAI – R$5 MIL – AT:300  
AC:283

 

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 ambientes, 
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão 
eletrônico..AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² ..R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms(03 st), sala jantar, 
sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
piscina e churrasqueira .AT 5.000m² AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada..AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório, 
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aquecida, 
Ar Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 
CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo, cozinha , despensa, área de serviço, piscina 

e churrasqueira AT/300m² .AC/192m² ..R$ 730.000,00. Aceito ter-
reno até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.
CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira 
AT/ 450m² .AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² ..AC/ 160m² 
.R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, 
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

Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dors(01 st) sala 02 
amb, cozinha planejada, lavanderia, 10 vaga de garagem R$ 
380.000,00.
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privi-
legiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto 
pago.
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0053 – Colibri 150m² R$ 105.000,00
TE0026 – Turim - 150m² R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE1160 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 580.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² R$220.000,00

CASA LOCAÇÃO

CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e lavan-
deria .R$ 1.500,00

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 



11BMais Expressão



Mais Expressão12B



Mais Expressão 13B



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



16B Mais Expressão



17BMais Expressão



Mais Expressão18B



Mais Expressão 19B



Mais Expressão20B



Mais Expressão 21B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto MecânicaAuto Escola Auto Escola

Artigos em Geral Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças

Cestas de Presente



Mais Expressão22B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Curso Profissionalizante

Dentista Ferro Velho

Decorações para Festas Decorações Decorações

Eventos

Comida JaponesaCelularCabeleireiroBolo



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina Padaria

Poços Artesianos

Manutenção

Pousada Litoral Norte RestauranteReparações Automovitas

Imobiliária JóiasImobiliária



Mais Expressão24B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Tintas

Veterinária Vidraçaria

Vidros e Esquadrias

Segurança Patrimonial Telefonia Digital e InternetRestaurante



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

Ajudante Geral: Disponibilidade de horário, 
inclusive aos finais de semana. 
Ajudante de Pintura Industrial: Ensino 
fundamental completo. Conhecimento em 
pintura à revolver.
Analista Financeiro: Ensino superior com-
pleto em Administração, Economia ou afins. 
Vivência em indústria metalúrgica. Domínio em 
gerenciamento de fluxo de caixa, planejamento 
financeiro, inadimplência e negociação com 
clientes e fornecedores. Inglês ou Espanhol 
será um diferencial. 
Assessor Comercial: Ensino médio completo. 
Domínio em Pacote Office e Informática.
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 de Campanha [50 vagas]: Ensino 
fundamental completo. Disponibilidade para 
trabalhos externos (rua).
Auxiliar de Limpeza: Disponibilidade de horá-
rio. Experiência na função.
Assistente Administrativo: Ensino médio 
completo. Superior em Administração ou afins. 
Experiência em contas a pagar, receber e 
demais rotinas.
Auxiliar de Produção: Ensino médio completo. 
Curso de Metrologia, Interpretação de desenho 
e Mecânica. Experiência em indústria será um 
diferencial.
Auxiliar de Manutenção: Ensino fundamental 
completo. Experiência com reparos e manu-
tenção predial.
Carpinteiro: Ensino fundamental completo. 
Experiência na função e conhecimentos em 
cálculos simples, adição ou contagens. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, Monte Mor, Rafard 
e Hortolândia.
Comprador(a): Ensino superior em Adminis-
tração, Comércio Exterior ou afins. Vivência 
em metalúrgica. Experiência em negociação 
com fornecedores, ciclo operacional e estoque. 
Inglês ou Espanhol será um diferencial.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponibilidade 
de horário.
Encarregado de Almoxarife: Ensino técnico ou 
superior em Logística (completo). Experiência 
na função. Conhecimento em Informática, 
distribuição de materiais e demais rotinas de 
almoxarife. Residir em Indaiatuba, Monte Mor 
ou Elias Fausto.
Empregada Doméstica (02 vagas): Experiên-
cia na função. 
Estagiário Comercial: Ensino superior (cursan-
do) Administração, Comércio Exterior ou afins. 
Noções de vendas. CNH B.
Extrusor: Ensino médio completo. Amplo 
conhecimento em todo o processo de extrusão 
(extrusora balão - segmento plástico). Residir 
em Indaiatuba.
Montador: Ensino médio completo. Desejável 
ensino técnico. Conhecimento em mecânica 
geral, leitura e interpretação de desenhos, 
metrologia, hidráulica e pneumática, lean ma-
nufacturing, TPM e operação de ponte rolante.
Montador Mecânico: Curso técnico em Mecâ-
nica, Mecânica de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens mecânicas, tra-
çagem 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 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE PCP JR (8764): 
Formação superior completa em Ad-
ministração, Logística ou Engenharia 
de Produção. Conhecimento em 
implantação e utilização do sistema 
ERP e controle em planilhas de Excel. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS (7912): 
Formação superior em Engenharia Me-
cânica, Engenharia Elétrica ou áreas 
afins. Experiência em administração 
de projetos de peças automotivas. 
Possuir japonês fluente e inglês 
intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR (8761): 
Graduação em TI ou áreas afins. 
Experiência em suporte a sistemas, 
usuários, consultas SQL, desenvol-
vimento e/ou implantação de siste-
mas. Desejável conhecimento em 
integração Oracle ou SAP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior completa 
ou cursando em Administração 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 Administração, Marketing ou áreas 
afins. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
(8880): Desejável Ensino Médio com-
pleto. Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva de máquinas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE VENDAS (8399): 
Graduação em Administração, Ma-
rketing ou áreas afins. Experiência na 
área comercial. Inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8885): 
Cursando graduação. Desejável expe-
riência em digitação de documentos. 
Conhecimento em informática. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8523): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em expedição e conferência de mate-
riais. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8935): 
Ensino Fundamental completo. Expe-
riência em limpeza industrial. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8750): En-
sino Médio completo. Experiência na 
função. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7863): 
Ensino Fundamental completo. Dese-
jável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8748): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Possuir dis-
ponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba. 
AUXILIAR DE VENDAS (8884): Ensino 
Médio completo. Desejável experiência 
na função. Conhecimento em informá-
tica. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
BALCONISTA (8529): Ensino Funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
CAMAREIRA (7135): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na fun-
ção e/ou na área de limpeza. Residir 
em Indaiatuba. 
COMPRADOR (8909): Formação 
superior em Administração, Engenha-
ria, Economia ou Comércio Exterior. 
Experiência em compras de materiais 
produtivos. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 

(7372): Formação superior completa. 
Experiência na área de vendas exter-
nas. Possuir CNH B. Disponibilidade 
para viagens. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
COORDENADOR DE CONTRATOS 
(8689): Formação superior completa 
em Engenharia ou Administração. 
Experiência em administração de 
contratos de empresas de bens de 
capital e fabricante de máquinas e 
equipamentos. Inglês fluente. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO (7959): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8388): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ENGENHEIRO DE PROCESSOS 
(8930): Graduação completa em Enge-
nharia. Experiência em gerenciamento 
de projetos. Conhecimento em Lean 
Manufacturing e Auto Cad. Inglês 
avançado. Residir na região. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL 
(8693): Cursando Técnico em Edifi-
cações ou Engenharia Civil. Desejável 
conhecimento em Auto Cad. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/MANU-
TENÇÃO (8168): Cursando Engenharia 
Mecânica, Mecatrônica, Produção ou 
afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando supe-
rior em Administração, Secretariado 
Executivo, Letras, Gestão Empresarial 
ou áreas afins. Desejável inglês avan-
çado. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cursando 
superior em Ciências da Computação 
ou áreas afins. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNICA 
(7097): Formação técnica completa ou 
em curso em Mecânica ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio completo. Ex-
periência na função. Residir na região 
de Indaiatuba. 
JARDINEIRO (8165): Ensino Fun-
damental completo. Experiência na 
função. Possui CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO (7347): 
Ensino Fundamental completo. Experi-
ência na função. CNH C. Possuir curso 
de empilhadeira. Residir em Indaiatuba. 
REPOSITOR (8531): Ensino Funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
SECRETÁRIA (8940): Cursando gra-
duação. Experiência em secretariado 
ou demais áreas administrativas. Inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA (8476): 
Formação superior completa. Experiên-
cia na área em centro de distribuição. 
Inglês fluente. Residir na região. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (8945): Formação técnica 
ou graduação na área. Possuir registro 
DTR no Ministério do Trabalho. Co-
nhecimento ISO 9001 e ISO 14001. 
Desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
TORNEIRO CNC (8349): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e operação 
de Torno CNC. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na função. 
Para trabalhar em limpeza de indús-
tria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horá-
rios inclusive para finais de semana. 
Para trabalhar em Restaurante 
Industrial.
AUXILIAR TÉCNICO EM PROJE-
TOS – Possuir curso de Eletrotéc-
nica. Conhecimentos em AutoCad. 
Residir em Indaiatuba. Disponibili-
dade de Horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Lavanderia Industrial. 
Disponibilidade de horário. Expe-
riência em produção.
COZINHEIRA – Para trabalhar em 
Restaurante Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Experiência na função. 
Disponibilidade de Horários.
ENCARREGADO (A) FINANCEIRO 
– Experiência em coordenação nas 
rotinas do Setor financeiro, fiscal 
e faturamento. Conhecimento em 
legislação fiscal. Superior em Ad-
ministração ou áreas afins.
ESTETICISTA – Com ou sem ex-
periência. Possuir Curso na área. 
Disponibilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CALCULISTA  – 
Engenharia Civil ou Mecânica, Co-
nhecimentos em desenvolvimento 
de estruturas metálicas, domínio 
em calculo estrutural, Solid Works. 
Inglês Intermediário \ Avançado. 
Residir em Indaiatuba ou região.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Pos-
suir experiência na função compro-
vada em carteira. Para trabalhar em 
Sorocaba em Obra de Instalação 
contra incêndio. Residir na região 
de Sorocaba. Disponibilidade de 
horários.
MOTORISTA – Possuir habilitação 
categoria B. Possuir conhecimentos 
em São Paulo e interior. Disponi-
bilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Possuir curso téc-
nico na área mecânica, automação 
Industrial ou Metrologia e Leitura, 
interpretação de desenho, residir 
em Indaiatuba, com ou sem expe-
riência. Disponibilidade de horário.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
experiência em fornos para curva-
ção de vidro. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos.
PROGRAMADOR / OPERADOR DE 
MÁQUINA DE CORTE A LASER 
– Residir em Indaiatuba. Conheci-
mento em Auto Cad. Experiência 
em Programação de maquinas CNC.
REBARBADOR – Possuir experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de horário.
RECEPCIONISTA – Possuir dispo-
nibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em posto 
de saúde e hospital. Experiência em 
recepção. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática.
SOLDADOR – Experiência em Sol-
da TIG \ MIG, traçagem e montagem 
de peças e corte em maçarico. Re-
sidir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
TECNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO – Residir em Indaiatu-
ba, experiência na função, disponi-
bilidade de horário. Possuir conhe-
cimento na ISO 9001 e Isso 14001.

Procurando um emprego?
Cadastre seu currículo gratuitamente conosco:

www.globalempregos.com.br

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.GRUPO-

PROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

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

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE GERAL: Escolaridade indiferente, 
necessário conhecimento em construção civil.
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso superior em 
Ciências Contábeis cursando ou concluído. Experiên-
cia em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o sistema Cuca 
Fresca, conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Ensino 
médio completo, já ter trabalhado em almoxarifado 
e disponibilidade para trabalhar em loja de material 
de construção. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, necessário ter carro ou moto que possa 
utilizar para ir ao trabalho, conhecimento em linha 
de produção. 
AUXILIAR 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.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade indi-
ferente, necessário experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter trabalhado na área. 
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, 
Galoneira e em todos os tipos de tecidos.
ELETRICISTA: Possuir NR10 e certificado de 
eletricista, residir em Indaiatuba ou Salto. Disponi-
bilidade de trabalhar em Campinas. 
ENCANADOR: Conhecimento em hidráulica indus-
trial, residir em Indaiatuba ou Salto. Disponibilidade 
de trabalhar em Campinas. 
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino 
Superior em Logística Completo, com experiência 
em gestão de pessoas e toda área de Logística. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
será responsável por toda área de vendas, como 
treinamento e supervisão, ter conhecimento em 
informática e boa liderança.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, 
com experiência em liderança de equipe e operação 
de empilhadeira. Necessário curso de Operador 
de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga 
destinada para pessoas de portador de necessidades 
especiais, ensino médio completo, residir em Indaia-
tuba e disponibilidade de horário. 
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE USI-
NAGEM: Conhecimento instrumentos de medição 
de metrologia , desenho mecânico, ferramental de 
centro/torno usinagem.
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: Neces-
sário experiência na função, será responsável pela 
coordenação de equipe, organização da loja, auxiliar 
em compras, reposição e verificação do estoque, 
recebimento 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 eletrôni-
cos. 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 Indaia-
tuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCESSOS: 
Ensino médio completo, cursos na área equivalente, 
necessário habilidade em desenvolver programas de 
usinagem em solid work / auto CAD – processos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Curso téc-
nico completo na área de Meio Ambiente, ter CNH 
B, disponibilidade de viagens, boa comunicação 
verbal e escrita. 
VENDEDOR EXTERNO E INTERNO: Ensino 
médio completo, ter experiência com vendas, dispo-
nibilidade de horário, prospecção de novos clientes 
e possuir condução própria. 

áreas afins. Experiência em programação e 
operação de centro de usinagem. Desejável co-
nhecimento em FANUC e máquinas de grande 
porte. Conhecimento em leitura e interpretação 
de desenho.
Operador Logístico: Ensino médio completo. 
Curso de Empilhadeira (com certificado). Expe-
riência em carregamento e descarregamento de 
caminhão, armazenamento de materiais, codi-
ficação, etc. Conhecimento em sistema WMS.
Operador Multifuncional (PCD): Ensino médio 
completo e laudo médico. Desejável experiência 
em indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável curso técnico em áreas afins. 
Conhecimento em pintura industrial (com re-
vólver), lean manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico completo 
em Eletrônica. Inglês avançado. Experiência 
em assistência técnica. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico em Ele-
trônica 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 tele-
comunicações.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino técnico com-
pleto em Mecatrônica. Sólidos conhecimentos 
em manutenção (eletro-mecânica) corretiva e 
preventiva em máquinas e equipamentos de 
solda, usinagem, pintura e montagem. Conhe-
cimento 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 (Japonês): Ensino 
médio completo. Experiência com atendimento 
ao cliente. Japonês avançado/fluente.
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: Ensino superior em 
Engenharia de Produção ou afins. Vivência em 
liderança de equipe de produção e manufatura. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.

Estamos cadastrando:

Supervisor de Engenharia de Manufatura: 
Superior completo em Engenharia de Produção, 
Mecânica, Química ou afins. Inglês fluente. 
Vivência em gestão de pessoas.
Supervisor de Engenharia de Manufatura: 
Superior completo em Engenharia de Produção, 
Mecânica, Química ou afins. Inglês fluente. 
Vivência em gestão de pessoas.
Auxiliar de Fundição: Moldagem, Rebarbação, 
Modelagem, Forno e afins.
Supervisor de Qualidade: Superior completo 
em Qualidade ou afins. Experiência em gestão 
da qualidade (interna e fornecedor). Inglês ou 
espanhol serão diferenciais.
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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. Conhe-
cimento em instrumentos de medição para indústria 
do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
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 infor-
mática. 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 indus-
trial 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. 
Ensino 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 Automação 
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 Ciências Contábeis. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da Computa-
ção, cursando a partir do 2º ano. Conhecimento 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 con-
hecimentos em Corel Draw e/ou Photoshop. Residir 
em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento com fresa univer-
sal 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. 
Ensino 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 Médio. 
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 escava-
deira e  terraplenagem. Residir em Indaiatuba 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 função. 
Possuir  conhecimento na área de vendas e atendi-
mento 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. Conhecimento 
em instrumentos de medição. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de Vendas 
em indústria. Desejável conhecimento no segmento de 
tele comunicações, forecast, follow up. Possuir inglês. 
Condução própria. Residir em São Paulo.
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AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência em vendas, 
atendimento ao cliente. Desejável inglês. Possuir dis-
ponibilidade 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 Funda-
mental Completo. Não precisa ter experiência. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Con-
hecimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): 
Masc. Ensino Fundamental. Vivencia na área indus-
trial. 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 
serviços 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 Instalador, 
NR10 e Comandos Elétricos. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino mé-
dio. 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, conhecimen-
tos 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 negociações. 
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 pre-
sumido. Controle e recolhimento 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. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Desejável 
conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica e pacote Of-
fice. 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 Con-
tábeis. Atuará em escritório contábil. Vivência em 
lançamentos, fechamento e análise de balanço, entrega 
de declarações federais, atendimento ao cliente, de-
sejável 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, fe-
chamento e análise de balanço, entrega de declarações 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA CONTABIL - Formação superior em Contabilidade, 
experiência com contabilidade, lucro real, declarações, balanço 
e sistemas integrados. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE CREDITO - Cursando superior em Administração 
ou Economia. Conhecimentos em balanço patrimonial e análise 
de relatórios diversos. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS - For-
mação Superior em Química / Alimentos/ Materiais/ Bioquímica 
ou Técnico em Polímeros. Com experiência em indústrias de 
embalagens ou alimentícias em desenvolvimento e análise 
de materiais. Com disponibilidade para viagens. Local de 
atuação: Itu
ANALISTA DE VENDAS - Formação completa em Engenharia, 
grande conhecimento no segmento automotivo. Inglês fluente. 
Local de atuação, Itu
ASSISTENTE CONTAS PAGAR / RECEBER - Ensino mé-
dio completo, experiência em cobrança em geral, analise de 
inadimplência, conhecimento em SCPC, Serasa e negociação 
com clientes. Local de atuação: Salto
ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL- Formação su-
perior, experiência na área de departamento pessoal. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ARTE - Recém formado ou cursando publici-
dade e propaganda. Experiência com arte e design, photoshop 
e básico em Illustrator. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE FISCAL - Formação superior em Ciências Con-
tábeis. Experiência na área fiscal. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE SOCIAL - Formação superior em serviço social. 
Experiência em projetos sociais e órgãos públicos. Possuir 
disponibilidade de horário. Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE MARKETING - Superior em Publicidade ou Ma-
rketing. Experiência na função. Conhecimento em mídia online, 
Google analytics, Excel e proficiência em língua portuguesa. 
Local de atuação: Itu
CALL CENTER - Ensino médio completo, conhecimentos bá-
sicos em informática. Local de atuação: Itu
GERENTE DE CALL CENTER - Formação Superior. Experiên-
cia em gerenciar vendas, administrativo e gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
GERENTE DE OPERAÇÕES - Formação superior em En-
genharia Civil, Elétrica ou Mecânica. Experiência na área de 
manutenção predial e conservação, conhecimento em elétrica 
e mecânica. Local de atuação: Itu   
IMPRESSOR DIGITAL - Ensino médio completo. Experiência 
com máquinas de impressão Sistema de Impressão Digital. 
Conhecimento Básico em Software de Pré Impressão (Corel 
Draw, Illustrator). Possuir disponibilidade total de horário. Local 
de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR - Desejável ensino médio completo, 
curso de mecânica diesel e metrologia. Experiência na área 
mecânica. Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO - Ensino Fundamental. Com ex-
periência na função, CNH. Categoria E. 
Empresa Localizada em Salto.
OPERADOR DE MAQUINAS - Ensino médio completo. Expe-
riência em Injetora ou Extrusora. Com total disponibilidade de 
horário. Local de atuação - Itu
POLIDOR - Ensino fundamental, experiência na função. Local 
de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Ensino médio 
e disponibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
TÉCNICO DE INFORMATICA - Experiência em HTML, JAVA 
SCRIPT, CSS, Noções de PHP, ASPINET E GIT. Manutenção 
de plataformas, criação de e-mail marketing, Landpage e sites. 
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência em refrigeração. Conhecimento 
em Eletrônica. Local de atuação: Itu
VENDEDOR EXTERNO - Formação Superior completa ou 
Cursando. Desejável experiência na área comercial, vendas, 
negociações técnicas e conhecimento no segmento de emba-
lagens. Empresa localizada em Itu.

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

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

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

CAMAREIRA: Não necessita experiência, 
para trabalhar em Hotel na arrumação dos 
quartos, a empresa dará treinamento. Dis-
ponibilidade para escala 6x1.Com folgas 
semanais.
AUXILIAR DE COZINHA: Atuará no 
corte e pré-preparo de alimentos, limpeza e 
organização da cozinha, bem como auxiliar o 
cozinheiro no preparo das refeições, e demais 
atividades. 
AUXILIAR DE CONFEITEIRO: Com 
experiência 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 organização 
e limpeza.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA: Possuir 
Experiência em Liderança e Operacional, ter 
conhecimento como Operador de Empilha-
deira.
OPERADOR DE FORNO: Experiência na 
função, desejável algum curso técnico, dis-
ponibilidade para revezamento de turnos.
MEDICO DO TRABALHO: Responsável 
pelos exames: admissionais, demissionais, 
periódicos e pelo PCMSO. Elaborar relatóri-
os e laudos sobre acidentes de trabalho, 
condições insalubres e atestados médicos do 
convênio, efetuando consultas e atendimento 
clínico aos funcionários.
MOTORISTA:Possuir curso de direção de-
fensiva CNH C para trabalhar para uma Meta-
lurgica 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 in-
dustriais, Elaboração de Lista de Materiais 
e detalhamento para fabricação das peças. 
Possuir Nível Técnico em Mecânica ou Me-
catrônica ou Curso de projetista.
VENDEDOR INTERNO: Ira atuar com ven-
das internas, em loja de embalagens.

AJUDANTE GERAL  -   Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza e 
serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - En-
sino médio, possuir curso de Usinagem, 
mecânica ou similar.
ANALISTA PCP - Superior completo 
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 em-
presa, desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- 
Alfabetizado, irá trabalhar em serviços de 
jardinagem, roçadeira e serviços gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Ensino médio completo, experiência com 
digitação de documentos, possuir curso 
de informática.
AUXILIAR DE COMPRAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
compra de insumos e matéria prima, 
lançamento de notas fiscais e domínio 
com Excel.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio 
completo, experiência com escrita fis-
cal, auditoria e planilhas Excel, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilidade 
de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS 
VENDAS - Ensino médio completo, 
experiência com pós vendas desejável 
ter trabalhado em empresa metalúrgica 
ou auto peças.
públicos conforme orientação do des-
pachante, espanhol e inglês nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E 
ESTOQUE - Ensino médio, experiência 
na função, desejável possuir curso de 
empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING - 
Cursando Ensino Superior em Marketing, 
conhecimento com Corel Draw, Photo-
shop e Adobe Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING 
JR - Superior completo em Marketing, 
experiência na função, possuir curso de 
Photoshop, Corell Drawn, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo de auto 
peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO 
- Ensino médio, experiência com recebi-
mento fiscal, desejável conhecimento com 
o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino 
técnico informática, experiência com 
manutenção de redes, impressoras e 
pacote office.
ASSISTENTE DE RH - Superior 
completo  ou cursando, experiência com 
recrutamento e seleção, agendamento 
exame médicos, entrega de contrato de 
trabalho, atendimento a clientes e as 
demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
toda rotina do departamento comercial, 
informática, Outlook e Excel avançado, 
sistema ERP-TOTVS, desejável ter inglês 
e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino 
fundamental, experiência na função, pos-
suir condução própria e disponibilidade de 
horário, residir em Salto ou região.

CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, 
experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamen-
tal, carregar e descarregar caminhão de 
mercadorias, possuir disponibilidade 
de horário.
COMPRADOR -  Ensino médio com-
pleto, experiência com compras de 
usinagem, materiais improdutivos e 
produtivos, conhecimento com leitura e 
interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio com-
pleto, experiência na função, desejável 
experiência com o sistema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
– Ensino médio completo, curso de NR 
10 e elétrica, experiência na função, vaga 
para empresa multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - En-
sino Técnico Eletrotécnica, experiência 
com montagem de painéis elétricos e 
equipamentos, leitura e interpretação de 
desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
curso de empilhadeira, residir 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, pátios, 
distribuição de café, desejável ter trabal-
hado 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, equipamentos, 
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 ROLANTE - 
Ensino fundamental, possuir curso na área 
e experiência na função e disponibilidade 
para trabalhar  no segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTI-
FUNCIONAL - Ensino médio completo, 
experiência com serviços administrativos 
de armazém, sistema WMS (qualquer 
sistema) e possuir curso de operador de 
Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensi-
no médio completo, experiência com op-
eração de maquinas,leitura e interpretação 
de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino 
fundamental completo, com carteira de 
reservista, residir em Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio 
completo, experiência com atendimento 
a clientes, PABX, informática e as demais 
rotinas do departamento.
SELECIONADORA -  Superior comple-
to em Psicologia ou RH, experiência com 
recrutamento e seleção, elaboração de lau-
dos e as demais rotinas do departamento.
SOLDADOR - Ensino fundamental, ex-
periência 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 experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experiência 
na área de produção e disponibilidade para traba-
lhar em turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE
Com Graduação em Química, Engenharia 
Química ou Gestão da Qualidade, com experi-
ência na função e possuir disponibilidade para 
trabalhar no horário do 2º turno. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE COMPRAS
Com Graduação Superior Completa, inglês 
fluente, excel avançado, com experiência em 
rotinas administrativas e técnica de compras. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA CONTÁBIL
Com Graduação Completa em Ciências Contá-
beis, com experiência na rotina da área, conheci-
mentos em sistema SAP. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS
Com Graduação em Administração ou Ciências 
Contábeis, domínio em informática excel avan-
çado, 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 Produção, possuir 
experiência no segmento metalúrgico, em pro-
cessos de melhoria contínua, acompanhamento 
de processos de produção e análise de indicado-
res. Residir em Capivari, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE RH
Cursando Superior em RH, Psicólogo ou Admi-
nistração de Empresas, inglês avançado, com 
experiência na rotina da área de RH. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em atendimento a clientes e disponibilidade para 
trabalhar em escala e finais de semana. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na área comercial, atendimento e prospecção 
de clientes, elaboração de propostas comerciais, 
negociação e fechamento de vendas. Residir 
em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COORDENADOR DE QUALIDADE
Com Graduação em Gestão da Qualidade, 
inglês avançado, com experiência na função, 
análise de indicadores, processos de melhoria 
contínua e treinamento de funcionários. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE REPARO
Com Graduação Completa, inglês fluente, com 
conhecimentos em instrumentação e análise de 
circuito. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA
Com Ensino Médio Completo, experiência na 
função e domínio em Solidworks.
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ELETRICISTA
Com Ensino Médio Completo, curso do Senai 
e NR 10, com experiência na função em manu-
tenção preventiva e corretiva , painéis, motores 
e subestações. Residir em Indaiatuba. 
ELETRICISTA MONTADOR DE PAINÉIS
Com formação Técnica em Eletroeletrônica, com 
experiência em montagem de painéis. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
Com Graduação ou cursando Superior em 
Logística, com experiência na função e toda 
rotina de armazéns, recebimento, expedição, 
almoxarifado e movimentação de materiais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO CALCULISTA
Com Graduação em Engenharia Civil ou Mecâni-
ca, inglês intermediário, domínio em Solidworks 
com experiência em calculo estrutural para 
estruturas metálicas. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE
Com Graduação Completa, com experiência na 
função. 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.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO QUÍMICO
Candidato cursando Técnico em Química a partir 
do 1º módulo. Residir em Indaiatuba.
GERENTE FINANCEIRO
Com Graduação Completa, com experiência em 
toda rotina da área e possuir disponilibidade para 
mudança de estado.
GERENTE DA QUALIDADE
Com Graduação completa em Engenharia ou 
Gestão da Qualidade, inglês fluente, com expe-
riência na função, implementação em gestão da 

qualidade dentro dos parâmetros das normas 
nacionais e internacionais de qualidade. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
GERENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em segmento de supermercado desenvolver 
trabalhos de estrutura de mercadorias, lay out, 
ofertas, quebras,  liderança, acompanhamento e 
controle de funcionários. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE MERCEARIA 
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em segmento de supermercado, planejamento e 
desenvolvimento de ações de aumento de ven-
das, redução de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcionários. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, Itupeva, 
Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em segmento de supermercado, planejamento e 
desenvolvimento de ações de aumento de ven-
das, redução de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcionários. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, Itupeva, 
Jundiaí ou Salto.
JARDINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com CNH “D”, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com disponibilida-
de para trabalhar em horário de escala. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejável experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
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 empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA RETRÁTIL
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE REPARO
Ensino Médio Completo, com experiência em 
reparo de placas eletrônicas e SMD (PCBA). 
Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou Superior, 
com experiência na função em empresa de pres-
tação de serviços. Residir Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir em 
Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RECEPCIONISTA BILINGUE
Candidata cursando Superior, inglês fluente, 
com experiência na rotina da área e noções 
administrativas. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejável experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR FINANCEIRO
Graduação em Administração, Contabilidade 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 Logística, 
inglês avançado,  com experiência na rotina de 
expedição, estoque e controle de rota. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETROTÉCNICO
Com formação Técnica Completa, inglês fluente, 
NR 10, com experiência em manutenção pre-
ventiva e corretiva em eletrotécnica, executar 
serviços de instalação, manutenção e operação 
deequipamentos elétricos. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto. 
TÉCNICO DA QUALIDADE
Com Graduação em Gestão da Qualidade ou 
Engenharia da Qualidade, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
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 TRABALHO
Com formação Técnica Completa, com expe-
riência em indústria metalúrgica. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TRATORISTA
Com Ensino Fundamental Completo, habili-
tação categoria “B” e possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com disponi-
bilidade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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CLASSIFICADOS

Bom Princípio: 03 D, (1st), 
sala 2 amb, cz. R$ 461.000,00 
F. 9-9779-3589 c/ Caio
Casa 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 Indaiatu-
ba. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa Terra Magna  -  R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, pisci-
na, 180,00 m² const., 360,00 m² 
útil  aceita permuta em aparta-
mento na cidade  F. 98144-9224 
- Cond + IPTU.  3 dorms, 1 suíte, 
2 salas 70,00 m² útil
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade - F. 98372-0000
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade - F.: 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa co-
mercial, excelente localização, 
4 D., 6 salas - ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 479 
m² AC 222 m² F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa co-
mercial, excelente localização, 
4 dormitórios, 6 salas - ótimo 
para casas de repouso, clíni-
cas - AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 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 - Oportunida-
de - Casa no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D, sendo 1 suite, 
1 banheiro, sala e 2 vagas de 
garag. AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Montreal - OPORTUNI-
DADE - Casa no condomínio 
Montreal R$ 420.000,00 - 3 
dormitórios, sendo 1 suite, 1 
banheiro, sala e 2 vagas de 
garagem  AT 150 m² AC 104m² 
F. 98372-0000
Cond. Portal das Acácias - 3 
D., sendo 1 suíte máster, todas 
com saca, 1 WC social, lavabo, 
área de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de garag. 
R$ 580.000,00 F. 98372-0000
Cond. Portal das Acácias 
- 3 D., sendo 1 suíte máster, 
todas com saca, 1 wc social, 
lavabo, área de luz, coz. ame-
ricana, sala 2 amb., 2 vagas 
de garagem  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Santa Clara: Móveis 
planejados, 04 (st), sendo 03 c/ 
closet, sala 3 amb, cz, despen-
sa R$ 1.950.000,00 F. 9-9779-
3589 c/ Caio
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com chur-
rasq. sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 au-
tos (2 cobertos), edícula com 
churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com chur-
rasq. sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 au-
tos (2 cobertos), edícula com 
churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 - F. 98372-0000
Cond. Villaggio di Itaici: 03 D, 
(1 st), sala 02 amb, cz, terraço 
e lav. R$ 485.000,00 Aceita 
Financiamento F. 9-81393557 
c/ Marlene

Jd. M. do sol – rua 58, casa 
com 02 D., sala, coz, WC social, 
lav, gar. p/02 autos + 01 cômo-
do c/ WC nos fundos, quintal 
jardim - em lote de 250M². 
R$380.000,00. Ac. financia-
mento. F.19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Jd. Maria Helena: 03 D (1st), 
sala, cz. R$ 360.000,00 F. 
9-81393557 c/ Marlene
Jd. Maria Helena: 03 D, (1 st), 
sala, cz. R$ 360.000,00. Aceita 
Financiamento F. 9-81393557 
c/ Marlene
Jd. Morada do Sol – 4 cô-
modos com mais 2 cômodos 
separados – R$ 170.000,00 F. 
99752-2170/ 3935-1372/ 3016-
1355/ 99205-4322/ ID: 94*2168
Jd. Morada do Sol – sobrado 
com 2 D., sala, copa, coz, 
wc, as, varanda, quintal, 2 
salas comerciais, WC, garag. 
para 2 carros. R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Panorama: 02 D, (1st), 
sala, cz americana, área de 
serv. R$ 280.000,00 F. 9-9779-
3589 c/ Caio.
Jd. Paulistano - casa no com 
3 D. (1st), sala, coz, wc social, 
lav., garag. para 2 carros R$ 
280 mil F. 98136-7331
J d .  R e g i n a  -  C A 0 0 1 7 8 
R$2.800,00  3 D., 1 suíte pla-
nejada , 1 lavabo, sala dois 
ambientes, garag. para 4 car-
ros , coz. planejada , lav. F. 
98144-9224
Jd. Regina. Sobrado c/ 3D., 
suite, wc, lavabo, closet, sala 
TV, sacada, sala 2 amb., va-
randa,  qrto de despejo, garag. 
c/ 4 vagas, portão elétrico F. 
3017-5541/ 98273-7368 Aceito 
Permutas com chácara em 
condomínio fechado.
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 4 D. (1 st c/ hidro), WC, 
lavabo, sala 2 amb., escrit., 
sacada, copa, cz. planej., AS, 
WC ext., D. ext., quintal, edí-
cula, churrasq. c/ pia de gra-
nito, pisc., 4 vagas garag. R$ 
600.000,00. F. 3392-0333

Cond. Villagio Di Itaici – Casa 
em condomínio, com 2 D, sala 
dois ambientes, wc social, 
coz. com armários, 2 vagas 
– R$1.500,00 + condomínio e 
IPTU F. 98372-0000
Cond. Villagio di Itaici – Casa 
em condomínio, com 2 D, sala 
dois ambientes, wc social, co-
zinha com armários, 2 vagas 
– R$1.500,00 + condomínio e 
IPTU F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - Oportu-
nidade - R$ 450.000,00 - 3 D., 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. AT 175 m² 
AC 105 m² F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTU-
NIDADE - R$ 450.000,00 - 3 D., 
sendo 1 suite, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garagem - AT 175 
m² AC 105 m² - F.: 98372-0000
Condomínio Montreal - casa 
com  3 D. (1 st), sala, coz., wc 
social, lav., 1 vaga de garag. 
coberta. R$ 389 mil F.(19) 
98136-7331
Jd. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 2 D., WC, sala, cz., AS, 
quintal, 2 vagas garag. R$ 
235.000,00. F. 3392-0333
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., WC e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em ter-
reno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 
270.000,00 F. 9.9887-7771.
Jd. Eldorado - CA00176 - 
R$ 270.000,00 - 2 D., sala, 
coz. planejada , banheiro F. 
98144- 9224
Jd. Esplanada II - CA0211 - 
300 m² - 3 sts, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ churrasq. 
e quintal, 4 vagas garag. R$ 
400.000,00. F. 3392-0333
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² - F. 98372-0000
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m²  F. 98372-0000
Jd. Guanabara - CA00179 - R$ 
380.000,00 - 3 D.,1 sala , coz. , 
lav. 136,00 m² const., 96,97 m² 
útil F. 98144-9224

Jd. Sevilha: 04 D (1 st c/ closet), 
sala, copa, cz planejada R$ 
500.000,00. F. 9-9779-3589 
c/ Caio
M. Sol – Rua 20 – casa nova C/ 
02 D. sendo 01 suíte, sala, coz., 
Wc social, lav., em abrigo cob., 
gar. p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 270.000,00. Acei-
ta 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 suíte, sala, coz., 
WC social, lav., garag. p/02 au-
tos em estrutura p/ sobrado. R$ 
250.000,00 Só a Vista! 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, 
documentada. Aceita financ. 
R$ 210.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
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 
Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 - Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., amplo 
terreno para estacionamento 
ou operação, com capacidade 
para entrada de caminhão F. 
98372-0000
Marg. Pq. Ecológico - R$ 
2.700,00. Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, cozinha, am-
plo terreno para estacionamento 
ou operação, com capacidade 
para entrada de caminhão F. 
98372-0000

Nair Maria Salto / SP - 02 cômo-
dos e WC em lote de 180m² R$ 
120.000,00 quitado. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim F.  3016-
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709 
Res. Amstalden - R$ 980.000,00 
- Casa 3 suítes, sala 2 ambientes, 
com área de luz, coz. planejada, 
piscina, churrasq., edícula com 
WC fechada em vidro, 4 va-
gas , AC 230 m². At 367 m²  F. 
98372-0000
Res. Amstalden - R$ 980.000,00 
- Casa 3 suítes, sala 2 ambientes, 
com área de luz, cozinha pla-
nejada, piscina, churrasqueira, 
edícula com wc fechada em vidro, 
4 vagas , AC 230 m². At 367 m²  F. 
98372-0000
Santa Marta-III – Salto SP - 02 D., 
sala ampla, coz. americana, WC, 
lav. coberta nos fundos. Amplo 
terreno na frente lote de 160m² 
R$ 150.000,00 + 45 parcelas de 
R$ 412,00. Aceita permuta por 
casa em Indaiatuba. F. 19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 
Vista Verde - CA00175 - R$ 
440.000,00 - 2 D., 1 suíte, sala, 
coz., garag.  F. 98144-9224 

Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa Comercial - Av. Presiden-
te Vargas R$ 5.000,00 mês F. 
99732-4713 c/ Silvia
Centro – CA02583 - casa comer-
cial: 06 salas, 03 WC, cz, lav., 03 
vagas. Rua 7 Setembro, 578. R$ 
2.000,00 + IPTU F. 3875-2215 
Imobiliária
Cond. Beira da Mata - CA0496 - 
476,54 m² - 3 sts. (1 americana), 
sala 2 amb., lavabo, cz., AS, 
quintal, jd., churrasq., pisc., 4 
vagas garag. R$ 4.300,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333

Cond. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 3 
sts. (1 st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. c/ 
pé direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS 
c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 6 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Casa Bella - CA0479 - 
106,40 m² - 3 D. (1 st c/ closet), 
WX, lavabo, sala 2 amb., varan-
da, churrasq., jd., cz. americana 
planej. c/ coifa., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 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
Cond. Montreal - CA0517 - 
150 m² - 3 D. (1st), WC, cz. 
americana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. Ótimo 
acabamento. R$  420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. 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/ 
churrasq., quintal, 2 vagas ga-
rag. Armário planej.: cz., WC’s, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. planej., 
despensa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quintal, 4 va-
gas garag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 3 D. (1 
st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 2 vagas de 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333

Cond. Santa Clara - CA0372 
- 450 m² - 3 sts. planej., sala, 
varanda, cz. planej., desp., AS, 
D. ext. e WC ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.400,00 + Cond. +IPTU F. 
3392-0333
Cond. Santa Clara - CA0405 
- 450 m² - 3 sts., sala 2 amb., 
varanda, lavabo, cz., desp., AS, 
quintal, churrasq., pisc., WC 
ext., 4 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - SO0255 - 
300 m² - 3 sts (1 st c/ closet e va-
randa), 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. 3392-0333
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., escrit., 
copa, cz. Planej., AS c/ gabi-
nete, 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: 2 D, 
sala, cz, 1 WC, lav. e 01 vaga. 
Rua Francisco Araújo, 09 R$ 
750,00+ IPTU F. 38752215 
Imobiliária
Jd Califórnia CA02570 - 1 D, 
sala, cz, WC, 1 vaga. Rua Do-
macir Stocco Jr, 871. R$ 850,00 
+ IPTUF. 38752215 Imobiliária 
Jd California CA02596 - 2 D, 
CZ, WC, lav., 1 vaga, Rua Do-
macir Stocco Jr, 871. R$ 850,00 
+ IPTU F. 38752215 Imobiliária
Jd Califórnia CA02601- 2 D, cz, 
WC, lav., 1 vaga, Rua Domacir 
Stocco Jr, 871 R$ 950,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
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CLASSIFICADOS
Centro - Apartamento Térreo 
, Centro, 2 D., sala coz., wc 
social e wc de serviço, área de 
serviço , excelente localização. 
Prédio com portaria 24 horas 
R$ 220.000,00 - F. 98372-0000
Jd. Pau Preto – OPORTUNIDA-
DE - 3 D., sendo 1 suíte, 2 vagas 
de garag., 2 salas, dormitórios 
com armários planejados, coz. 
planejada, área de serviço, D. 
e wc de serviço - R$ 650.000 F. 
98372-0000

Apartamento Cecap - R$ 
1.300,00, 3 D., todos com suíte, 
sala de estar, 63m; garag. para 
um carro  F. 98144-9224
Apto Edifício Tuiuti - 02 D. 
(01 st), sala, coz., WC e lav., 
01 vaga de garag. R$ 2.000,00 
F. 9.9279-1177 
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apartamento, Centro, 3 D., 1 wc e 
1 wc de serviço, coz. ampla, sala, 
e área de serviço  F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apartamento,  2 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, sala, 
e área de serviço, 1 vaga de 
garagem  F. 98372-0000
Centro Res. Roccaporena: 
2 D, sala, cz. R$ 1.300,00 F: 
9-9233-3124 c/ Jessica
Cond. Duetto Di Mariah - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 D. (1 
st), WC, escrit., sala 2 amb., 
varanda gourmet, churrasq., cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Felicitá - AP0567 - 84 m² 
- 3 D. (1st), sala 2 amb., WC, cz., 
AS, varanda gourmet, 2 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Fonte de Trevi - AP0587 
- 80 m² - 3 D. (1 st), sala 2 amb., 
cz., WC, AS, 2 vagas garag. R$ 
1.200,00 + Cond. + IPTU.  F.: 
(19) 3392-0333

Jd. do Sol: 03 D, (1st), sala, 
cz. R$ 1.450,00 F. 9-9233-3124 
c/ Jessica.
Jd. Dom Bosco: 01 D, cz e lav. 
R$ 1.100,00 F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Eldorado - CA00176 R$ 
270.000,00 2 D., sala , coz. 
planej., banheiro F. 98144- 9224
Jd. Europa: 03 D, (1st), sala, 
cz. R$ 2.000,00 F. 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jd. Marina - fundos c/ 01 D., 
sala, coz., e wc c/ vaga de ga-
rag. Para mulher, sem bicho de 
estimação R$ 700 F. 3825-1527 
ou 99775-2187
Jd. Regente - CA0412 - 363 
m² - 3 D. planej., sendo 1 st 
c/ closet, sala 2 amb., WC, jd. 
Inverno cz planej., AS, quintal 
amplo, WC ext., churrasq., 3 
vagas garag. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Regente - SO0399 - 250 
m² - 3 D. c/ arm. (1 st), sala 02 
amb., cz. planej., AS, quintal, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 
2.400,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Jd. Regina - CA00178 R$ 
2.800,00  3 D. , 1 (st) planejada 
, 1 lavabo , sala dois ambientes, 
garag. para 4 carros , coz. pla-
nej., lav. F. 98176-9646
Jd. Santa Rita - CA0568 - 125 
m² - 3 D. (1 st), sala, cz., WC, 
AS, 2 vagas garag., varanda 
gourmet. R$ 1.400,00 + IPTU  
F.: (19) 3392-0333
Jd. Valença - CA0539 - 125 
m² - 3 D. (1st), sala, copa, cz., 
WC, AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Morada do Sol: 02 D, sala, cz. 
R$ 850,00 F. (19) 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Pq. das Nações – CA1575 - 3 
D (01 St), sala, cz, WC, lavan, 
quintal, 02 vagas F. 38752215 
Imobiliária 
Pq. das Nações: 02 D, sala, cz. 
R$ 1.300,00 (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica

Pq. das Nações: 03 D, sala, 
cz. R$ 1.300,00 F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Vila Maria Helena CA02566 
-  Casa de fundo, Rua Bororó nº 
50 - 2 D, sala, coz, A.S, quintal e 
vaga p/ moto R$ 850,00  +  IPTU 
F. 3875-2215 Imobiliária
Vila Suíça – ca02567 - 3 D(1 suíte 
c/ hidro), sala, copa, coz, A.S, fun-
dos (2 D WC ) c/ churasq., quintal 
e 04 vagas Rua Joaracy Mariano 
de barros, 92. R$ 2.000,00 + IPTU 
3875-2215 Imobiliária
Vila Suiça – CA02567 - 3 D(1suite 
c/ hidro), sala, copa, c0z, A.S, fun-
dos (2 D WC ) C/ churrasq, quintal 
e 04 vagas Rua Joaracy Mariano 
de Barros, 92.R$ 2.200,00 + IPTU  
F. 3875 2215 Imobiliária
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
Vista Verde - CA00175 R$ 
440.000,00  2 D.  (1 st), sala ; 
coz., carragem  F. 98144-9224
Vista Verde: 02 D, (1st), sala 2 
amb, cz. R$ 2.000,00 F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Vl. Maria Helena – CA1381 - 1 D., 
coz, WC e sem garag. R$700,00 
+ IPTU F. 3875 2215 Imobiliária

Apto - Florianópolis (Itapema) 
mobiliado - 03 D. (01 st), sala, 
coz., lav., churrasq. na varan-
da 130m² R$ 400.000,00 F. 
9.9887-7771.
Apto Guarujá – Enseada - 02 
D. (01 ST), sala, coz., lav., 
churrasq. na varanda, 02 va-
gas de garag., piscina aquec, 
churrasq. R$ 450.000,00 F.  
9.9887-7771   
Av. Conceição - R$ 215.000,00 
- apartamento, 2 D., sala coz. , 
banheiro, At 75m², 2 vagas de 
garag. F. 98372-0000

Cond. Grand Ville - AP050 - 
81,15 m² - 3 D. (1st), WC, sala 
2 amb., sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 - 70 
m² - 2 D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz., AS, varanda gourmet, 
1  vaga garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 950,00 + Cond. 
+ IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Place View - AP0382 - 80 
m² - 3 D. (1 st / arm.), WC, sala 
02 amb., cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 vagas ga-
rag., 1 vaga p/ moto. R$ 2.950,00 
+ Cond. + IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Sevilha - AP0139 - 40,40 
m² - 1 D., WC, sala de TV c/ 
sacada, cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.100,00 + Cond. + IPTU. F.: 
(19) 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU. F. 99244-8398
Ed. Torre de Málaga - CO0006 
- 130 m² - Cobertura com 3 D. 
(1st), sala 2 amb., varanda, 
WC, cz. Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, churrasq., 
2 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Edifício Fonte di Trevi: 02 D, 
(1st), sala 02 amb, cz, área de 
serv. R$ 1.200,00 F. 9-9960-
4202 c/ Allyne
Edifício Phatenor: 02 D, sala, 
sacada, cz, área de serv. R$ 
1.000,00 F. 9-9233-3124 c/ 
Jessica.
Jd. América: 02 D, sala 02 amb, 
cz planejada, lav. R$ 900,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. América: 02 D, sala 02 amb, 
cz planejada, lav. R$ 900,00. F. 
99960-4202 c/ Allyne.

Jd. Moacyr Arruda: 02 D, sala, 
cz, lav. R$ 1.200,00 F: 9-9233-
3124 c/ Jessica.
Res. Monte Verde - por R$ 
1.100,00, 02 D. c/ coz. pla-
nejada, falar c/ Gisele F. 9 
9359-8982 
Res. Vando: 02 D, sala, cz, lav, 
área de serv. R$ 1.100,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Bairro de Itaici - passo pon-
to totalmente reformado AT / 
280m² F. 9.9887-7771
Casa comercial - com 2 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F. 99295-0357
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 wcs AT. 850 m² AC. 278 
m² - R$ 9.000,00 F. 98372-0000
Centro - casa comercial, ex-
celente 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 comercia l  R$ 
8.000,00 com estacionamento 
F. 99732-4713 Silvia
Jd. América: Salão com 115 
m² em ótima localização. R$ 
2.500,00 F: 9-9233-3124 c/ 
Jéssica
Jd. América: Salão com 80 
m² em frente avenida mo-
vimentada R$ 3.000,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F. 3318-4325
Jd.  Pau Preto -  coz inha 
industr ia l ,  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 locação 
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 
resfriamento, 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 mezanino p/ escrit.. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333

Chácara em Salto – a partir de 
1.000m² – Linda topografia – R$ 
65.000,00 – Aceita carro no ne-
gócio ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355 / 99752-
2170 / 99205-4322 / 99763-
8709 / 94*2168/3935-1372
Chácara para locação – Com 
piscina, campo de futebol, chur-
rasqueira e salão de festas - R$ 
400,00 a diária. F: 99205-4322 / 
99763-8709 / 94*2166 / 94*2168 
/ 3935-1372

Chácara para locação – Com 
piscina, campo de futebol, chur-
rasqueira e salão de festas - R$ 
400,00 a diária. F: 99205-4322 
/ 99763-8709/94*2166 / 94*2168 
/ 3935-1372
Chácara Viracopos – CH0070 – 
1000 m² - 2 D. (1 st), WC social, 
sala 2 amb. c/ varanda, cz., 
AS, WC ext., espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.300,00 + IPTU. F. 
3392-0333
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de quatro cômo-
dos, luzes, poço. Troca por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Internacional de Viracopos - 
CH0108 - 400 m² - Piso sup.: 
2 sts. c/ arm. cama e varanda. 
Piso inf.: 2 D. (1 st), WC, sala 2 
amb., cz., copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, churrasq., 
WC ext. R$ 2.300,00 + IPTU F. 
3392-0333
Itaici: 02 D, (1st), sala, cz, por-
taria 24 horas. R$ 2.800,00 F: 
9-9233-3124 c/ Jessica.
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CLASSIFICADOS
Mato Dentro: 03 D, (1st), sala 
02 amb, cz planejada, lav. Área 
de lazer. R$ 3.000,00 F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos, 2 baias, 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., WC, AS, 
varias gar. R$ 300.000,00. F. 
3875-6230 - Creci 04.732
Rec. Campestre Viracopos 
- R$ 420.000 - Chácara com 
casa de 3 d., sala ampla, coz. 
americana, piscina.  AT 1000 
m² - Fácil acesso -  F. 98372-
0000
Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobrado 
de 5 D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. planej., 
copa, AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, D. e WC 
ext., diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Terras de Itaici - 3S AT 100m²  
AC 360m² R$ 950.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Terras de Itaici: 02 D, (1st), 
sala, cz, portaria 24 horas. Área 
de lazer completa. R$ 2.800,00 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Vale das Laranjeiras – Cháca-
ra – At. 3890 m² - Casa c/ 3 D, 
sendo 1 suíte, sala de esta com 
pé direito alto, coz. planejada, 
área de churrasq. com wc, pis-
cina, campo de futebol e pomar 
R$ 850.000,00 – estuda-se 
permuta por apartamento ou 
casa com 3 D. em Indaiatuba. 
– F. 98372-0000
Vende-se / Troca - Ribeirão 
Grande SP - 04 alqueires, 02 
casas simples de 04 cômodos 
cada uma, pasto, lavoura, bos-
que, 02 tanques com peixes, 
abastecidos com água em for-
ma de bica, luz, água de mina, a 
06 km do centro de Rib. Grande 
SP. R$ 240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba/SP F. 
3017-2608/ 99762-7997 estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário. 

Vendo Sítio – Indaiatuba (es-
trada Indaiatuba/Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia F. 9.9887-7771

Alto de Itaici – Terreno de 378 
m² muito bem localizado – R$ 
210.000,00 – F.  98372-0000
Apto em Indaiatuba: 02 D. 
por R$ 185.000,00 em óti-
mo bairro F. 9-83398183 c/ 
Camila.
Apto: Com entrada á partir 
de R$ 10.500,00 e parcelas 
á part i r  de R$ 750,00.  F. 
9-83398183 c/ Camila
Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com es-
critório e 2 salas – R$ 6.000,00 
– F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDADE 
- Misto em novo Loteamento 
- Liberado par construir - 200 
m² - R$ 45.000 de entrada e  
58 parcelas de R$ 970 – F. 
98372-0000
Chácara em Salto – a partir de 
1.000m² – Linda topografia – R$ 
65.000,00 – Aceita carro no ne-
gócio ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355 / 99752-
2170 / 99205-4322 / 99763-
8709 / 94*2168/3935-1372
Chácara para locação – Com 
piscina, campo de futebol, 
churrasquei ra e sa lão de 
festas -  R$ 400,00 a diá-
ria. F: 99205-4322 / 99763-
8709/94*2166 /  94*2168 / 
3935-1372
Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00.  Ót ima 
localização, aceita permuta. 
F. 7828-0418/ ID:114*97307
Cond. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m², Plano 
R$ 360.000,00. F. 3834-8948
Helvetia Park- 550 m² R$ 
460.000,00 F. 99732-4713 
c/ Silvia

Jd Esplanada II - 2 lotes lado 
a lado 300 m² cada lote, valor 
R$ 220.000,00 cada lote. 
Parte alta- F. 98372-0000
Jd. Alice: Reformado c/ 02 
D, sala, cz. R$ 210.000,00 
F. 9-81393557 c/ Marlene.
Jd. dos Laranjais 9.000m² 
R$ 580.000,00 F. 9.9946-
7771
Jd. Esplanada II - 360 m² 
plano R$ 225.000,00 F. 
99732-4713 c/ Silvia
Jd. Maringá – 300 m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-1177
J d .  M o r u m b i :  0 2  D , 
(1st), sala c/ sacada, cz. 
R$ 200.000,00 a vista F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Paradiso -  03 lotes 
j un tos  –  708m² ,  550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F. 
9.9887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² próxi-
mo ao parque ecológico – R$ 
180.000,00- F. 98372-0000
Jd. Regente -  250 m²  R$ 
245.000,00 F. 98385-8501 
c/ Juliana
Jd. São Paulo: 01 D., sala, 
cz  planejada, área de serv. 
Próximo a Automec. R$ 
180.000,00 F: 9-81393557 
c/ Marlene
M. Sol - ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol - belíssimo lote com 
250 m². Prox. ao Pq. Ecoló-
gico pode ser desmembrado 
R$ 240.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Nair Maria Salto SP. 180m² 
R$ 95.000,00. Aceita Financ. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
 Pq .  das  Bande i ras  - 
1 . 0 0 0 , 0 0  m ²  t o t a l  R $ 
240.000,00 F. 7808-3727  
89*22754
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba , 
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades. 
F: 99752-2170 / 94*2168

Terra em Indaiatuba R$ 60,00 
o m²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. Quer comprar 
sua casa, financiar ou vender 
e está sem tempo? Ligue pra 
mim F: 99205-4322 / 99763-
8709 / 94*2166 / 94*2168 / 
3935-1372 
Terra Magna -  420 m² em 
aclive R$ 256.000,00 F. 99732-
4713 c/ Silvia
Terras de Itaici - 1.000 m² 
R$ 230.000,00 F. 99946-7771
Terras de Itaici - 1.660 m²  
R$ 300.000,00 F. 99732.4713
Terreno - 150m². Entrada a 
partir de 3600,00 + Parcelas 
de 898,04 FIXA!!! (19) 99152-
8279 (Claro)
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F. 9.9887-7771
Terreno Jd. Califórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos (2D ,sala, coz, WC). 
Rua Domacir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária.
Terreno Jd.  do Impér io 
-TR00711 - 150M², quadra 
13, lote 54 cond. Aceita Carro 
No Negócio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
Terreno no Distrito Indus-
trial  -  com 11.000m². R$ 
2.000.000,00 F. 98136-7331
Vendo - 1 alqueire em Salto 
com casa - R$ 480.000,00. 
F: 99752-2170 / 99205-4322 / 
99763-8709 / 94*2168
Vendo Área Rodovia Do 
Açúcar (Salto) - 600.000 m² 
R$ 40,00 F. 9.9887-7771

2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção R$ 
500 cada. F. 98247-4690 tim
Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F. 98247-4690 tim
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem local izado.  
Contato: Gisele F. 99607 4522

Aluguel de mesas e cadeiras 
- Faço fretes p/ São Paulo, 
Interior, empresas e particula-
res F. 3017-1112 / 94*11231 / 
7810-8341
Bazar e Papelaria no centro: 
vendo e passo o ponto com 
tudo dentro. R$ 50 mil, alu-
guel R$ 1.650 F. 3875-2215 / 
99696-8732.
Compro - pequeno comércio 
ou prestação serviço (quios-
quem trailer ou barraca de 
lanches), Cozinha Industrial ou 
outras atividades. 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 Totalmen-
te Reformado At / 280m² F. 
99887-7771 
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
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 chiqueirinho novo 
R$ 150 / 02 camas infantil de 
gatinho (marfim) R$ 100 as 
duas F. 3392-8578 / 99152-
0012
Vendo - 01 fritadeira elétrica 
(frita sem oléo) sem uso / 
01 forno elétrico, sem uso F. 
3017-4557
Vendo - 01 Galoneira Siruba 
semi-nova R$ 3.400 / 01 Reta 
semi-nova Bruce R$ 900 / 01 
Interlock semi-novo R$ 1.300 
F. 3392-5062 / 99667-1894 c/ 
Alessandra
Vendo - aparelho de estética 
Corrente Russa / Vapor de 
Ozônio / Conjugado Facial F. 
99447-3145 c/ Gildely

Vendo - Bicicleta elétrica R$ 
700. Precisa consertar. Ligar 
após as 18Hs F. 99219-7935
Vendo - Lavadora Consul 6 kg 
na caixa  / Portão de garag. de 
ferro 3 x 2.70 F. 3835-1581
Vendo - Máquina de algodão 
doce usada R$ 300 / máquina 
de crepe usada, 12 unidades R$ 
400 / piscina de bolinhas 3 mts 
/ 01 escorregador plasticos pe-
queno R$ 200. Falar c/ Cleide ou 
Bruna 3885-1303 / 99776-8080

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
Van Transit Ford (nova) - ano 
2013 Completa, 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia. 
Troca: maior ou menor valor 
F. 3875-2215 / 99696-8732 
imobiliária
Vendo F 250  - Cabine du-
pla, diesel, cor prata, prepara 
para trailer  R$ 90.000,00 F. 
9.9921-4690
Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, limpador 
e desembaçador traseiro, CD 
player com mp3 e ar quente. Ótima 
oportunidade. R$ 18.500,00. F. 
99960-4202 c/ Allyne

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

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

Ofereço-me como Cuidadora 
de idosos/ babá para residir 
no local, com referencias F. 
(19) 99363-6011/ 99418-6296 
c/ Referências
Ofereço-me como desenhista 
projetista F. (19) 3885-1231/ 
99414-9870
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações F. 
(19) 99266-1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como manicure à 
domicilio (Somente R$ 15,00 o 
pé e R$ 10,00 a mão) fazendo 
os dois ganha a sobrancelha. 
F. (19) 9.9369-5615/ 3935-
0499

Ofereço-me como motorista/ 
Aux. Geral  CNH Categoria 
“D”. F. 3885-1231/ 99793-
4700
Ofereço-me  como pedrei-
ro, jardineiro, encanador e 
eletr ic ista. F. (19) 99130-
7264/99776-6841 C./ Odair
Ofereço-me como professor 
de Inglês (aos sábados de 
manhã) do ínicio do nível bá-
sico até nivel intermediário. 
F. (19) 99240-3570
Ofereço-me para serviços 
gerais F. 99987-8102
Ofereço -me  pa ra  t r aba -
lhar  como azu le i j i s ta  pe-
d r e i r o .  Com ma i s  de  30 
anos  de  exper iênc ias  do 
alicerce ao acabemento F. 
(19)994151485
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora DIURNO. 
C/ ref. F. (19) 3885-1231/ 
99937-8315 c/ Candelária
Oportunidade: Venha traba-
lhar na imobiliária Chido Ven-
de. Rua :7 de setembro,644 
Centro F:(19) 3875-2215
Precisa-se  de Corretores 
-En t ra r  em Con ta to  com 
Márcio F: (19) 7808-3727  
89*22754
Precisa-se  de motor is ta , 
trazer currículo com refe-
rências. Mais informações 
na Imobiliaria Chido Vende
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