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Três homens com armas 
falsas invadiram a casa do 
empresário Edvaldo Bertipa-
glia na madrugada da última 
quinta-feira, dia 22, e fizeram 
a família refém até a chegada 
dele. Quando foram surpre-
endidos por seguranças do 
empresário, eles fugiram. 

A vítima foi o vendedor Thiago Expedido da Silva, de 26 anos. Pág. 10

Prestes a completar 20 dias 
e sem acordo entre as partes, 
a greve dos bancários ganhou 
mais um aliado ontem, dia 
23. Quatro agências de ban-
cos privados, localizadas no 
Centro, também aderiram à 
paralisação. São elas: Santan-
der, Itaú, HSBC e Bradesco.

A novela “Cúmplices de 
um Resgata – O Musical”, do 
SBT, tornou-se musical e se 
apresentará pela primeira vez 
em Indaiatuba. Sucesso do pú-
blico Teen, o show acontece 
no palco do Clube 9 de Julho, 
no dia 15 de outubro (sábado), 
a partir das 17 horas.   

Após um ano de tramitação 
na Câmara, enfim o proje-
to 107/2016, que autoriza a 
presença das doulas em casas 
de parto e estabelecimentos 
hospitalares, foi aprovado por 
unanimidade. O PL recebeu 
voto favorável dos 12 vereado-
res na noite de segunda-feira.

Um motorista ficou preso 
nas ferragens após um aciden-
te que envolveu pelo menos 
três carros no final da tarde 
desta quarta-feira, dia 21, 
também na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), na altura do 
bairro Jardim Oliveira Camar-
go, sentido Campinas.
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Pai de Reinaldo Nogueira e 
empresários ganham liberdade 

Candidato Gervasio Silva 
apresenta seu plano de governo 

Empresário tem 
casa invadida e 
família feita refém 

Greve ganha 
‘reforço’ dos 
bancos privados 

‘Cúmplices de um 
Resgate’ chega a 
cidade em outubro 

‘PL das doulas’ é 
aprovado pelos 
vereadores

Colisão entre carro e 
moto termina em morte

Motorista 
fica 
preso às 
ferragens 
após 
acidente

Primavera enfrenta 
o Capivariano e 
está a um ponto 
da classificação 
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ANGELO GOUVÊA 

COMANDO NOTÍCIA 

Prezados leitores, 
por conta das 

Eleições Municipais, 
a próxima edição do 

Mais Expressão 
será distribuída na 
sexta-feira, dia 30.  
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Você concorda 
com o salário 
recebido pelos 
vereadores 
atualmente?

RADARES DIAS - 24 A 30/09

Editorial EnqueteArtigos

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

“Acredito que deveria abaixar 
o valor do salário deles e usar 
o dinheiro para  investir em 
projetos para a cidade"
Adalberto Camargo, 51 
anos,  ajudante geral  

“Eu acho que está bom já 
esse salário. Para quem 
faz algo pela cidade é um 
salário justo, agora quem 
não acrescenta é demais" 
Maria Aparecida, 58 anos, 
camareira 

“Eu acho que o que eles ga-
nham é suficiente. Eles têm 
que entender que prestam 
serviços para o município e 
nada mais que isso"
Rui Nakaioca, 61 anos, au-
tônimo 

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Av. Ario Barnabé, 1.111 - Jardim Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com
19 3016-8965

Luiz Eduardo F. do Amaral Osorio, vice-presidente Jurídico e de Relações Institucionais da 
CPFL Energia

"Acredito que é um salário 
exagerado, quando compara-
do com o de outros trabalha-
dores. É muito abusivo isso"
Cicero dos Santos, 41 anos, 
pedreiro

“Não concordo com o que ga-
nham atualmente. Deveriam 
receber o mesmo salário que 
um professor”
Marco Antonio, 51 anos, 
aposentado

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-99648-1883 -  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 greve dos bancários 

opinião

Momento Político do País
Seria muito bom que  a maioria dos  políticos utilizassem esta premissa ou metáfora das três 

peneiras nas disputas pelo cargo publico de maior relevância nas cidades. Miguel foi transferido de 
projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o chefe, saiu-se com esta: –  Chefe, o senhor 
nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele…Nem chegou a terminar 
a frase, o chefe aparteou: – Espere um pouco, Miguel. O que vai me contar já passou pelo crivo 
das três peneiras? – Peneiras? Que peneiras, chefe? – A primeira, Miguel, é a da VERDADE. 
Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? – Não. Não tenho não. Como 
posso saber? O que sei foi o que me contaram. – Então sua história já vazou a primeira peneira. 
Vamos então para a segunda peneira que é a da BONDADE. O que você vai me contar, gostaria 
que os outros também dissessem a seu respeito? – Claro que não! Nem pensar, Chefe. – Então, 
sua historia vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira que é a NECESSIDADE. 
Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? – Não chefe. 
Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do que iria contar – fala Miguel, 
surpreendido. – Pois é Miguel. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem 
essas peneiras? – diz o chefe sorrindo e continua: – Da próxima vez em que surgir um boato por 
ai, submeta-o ao crivo dessas três peneiras: VERDADE, BONDADE, NECESSIDADE, antes 
de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque: PESSOAS INTELIGENTES FALAM 
SOBRE IDEIAS; PESSOAS COMUNS FALAM SOBRE COISAS; PESSOAS MEDÍOCRES 

FALAM SOBRE PESSOAS. Visite e conheça nossos treinamentos. www.
signatreinamentos.com.br - telefone 019-3875-7898 - Trevisan José

O mês de setembro, entre vários acontecimentos anualmente, 
é marcado também pela greve dos bancários. 

Os funcionários dos bancos "cruzam" os braços e pedem 
(com justiça) melhorias em suas funções; os patrões são durões 
e mostram-se irredutíveis; já a população...todos já sabem!  
Sim, falou em greve do bancos e a vida dos usuários vira de 
cabeça para baixo. 

Apesar das "opções" para a realização dos serviços, estas 
ainda estão longe de susbtituir o velho e bom modo de ir ao 
caixa do banco. 

Ir à uma agência lotérica, além de enfrentar imensas 
filas e ter um atendimeto muitas vezes não eficiente, até 
mesmo por conta da falta de investimento nos profissio-
nais, faz com que o usuário se restrinja a pagar boletos, 
por exemplo, no valor máximo de R$ 700. Depósito, 
apenas "cliente especial" da Caixa Econômica Federal.  
Outra opção oferecida pelos bancos são os caixas eletrônicos, 
aqueles mesmo que vivem sendo clonados, arrombados, que 
quando funciona a função de depósito, não funciona a de pa-
gamento. 

E durante a greve ficam ainda piores.  Um de-
pósito, por exemplo, precisa de alguém futuramen-
te para lançá-los. Com a greve como fica? Não fica! 
Para ter dinheiro, os caixa eletrônicos necessitam de alguém 
para abastecê-los. Com a greve, esse abastecimento ocor-
re apenas pela manhã, por isso não é anormal ver apenas 
um caixa com dinheiro, e outros dez sendo meros enfeites. 
A conclusão que chega é que, apesar de cada um ter seu inte-
resse, novamente a população, que paga altas taxas aos bancos, 
é a mais prejudicada...e não deveria! Protestar fazer parte, 
reinvindicar também. Mas deve ser repensada, principalmente 
pelos bancos, pois o direito do cidadão, que muitas vezes é 
cliente, está sendo violado.

Sustentabilidade e sua dimensão comercial para o Brasil
Observa-se uma importante evolução no discurso do Itamaraty em relação à questão da sustentabilidade. 

Na nova agenda externa brasileira, o tema foi alçado pelo Ministério das Relações Exteriores como uma de 
suas 10 áreas prioritárias, inserindo o assunto do desenvolvimento sustentável no contexto das relações co-
merciais e de atração de novos investimentos produtivos para o País.

Além da ênfase em uma postura mais proativa nas negociações sobre o clima e desenvolvimento sustentável, 
a nova abordagem proposta pelo Itamaraty oferece ao assunto um campo de possibilidades ainda inexploradas 
nas relações comerciais do Brasil com outros países, reconhecendo o tema como um novo elemento para a 
competitividade da economia brasileira no comércio internacional.

À luz dessa compreensão, a sustentabilidade pode ser uma das portas de saída para a crise econômica, 
estimulando a efetiva inserção da economia brasileira no comércio internacional no mundo globalizado. No 
campo institucional, o País já é reconhecido como referência no tema ambiental. Esse protagonismo, agora, 
deve se refletir também na esfera econômica, com benefícios para as empresas brasileiras e para o desenvol-
vimento socioeconômico do País.

Observando os movimentos que acontecem globalmente, o reconhecimento do custo ambiental no preço 
final de bens e serviços torna-se cada vez mais uma realidade e, como consequência, um elemento de com-
petitividade. Um exemplo atual é a França que, recentemente, sinalizou um movimento inédito que pretende 
taxar produtos importados de acordo com as emissões de carbono em sua produção. 

Como portador de um dos menores índices de emissão de carbono por Produto Interno Bruto (PIB) pro-
duzido, o Brasil possui uma vantagem que o posiciona na frente nesta nova etapa da disputa do comércio 
internacional, ampliando as possibilidades de expansão de bens e serviços brasileiros para novos mercados. 
Possuímos uma matriz energética desejável em todo o mundo, com 41% das fontes vindas de energia limpa 
e renovável. 

Esta condição coloca o Brasil no rol daqueles que efetivamente têm condições de cumprir, de forma 
exemplar, os compromissos assumidos na COP 21, em Paris. Na ocasião, o País assumiu a meta de reduzir em 
43% as emissões até 2030 em relação a 2005, além de garantir que 45% da matriz energética seja proveniente 
de fontes renováveis e que as fontes alternativas representem 23% da matriz elétrica nacional. Com o avanço 
dos biocombustíveis, das usinas eólicas e da geração solar, temos condições de liderar o mundo na direção 
da economia de baixo carbono. 

Para os que ainda questionam os benefícios econômicos desta guinada, estudo produzido recente pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ) estima um incremento de até R$ 609 bilhões no PIB brasileiro 
entre 2015 e 2030 em um cenário de adoção de adoção de medidas contundentes na redução das emissões de 
gases de efeito estufa na economia brasileira, desde o setor de energia até a agropecuária. São investimentos 
na chamada economia verde, trazendo mais riqueza, novas tecnologias e geração de emprego e renda.

A sinalização do Itamaraty de priorizar o tema ambiental, portanto, representa uma forte oportunidade de 
recolocarmos o Brasil como um importante “player” no comércio global, fazendo jus ao status de uma das 

10 maiores economias do mundo.  O País deve aproveitar esta vantagem sem deixar de 
fazer a lição de casa, adequando seus processos e reduzindo os altos custos de produção, 
penalizados por uma carga tributária elevada e uma cadeia logística ineficiente. 

Sem superar essas questões estruturais, a atual vantagem competitiva na área de 
sustentabilidade poderá ter uma vida mais curta do que o esperado.  

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Regras para aposentadoria por tempo de contribuição
A tão sonha aposentadoria as vezes se torna um objetivo inalcançável pelo Brasileiro, diante 

de tantas regras e requisitos impostos pela legislação previdenciária e aplicada pelo INSS.
Contudo, conhecer a matéria e buscar orientações pode evitar dores de cabeça na hora de 

requerer o benefício de forma administrativa, que, se negado, terá que ser reconhecido em juízo 
se preenchido os requisitos para concessão.

Quanto as aposentadorias, destaca-se a aposentadoria por tempo de contribuição que é con-
cedida de acordo com as seguintes regras:

- Os segurados inscritos no Regime de Previdência até 16.12.1998, inclusive os oriundos de 
outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida (nº de contribuições), 
terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

a) aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, conforme o caso, com renda 
mensal no valor de 100% do salário de benefício desde que cumpridos 35 anos de contribuição 
se homem e 30 anos se mulher.

b) aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal proporcional desde que cum-
pridos os seguintes requisitos, cumulativamente: i) idade mínima de 53 anos para homem e 48 
para mulher; ii) tempo mínimo de 40 anos se homem e 25 anos mulher; iii) um período adicional 
de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo, que em 16.12.1998, faltava para 
atingir o tempo de contribuição estabelecido no item ii.

- Os segurados inscritos no Regime Geral a partir de 17.12.1998, inclusive oriundos de 
outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, terão direito a 
aposentadoria por tempo de contribuição desde que comprovem 35 anos para o homem e 30 

anos para a mulher.
Se você leitor está nestas situações, pode requerer o benefício junto ao 

INSS administrativamente e caso este negue, busque o judiciário para ver seu 
benefício reconhecido.
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cidade

Candidatos a prefeito aprovam 
debate político realizado terça

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

HABEAS CORPUS
Pai de Reinaldo e empresários ganham liberdade provisória

A noite de terça-feira, 
dia 20, foi de debate 
político com candi-

datos à Prefeitura de Indaia-
tuba. O evento, que contou 
com todos os cinco políticos, 
aconteceu na Faculdade Max 
Planck, umas das organiza-
doras ao lado da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
subseção Indaiatuba. 

O debate teve cerca de 3 
horas de duração e contou 
com transmissão ao vivo pela 
TV Sol Comunidade. 

Após cinco blocos de de-
bate, os candidatos garanti-
ram que saíram satisfeitos e 
fortalecidos para as Eleições 
Municipais que acontecem no 
dia 2 de outubro. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o candidato do 
PMDB, o engenheiro Nilson 
Alcides Gaspar, disse que o 
debate foi proveitoso para 
apresentar seus projetos e 
não se incomodou com os 
possíveis “ataques” de seus 
concorrentes. 

“Acredito que seja normal, 
em um debate, ter algumas 
acusações de outras partes. 
Eu sou da atual administração 
e apoiado pelo atual prefeito 
Reinaldo Nogueira, então 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em decisão do 
ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, concedeu habeas 
corpus ao pai do prefeito li-
cenciado Reinaldo Nogueira 
(PMDB), Leonício Lopes Cruz, 
e a outros dois empresários, os 
irmãos Josué Eraldo da Silva e 

esse tipo de postura é comum. 
As pessoas buscam encontrar 
falhas para poderem transfor-
mar em tragédias”, lembra. 
“Mas foi um debate muito 
transparente para a popula-
ção ver o que nós podemos 
fazer em mais quatro anos, 
para continuar avançando e 
melhorando a vida de todos.”

Já o principalmente con-
corrente de Gaspar nas urnas, 
segundo as últimas pesquisas, 
Bruno Ganem (PV) disse que 
o evento foi de alto nível. 

“O balanço desse debate 
foi totalmente positivo. A 
postura de todos os candi-
datos foi muito respeitosa 
e sempre colocando as pro-
postas com questionamentos 

Rogério Soares da Silva. 
A decisão saiu na manhã de 

terça-feira, dia 20, e na tarde 
do mesmo dia todos foram 
liberados. 

Ambos estavam detidos em 
presídios estaduais, desde o 22 
de junho, suspeitos de participa-
rem de um esquema fraudulento 

dentro do limite, o que é vá-
lido dentro da democracia”, 
salienta. “Fico feliz de poder 
apresentar uma parte daquilo 
que a gente preparou para a 
nossa cidade. Conseguimos 

de compra e desapropriação de 
áreas no Município. 

Na mesma operação, o pre-
feito Reinaldo Nogueira tam-
bém foi detido e ficou preso 
em Tremembé, durante 50 
dias, quando ganhou liberdade 
provisória no dia 10 de agosto. 

Além de Reinaldo, Leonício 

realmente atingir nosso ob-
jetivo e, nos próximos dias, 
durante a campanha o povo 
vai conhecendo melhor nos-
sas propostas.”

Para o candidato Gervasio 

e os dois irmãos, também foram 
presas as empresárias Adma 
e Camila Galassi, sendo que 
as duas foram as primeiras a 
ganharem liberdade provisória.  

Todos foram presos em 
Indaiatuba numa operação do 
Gaeco do MP, em parceria com 
o Baep.

Silva, do PTB, essa foi uma 
oportunidade de conseguir 
fazer uma divulgação seme-
lhante aos demais políticos. 

“É importante essa inicia-
tiva, para que a população 
possa conhecer um pouco 
mais do candidato, principal-
mente eu que tenho dificulda-
de de colocar uma campanha 
na rua, do jeito que eu queria, 
por conta das questões finan-
ceiras”, salienta. “Lógico que 
a crítica sempre vai existir, 
pois se não era como se a gen-
te tivesse concordando com 
o que esta aí. Mas queremos 
uma proposta diferente, para 
deixar de investir na cidade e 
sim mais nas pessoas, na qua-
lidade de vida das famílias.”

 
Satisfação 

Ao fim do longo período 

de debate, o candidato do 
PMN, o empresário Manoel 
Messias também viu como 
proveitoso o evento. “Acho 
muito importante o debate, por 
conta de como foi feito, com 
respeito aos candidatos. Tudo 
foi feito por sorteio, não houve 
influência nenhuma e cada um 
pôde passar sua ideia para a 
sociedade”, ressalta. 

Mesmo sendo um dos últi-
mos a confirmar candidatura, 
o fisioterapeuta Rinaldo Wolf, 
do PT, aprovou o debate. “Foi 
um evento de alto nível. Nós 
não temos tanta oportunidade 
de aparecer na mídia, como 
os outros candidatos, e por 
isso foi muito válido. É uma 
oportunidade de as pessoas 
conhecerem os candidatos e 
suas respectivas propostas”, 
explica.

Debate contou com a participação de todos os cinco candidatos à Prefeitura de Indaiatuba 

FACULDADE MAX PLANCK - PAULA NOVAKOSKI
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Obra ‘Dom Casmurro’ é 
vivenciada na prática por alunos do Meta

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

ROSE PARRA - ACS/CMI

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Projeto é aprovado e 
presença de doulas será 
obrigatória nos partos 

Após um ano de tra-
mitação na Câma-
ra, enfim o projeto 

107/2016, que autoriza a 
presença das doulas em casas 
de parto e estabelecimentos 
hospitalares, foi aprovado por 
unanimidade. O PL recebeu 
voto favorável dos 12 vere-
adores na noite de segunda-
-feira, dia 19, durante a 26ª 
Sessão Ordinária da Câmara. 
O projeto precisa ainda ser 
sancionado.

Segundo determina o PL, 
de autoria do vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), as doulas serão 
obrigatórias nas maternida-
des, casas de parto e esta-
belecimentos hospitalares 
congêneres de Indaiatuba. 

As profissionais poderão 
ser solicitadas pelas mães no 
período de trabalho de parto, 
durante ou parto ou após ele.

Elas são autorizadas a 
entrar nas unidades de saúde 
com seus equipamentos de 
trabalho, tais como bolas de 
fisioterapia, massageadores, 
bolsa de água quente, óleos de 
massagens e banquete auxiliar 
para parto.

Caso a determinação não 
seja respeitada, haverá pe-
nalidades como advertência 
na primeira ocorrência e, em 
caso de novo registro, aplica-
ção de penalidades previstas 
na legislação. 

As doulas são acompa-
nhantes de partos escolhidas 
livremente pelas gestantes e 
parturientes (mães em período 
de parto), que visam “prestar 

A equipe do Colégio 
Meta, que sempre pensa na 
importância do aprendizado 
significativo, realizou com os 
alunos do 2º ano do Ensino 
Médio noturno, juntamente 
com a professora de Língua 
Portuguesa, Juliana Taliuli, 
uma atividade diferenciada, 
em que finalizou o trabalho 

suporte contínuo à gestante 
no ciclo gravídico puerperal, 
favorecendo a evolução do 
parto e bem-estar da gestante. 

Na justificativa do projeto, 
o autor do PL ressalta que 
atualmente a hospitalização 
do parto deixou as mulheres 
desenraizadas e isoladas, sem 
nenhum apoio psico-social. 

Por isso a necessidade da 
figura da doula, que surge jus-
tamente para preencher esta 
lacuna, suprindo a demanda 
de emoção e afeto neste mo-
mento de intensa importância 
e vulnerabilidade. É o resgate 
de uma prática existente an-
tes da institucionalização e 
medicalização da assistência 
ao parto.

Presente com cartazes nas 
Sessões Ordinárias da Câmara, 

com o livro paradidático 
“Dom Casmurro”, de Macha-
do de Assis.

A atividade desenvolveu 
habilidades leitoras e argu-
mentativas, quando os alunos 
vivenciaram trechos do livro 
de maneira descontraída. Eles 
estavam caracterizados como 
personagens do livro, além 

desde novembro do ano pas-
sado, protestando e pedindo a 
aprovação do projeto, a doula e 
ativista Raquel Prado acredita 
que a aprovação do PL é ape-
nas um pequeno passa dado e 
ainda está longe do ideal. 

“É necessário que tenha-
mos profissionais que per-
mitam o trabalho das doulas, 
que haja liberdade, que estes 
profissionais conheçam o 
funcionamento do corpo da 
mulher e saibam respeitar o 
tempo necessário”, diz. “A 
maioria dos partos ainda é 
cesária, vai demorar muito 
para que essa nova lei entre 
em vigor. Mas hoje foi uma 
grande vitória, porém ainda 
falta muito.”

O projeto das doulas tra-
mita na Câmara há um ano 

do conhecimento da obra.
“Acredito que, vivencian-

do as experiências da obra, os 
alunos têm uma visão crítica 
e expressiva do conteúdo 
trabalhado em sala de aula”, 
relata a professora Juliana. “É 
uma atividade em que o alu-
no, além de conhecer a obra 
na íntegra, se envolve com os 

e chegou a ser considerado, 
noutra ocasião, inconstitu-
cional pelo Departamento 
Jurídico da Câmara. 

Humanização 
Também do vereador Li-

nho, a última Sessão Ordinária 
da Câmara também aprovou o 
PL 106/2016, que dispõe sobre 
a humanização da assistência 
à mulher e ao neonato durante 
o ciclo gravídico puerperal na 
rede pública e priva de saúde 
do Município. 

Na ocasião, toda gestante 
terá direito a receber assistên-
cia humanizada durante ges-
tão, pré-parto, realização do 
parto e puerpério. O Projeto 
também foi votado e aprovado 
por unanimidade em regime 
de urgência. 

personagens”, complementa 
a coordenadora pedagógica 
do Ensino Médio, Andréa 
Romão.

Para conhecer mais sobre 
o Colégio Meta, visite uma de 
suas unidades, no Jardim Re-
gina ou em Itaici. Saiba mais 
sobre o colégio no www.
colegiometa.com.

Desde dezembro “protestos” vêm sendo realizados pedindo aprovação do projeto das doulas
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Haoc amplia Laboratório 
de Análises Clínicas

Campanha de 
multivacinação vai até 
a próxima sexta-feira

Colégio Objetivo promove encontro literário 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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A partir desta semana 
começou a funcio-
nar o novo espaço 

do Laboratório de Análises 
Clínicas do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). Ao todo são cerca de 
600 metros quadrados e toda 
a área fica embaixo do prnto-
-socorro. O acesso para o la-
boratório ocorre pela entrada 
principal do estacionamento 
interno do hospital.

O novo espaço contempla 
a ampliação do parque tecno-
lógico e atualmente possui um 
conjunto de modernos equipa-
mentos que permite a análise 
do sangue em tubo primário 
(o sangue é encaminhado para 
análise no tubo em que foi 
coletado), com gel separador 
(que separa as células do soro, 
sem a necessidade de mudança 
de tubo) e etiqueta com código 
de barras (para identificar o 
paciente e os exames a serem 
realizados naquele tubo). 

Todos os equipamentos utili-
zam sistema de interfaceamento 
(leitura da etiqueta dos tubos 
através de código de barras). 
Esses cuidados agilizam a reali-
zação das análises e aumentam 
a confiabilidade dos resultados 
dos exames. Os laudos são 
emitidos através de um moder-
no programa, com assinatura 
eletrônica protegida por senhas 
que impedem seu manuseio por 
pessoas não habilitadas. Os exa-
mes são realizados sob rígidos 
controles de qualidade interna e 
externa propiciando o mais alto 

padrão qualidade.
Desta forma o laboratório 

passa a ampliar sua capaci-
dade de realização de exames 
em conjunto com aumento da 
demanda e da população da ci-
dade. “A ideia de utilizar esse 
espaço para o laboratório foi 
do superintendente do Haoc, 
Renato Sargo junto com a 
Coordenação do Laboratório, 
por ser estratégica, uma vez 
que grande parte do volume de 
exames é oriunda de pacientes 
do Pronto Socorro. Sendo as-
sim, a agilidade na liberação 
dos resultados dos exames é 
mais uma ferramenta de me-
lhoria para os médicos e a as-
sistência ao doente”, apontam 
o coordenador/RT Laboratório 
Haoc, o médico Dr. Helio Aki-
nori Kitagaki Junior.

Além de ser um laboratório 
que funciona 24 horas para o 
hospital, em regime ambulato-
rial atende somente os usuários 
de convênios médicos através 
das solicitações médicas reali-
zadas em consultórios e clíni-
cas. Já no caso de pacientes do 
pronto-socorro, os exames são 
feitos apenas em atendimento 
hospitalar. 

Atualmente, o Laboratório 
realiza na sua plenitude os di-
ferentes exames laboratoriais, 
como os exames de Bioquími-
ca, Hematologia, Imunologia, 
Hemostasia, Parasitologia, 
Urinálise, Microbiologia e 
Genéticos. O novo espaço 
climatizado conta com uma 
moderna recepção, sete salas 
de coleta, uma sala de coleta 
de longa duração, sala de co-

leta infantil, sala de pequenos 
procedimentos e espaço para 
desjejum para propiciar con-
forto e qualidade aos clientes.

Atendimento  
O horário de atendimento 

aos clientes é das 7h às 17 
horas de segunda a sexta e das 
7h às 12 horas aos sábados. 
Exames que necessitam de je-
jum, o paciente vem rotineira-
mente no período da manhã e, 
os clientes que necessitam de 
exames de urgência podem ser 
atendidos no período da tarde. 

Mais informações pelo 
telefone (19) 3801-8218. A 
entrega do resultado dos exa-
mes pode ser feita pela internet 
através do site do www.haoc.
org.br. ou presencial no perío-
do de atendimento.

Novo espaço no Haoc começou a funcionar esta semana 

Começou na última se-
gunda-feira, dia 19, a cam-
panha nacional de "mul-
tivacinação" que inclui-
rá, as vacinas disponíveis 
pelo calendário nacional 
de vacinação para crianças 
menores de 5 anos (4 ano, 
11 meses e 29 dias) e para 
cr ianças e  adolescentes 
entre 9 e 15 anos incomple-
tos, incluindo a imunização 
contra HPV para meninas.

O esforço é para imuni-
zar e acertar as carteiras de 
vacinação vai até a próxima 
sexta-feira, dia 30, sendo 
que hoje, dia 24, todas as 
unidades de saúde estarão 
abertas das 8h às 17 horas.

Segundo a diretora da 
Vigilância em Saúde, Rita 
de Cassia Ferraz Vaz, a 
campanha nacional de mul-
tivacinação ocorre normal-
mente no mês de agosto, 
mas devido aos eventos 
esportivos foi adiada para 
setembro. “O objetivo prin-
cipal da campanha é esti-
mular que os pais e respon-
sáveis levem os filhos para 
fazer o acerto da carteira de 
vacinação”, salienta.

Rita destaca que é ne-
cessário que os pais procu-
rem a sua unidade de saúde 
de referência para que os 
profissionais das salas de 
vacinas tenham acesso ao 
cadastro (espelho de vaci-
nas) da criança e do ado-
lescente. “Os dados devem 
constar corretamente nos 
espelhos e com a carteira 
em mão e assim será mais 

fácil verificar se todas as 
vacinas estão corretas e se 
a criança está imunizada. 
Todas as informações serão 
repassadas para o Sistema 
Nacional de Imunização 
do Ministério da Saúde”, 
explica.

Em 2016, o calendário 
de vacinações conta com 
14 vacinas: Hepatite A, 
VIP, Meningocócica C, Ro-
tavírus, HPV, Pneumo10, 
Var ice la ,  Pentavalente , 
Tetraviral, Dupla adulto, 
DTP, Tríplice viral, VOP 
(poliomielite) e a Febre 
Amarela somente para áre-
as de risco.

A diretora explicou que 
é preciso vacinar as meni-
nas e os demais adolescen-
tes que talvez estejam com 
alguma dose em atraso. 

“Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, a co-
bertura vacinal dos ado-
lescentes no Brasil ainda 
não é adequada, por isso a 
campanha incluiu essa fai-
xa Um dos casos de baixa 
adesão é a vacina contra 
HPV para meninas, que tem 
o objetivo de prevenir cân-
cer de colo de útero”, diz. 
“A vacinação contra HPV 
teve sucesso na aplicação 
da primeira dose, mas algu-
mas pessoas esqueceram de 
tomar as demais.”

Atualmente vacina con-
tra o HPV passou de três 
para duas doses, com in-
tervalo de seis meses entre 
elas para meninas de 9 a 
14 anos.

Na última terça-feira, dia 
20, o Colégio Objetivo Indaia-
tuba promoveu o Encontro 
Literário dos alunos do 4º e 5º 
anos do Ensino Fundamental 1, 
no Palácio Votura.

A coordenadora pedagógi-
ca, Maria Angélica Peratello, 
explica que durante o ano, são 
desenvolvidas aulas interdisci-
plinares, em que várias possi-
bilidades de trabalho ganham 
sentido através da língua: um 
conto de fadas, uma aventu-
ra, atualidades, uma pintura 
clássica, uma experiência de 
ciências.

Assim, vão surgindo textos 
que, em interação com a leitura, 
mostram o desenvolvimento 
intelectual e afetivo dos alunos. 
“O Encontro Literário apre-

senta à comunidade escolar a 
mostra deste trabalho, em que 
os jovens escritores demons-
tram sua autonomia na escrita, 
não só como fonte de conheci-
mento, mas também de prazer”, 
comenta a coordenadora.

Os trabalhos dos 4ºs anos 
abordaram os animais em ex-
tinção. “Os alunos foram es-
timulados a refletir sobre a 
necessidade de cuidar tanto 
da natureza, como dos ani-
mais. Para isso pesquisaram 
porque alguns animais estão 
em extinção e trabalharam na 
construção do texto. Os traba-
lhos ficaram muito criativos!”, 
conta a professora de Língua 
Portuguesa, Yeda Sigrist. 

Já os alunos dos 5ºs anos 
tiveram como tema para a reda-

ção “Quando eu for gente gran-
de”. “Para escrever os textos os 
alunos deveriam escolher uma 
profissão em que pudessem 
atuar na transformação desse 
mundo tão desigual em que 
vivemos. Eles descobriram a 
importância de olhar para o 
outro para melhorar o mundo. 
O resultado foi muito bom!”, 
afirma a professora Yeda.

Além de produzir os textos, 
os alunos ainda digitaram e dia-
gramaram as redações na aula 
de Informática, tomando todo 
o cuidado para não cometer 
erros, e ainda fizeram a ilus-
tração, utilizando aplicativos 
para desenho. “Os trabalhos 
ficaram lindos! Os alunos se 
empenharam muito, tanto para 
digitar os trabalhos, como 

para fazer os desenhos, porque 
eles não podiam usar imagens 
prontas. Eles criaram e fizeram 
os próprios desenhos!”, declara 
a professora de Informática, 
Carla Alves.

Durante o evento, realizado 
no Palácio Votura, que reuniu 
alunos, professores, pais e 
convidados, houve a leitura 
de alguns textos, a apresenta-
ção do Coral do 4º e 5º anos, 
regido pela professora Débora 
de Oliveira Sander, uma breve 
palestra com o professor e psi-
cólogo Lucas Cavalcante, que 
falou sobre essa vontade que 
os pequenos têm de transfor-
mar o mundo em que vivemos 
num lugar melhor, e a entrega 
das publicações aos alunos 
escritores.
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Gervasio quer governar e investir 
nas necessidades da população 

Governar pensando nas 
necessidades do cida-
dão. Essa é a proposta 

do candidato a prefeito de In-
daiatuba, o vereador Gervasio 
Silva (PTB), caso vença as 
Eleições 2016 que acontecem 
no dia 2 de outubro.

Na última parte da série 
especial com os candidatos 
à Prefeitura de Indaiatuba, o 
Mais Expressão entrevistou o 
vereador que apresentou seus 
projetos. 

Com experiência na área 
de habitação, Gervasio quer 
inovar no seu plano de governo 
caso seja eleito. 

O candidato prevê a ide-
alização de um projeto com 
lotes urbanizados. A grande 
novidade seria a extinção do 
financiamento via banco, o 
que tornaria o processo mais 
simples e objetivo. “Dessa 
forma, vamos fazer com que 
o morador são 'sofra' com a 
burocracia dessas instituições 
em aprovar o crédito e que o 
cidadão volte a sonhar com a 
casa própria”, diz. 

O projeto também prevê 
que se exclua a questão do 
sorteio e que seja contemplado 
quem esteja na fila de espera 
por uma casa, que atualmente 
na Prefeitura chega a média 
de 20 mil pessoas. “Nesse 
modelo, pelo menos a pessoa 
vai ter certeza que uma hora 
será chamada”, diz Gervasio. 

Entretanto, deve-se levar 
em consideração, para definir 
se determinado morador tem 
direito a casa, fatores como 
tempo de moradia, renda, e 
outros. 

Comtemplados, o cidadão 
teria a opção de escolher três 
tipos de planta para sua resi-
dência, para que seja um bairro 
planejado, além de um kit bási-
co com material de construção 
para o início das obras. 

A ideia ainda é que se 
façam mutirões de constru-
ção. “A princípio as pessoas 
construiriam as casas e, para 
dar mais qualidade a obra, não 
saberiam de quem pertence a 
mesma. Só após prontas tais 
casas seriam sorteadas entre os 
contemplados”, explica. 

Segundo o candidato do 
PTB, a ideia é nos quatro 
anos 8 mil moradores sejam 
contemplados. “Para que isso 
aconteça e que ninguém seja 
injustiçado, vamos fazer ve-
rificação no próprio domicílio 
do cidade, para ver se real-
mente ele tem a necessidade 
de ser contemplado”, explica 
Gevasio. 

Reestruturação
Gervasio pretende fazer 

uma reestrutura no funciona-
lismo, para que concursados 
e comissionados tenha os 
mesmos direitos e deveres. “A 
princípio dispensarei todos os 
comissionados e recontratarei 
apenas os que forem necessá-
rios”, garante.  

Outro setor que merece 
atenção em seu governo, 
segundo Gervasio (PTB), é 
a saúde. Para o candidato, é 
uma das áreas no Município 
que se tem pouca eficiência. 
“Basta ficar meia hora num 
‘postinho’ para ver qual é a 
realidade do Município. O 
que acontece na saúde é tipo 
da situação que não tem como 
maquiar para o povo”, diz o 
candidato.

Com isso, Gervasio tirar 
fila de espera nas unidades 
de saúde, tanto para consultas 
quanto para a realização de 
exames médicos. Par isso, 
serão realizados mutirões 
em todas as unidades e se 
possível em parceria com clí-

Ainda em seu plano de 
governo, o candidato a pre-
feito Gervasio Silva (PTB) 
irá buscar melhorias para dois 
setores fundamentais para a 
sociedade: educação e mobi-
lidade urbana. 

Na educação, um dos pro-
jetos de Gervasio é estender 
o horário de atendimento 
das creches municipais, com 
turnos de seis horas para os 
funcionários. “Temos que 
nos adequar as necessidades 
dos pais e não como está 
atualmente”, diz. “Por outro 
lado, o pai terá que compro-
var o horário que trabalha e 
não pode ficar com o filho. 
A criança não deverá ficar 
esse tempo todo na unidade 
escolar, enquanto que o pai 
está em casa.”

Nas escolas, o candidato 
pretende criar mais unidades 
de período integral. Tanto 
creches quanto escolas devem 
ganhar novas unidades, as 
quais serão construídas con-
forme a necessidade. 

Outro programa previsto 
no governo de Gervasio é 
permitir que as escolas fiquem 
abertas no período de férias, 
com atividades esportivas 
e culturais, além de reforço 
escolar, com fornecimento 
de alimentação diferenciada. 

O candidato do PTB tam-
bém prevê projetos para a 

Trabalhar em conjunto, essa 
é a proposta do candidato a pre-
feito Gervasio Silva (PTB) caso 
vença as Eleições Municipais. 

Na segurança pública, o 
candidato acredita no traba-
lho de prevenção, aliando a 
integração com o esporte e a 
cultura. “Temos que ocupar 
sempre o tempo ocioso dos jo-
vens. Fazer com ele volte a ter 
um sonho, o que não acontece 
atualmente. Por isso a impor-
tância de abrir as escolas para 
a comunidade aos finais de 
semana, com campeonatos e 
atividades culturais”, diz. 

Apesar de acreditar que 
esse é um dos caminhos con-
tra a violência, o candidato 
também reconhece a neces-
sidade de sempre investir no 
efetivo da guarda e em novas 
tecnologias, assim como na 
carreira do guarda municipal. 
“Temos que valorizar o pro-
fissional para que o mesmo 
tenha tranquilidade para atuar 
nas ruas, que tenha um salário 
compatível para não haver 
necessidade de fazer ‘bicos’ 
em outros lugares”, diz. 

Esportes e cultura 
Na área esportiva, um dos 

projetos será destinado ao 
futebol e futsal amador. A 
ideia do candidato a prefeito 
é conseguir, junto a inicia-
tiva privada, parcerias para 

Saúde também será prioridade, segundo Gervasio 

Educação e mobilidade urbana 
também serão revistas 

Segurança, esportes e 
cultura devem caminhar juntos

nicas particulares, para que o 
déficit de espera seja zerado. 

Ainda na área da saúde, 
Gervasio quer tornar as UBSs 
em policlínicas, com peque-
nos serviços disponíveis e 
atendimento com especiali-
dades, das 7h às 20 horas. 

O candidato também quer 
criar uma unidade de saúde 
itinerante, com uma equipe 
de especialistas, que possa 
atender bairros que ainda não 
possuem demanda para ter 
uma UBS, por exemplo. 

Outro projeto no plano 
de governo é a implantação 
da APA (Acompanhamento 
de pacientes Acamados). O 
programa visa prestar suporte 
médico a doentes crônicos, 

educação superior. A ideia 
é construir uma Faculdade 
Social Municipal aos alunos 
de baixa renda e criar cursos 
preparatórios gratuitos para o 
vestibular e ao Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 

   
Mobilidade

No transporte público, 
setor mais questionado pela 
população atualmente, Gerva-
sio promete um diálogo mais 
amigável, com a empresa 
responsável, para a melhoria 
do serviço ou até mesmo a 
inclusão de uma concorrente.

Entretanto, o candidato 
reconhece que para melhor 
o serviço em Indaiatuba é 
preciso que haja mais in-
vestimento do Município. 
“Acredito que se quero um 
serviço de qualidade, tenho 
que dar condições a empre-
sa para fazer isso. Atual-
mente não existe subsídio 
público para o transporte”, 
diz. 

Outra providência, segun-
do Gervasio, é criar transporte 
alternativo. Uma das provi-
dências seria abrir concorrên-
cias para vans. 

Ainda para o transporte, 
o candidato quer aumentar 
o tempo para o uso do bi-
lhete único, passando de 40 
minutos para 2 horas ou três 
viagens.

subsidiar os campeonatos 
promovidos na cidade, com 
o fornecimento, para todos 
os times, de materiais como 
jogos de camisa, bolas, bolsa 
de massagem, remédios e que 
tenham isenção com despesas 
com inscrição, fichas protoco-
los e taxas de arbitragem. 

Segundo Gervasio, atual-
mente o custo de um campeo-
nato amador na cidade é de R$ 
80 mil. “Hoje vemos pessoas 
tirando dinheiro do próprio 
bolso para praticar esporte na 
cidade. Podemos fazer parce-
rias com empresas, as quais 
serão reconhecidas como 
instituições que se preocupam 
com a sociedade.”

Do esporte para cultura, 
o candidato ressalta a im-
portância de disseminar as 
atividades para outras regiões 
da cidade. Segundo Gervasio, 
o que se vê hoje são muitos 
eventos concentrados apenas 
no Parque Ecológico. “Te-
mos que valorizar mais os 
artistas locais, incentivando e 
promovendo os festivais nas 
comunidades e nas escolas”, 
salienta o candidato do PTB. 
“Por isso vamos criar também 
um projeto chamado Cultura 
Itinerante, que 'visitará' as 
praças das cidades, e o artista 
que se destacar terá apoio da 
secretaria para poder continu-
ar crescendo.”

vítimas de derrame, AVC, 
deficiente físico, acidenta e 
a pessoas que por algum mó-
vito estão impossibilitadas de 
se deslocarem até as unidades 
de saúde. 

Outro projeto que deve ser 
executado por Gervasio é o 
programa de saúde Escolar, 
com dentista, oftalmologista 
e otorrino. 

Por fim, Gervásio também 
vê a necessidade da constru-
ção de um hospital munici-
pal. “Hoje o que temos é o 
Haoc, que é uma instituição 
privada e que recebe milhões 
da Prefeitura”, diz. “A via-
bilidade para a construção 
de um hospital tem que ser 
buscada.”Gervasio garante que, se for eleito, vai priorizar mais as necessidades do indaiatubano 

DIVULGAÇÃO
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Indalux oferece o que há de mais 
moderno no ‘mundo dos LEDs’

As lâmpadas tradicio-
nais estão sendo fre-
quentemente troca-

das pela iluminação de LED. 
Sendo uma forte tendência no 
mercado, ela só oferece bene-
fícios para os compradores, 
como a durabilidade e eco-
nomia nos custos da energia.

Funcionando apenas há 
um mês na cidade, a Indalux 
traz uma grande variedade de 
produtos em LED, tendo op-
ções residencial e comercial.

Acreditando que seja um 
mercado promissor e de longo 
prazo, o proprietário da loja, 
o empresário Fábio Edir Pi-
nink, de 35 anos, ressalta que 
o “mundo” dos LED tende a 
crescer cada vez mais.

“A iluminação em LED vai 
ser o futuro. Tudo que existe 
hoje e não é de LED vai ser 
descontinuado, e esse prazo 
está chegando. Aqui no Brasil 
já foram trocadas 4% dessa ilu-
minação, então temos ainda 96 
% para ser substituída, por isso 
é um mercado que tem muito o 
que crescer e evoluir”, ressalta.

A Indalux atende seus 
clientes com o propósito de 
entender realmente qual é sua 
real necessidade, oferecendo 
produtos que vão ser utiliza-
dos para que os clientes não 
façam gastos desnecessários.

Diferencial  
As dúvidas sempre rondam 

os consumidores. Com o objeti-
vo de saber onde realmente vão 
economizar, eles preferem nú-
meros ao invés de porcentagens.

Quem procura a Indalux 
atualmente, encontra um pro-
grama que funciona como um 
estudo de visibilidade econô-
mica, quando será calculado 
o consumo atual de energia 
e o que ele vai ter ao fazer a 
alteração da lâmpada.

“Com o Penbeck, conse-
guimos calcular o gasto, en-
contrar a economia e mostrar 
o retorno que o cliente vai ter. 
E não cobramos nada por isso é 

mais uma maneira de fidelizar 
nossos clientes”, diz Pinink.

O material de LED além de 
serem econômicos é também 
ecologicamente correto, por 
não possuírem metais pesados 
eles não são prejudicais ao meio 
ambiente, mas ainda devem ser 
reciclados corretamente.

A loja tem uma linha dis-
ponível para residências e 
comércios, como as comuns, 
luminárias em LED, tubula-
das, decorativas e para lustres. 

A Indalux trabalha ainda 
com projetos, quando só é 
realizado o orçamento dos 
materiais, mesmo não tendo 
o produto disponível em loja 

como os de industrial. Mesmo 
assim a Indalux não te “deixa 
na mão”. 

“Temos uma agilidade 
muito grande de trazer o ma-
terial. Normalmente, se o ma-
terial for muito especifico, ele 
não passa de uma semana. O 
material mais simples demora 
em torno de dois dias”, diz.

A qualidade acompanha a 
Indalux. Pensando em sempre 
trazer produtos bons para seus 
clientes, Pinink escolhe os 
fornecedores certos para que 
cada vez mais os que cofiam 
possam recomendar.

“Os LEDs são fabricados 
na China. Nossos fornecedo-

res são todos de fora. Existem 
diversos tipos de produtos, 
mas nós só selecionamos os 
com legalidade e dos grandes 
fornecedores que atuam no 
Brasil. Eu mesmo busco mi-
nhas mercadorias e, se eu não 
aprovar, não trago para minha 
loja” ressalta “Trabalhamos 
com produtos de primeira li-
nha, sempre buscando um pre-
ço justo para nossos clientes.”

História
Formado em Engenharia 

Elétrica na turma de 2006, 
na PUC-Campinas, Pinink 
tem na bagagem mais de 20 
anos de elétrica. Desde 2008 

ele atua na área de projetos 
comerciais, onde envolve a 
iluminação e entre outros da 
área elétrica.

A ideia de abrir sua própria 
loja partiu do incentivo de 
amigos que já atuam na área. 
Acreditando que é uma função 
agradável de trabalhar, eles 
perceberam uma deficiência 
desse ramo na cidade, onde 
ainda não possuía uma loja 
com grandes variedades em 
LED.

A loja é localizada na 
Avenida Conceição, 239- Vila 
Castelo Branco. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3392-7900. 

A Indalux  oferece o que há de mais sofisticado e atual em LED  O empresário Fábio Edir Pinink está há 20 anos no setor elétrico  
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Colégio Montreal para 

aprendizado do Espanhol 

CONSCIENTIZAÇÃO INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Greve ganha apoio de bancos privados
JME

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Prestes a completar 20 
dias e sem acordo entre 
as partes, a greve dos 

bancários ganhou mais um 
aliado ontem, dia 23. Quatro 
agências de bancos privados, 
em Indaiatuba, também ade-
riram à paralisação. Todas 
localizadas no Centro da ci-
dade, estão greve as unidades 
do Santander, Itaú, HSBC e 
Bradesco.

Elas se unem a outras sete 
agências locais, do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica 
Federal (CEF), as quais estão 
paralisadas desde o dia 6 de 
setembro, quando a greve foi 
deflagrada em todo o País. 

Com 11 agências paralisa-
das no Município, o Sindicato 
dos Bancários de Campinas e 

Região contabiliza 250 bancá-
rios em greve nas agências de 
Indaiatuba. 

Segundo o diretor regional 
do sindicado, Jacó de Santos 
Bastos, a greve pode ganhar 
mais adesões na próxima se-
mana. “Na última assembleia 
foram oferecidas as mes-
mas propostas e não tivemos 
avanços. Até o momento não 
houve outro contato para nova 
proposta”, diz. “A partir da 
próxima semana há gran-
de possibilidade de outras 
agências privadas aderirem o 
movimento.”

 
Proposta 

A proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fena-
ban) é de reajuste salarial de 
7%, juntamente com o abono 
salarial de R$ 3,3 mil, o que 
representa 2,39% (abaixo da 

inflação segundo o Sindicato). 
Os bancários pedem re-

ajuste salarial de 14,78% 
(aumento real de 5%, mais 
inflação projetada em 9,31%); 
PLR de 3 salários, mais R$ 
8.317; piso salarial de R$ 
3.940,24; vale refeição de R$ 
40 por dia; vale alimentação 
de R$ 800; 13º cesta alimenta-
ção de R$ 880; auxílio creche 
(R$ 880) e 14º salário.  

Outras reivindicações são 
por saúde, segurança, condi-
ções de trabalho, igualdade de 
oportunidades e renumeração.

Atualmente os serviços 
disponíveis dos bancos são 
os caixas eletrônicos para 
saques, depósitos, Internet 
banking, Mobile banking, 
correspondentes bancários 
(lotéricas e caixas de saques 
em supermercados) e aten-
dimento ao telefone para 

dúvidas, saldos, aplicações e 
transições agendadas.

Com quase 20 dias parali-
sados, a greve dos bancários 
já atrapalha o dia a dia da 

população. “Até o momento 
não estava me atrapalhando, 
mas agora com outras agên-
cias em greve vai ficar pior 
para todos”, diz o aposentado 

Claudelen Granado, de 37 
anos. “Vai ficar ruim ter que 
pagar tudo nas lotéricas”, 
complementa a dona de casa 
Irene Leite, de 57 anos.

Agências bancárias privadas também aderiram à paralisação na manhã de ontem, dia 23  

Evento na última quarta-feira marcou o início das atividades da Abraz no Casarão Pau Preto  

A sub-regional de In-
daiatuba da Associação 
Brasileira de Alzheimer 
(Abraz) dá sequência as 
atividades do Dia Mundial 
da Doença de Alzheimer, 
celebrado na última quarta-
-feira, dia 21. Hoje, dia 24, 
acontece o evento “Arte da 
Vida”, das 9h às 11h30, no 
Casarão Pau Preto.

O evento consistirá em 
dinâmicas vivenciais em 
grupos, envolvendo idosos 
com diagnóstico de perda 
de memória e Alzheimer, 
e cuidadores. Será neces-
sária inscrição prévia pelo 
telefone 3328-4285.

Os participantes pré-ins-
critos serão recepcionados 
às 9h. Às 9h30, a especia-

lista Talita Ribeiro Passoni 
desenvolverá uma sessão 
de musicoterapia. Em se-
guida, o psicólogo Giovan-
ni Vendramini Alves fará 
uma roda de conversa com 
cuidadores e familiares, 
a fim de promover uma 
troca de experiências entre 
os participantes. O evento 
terminará às 11h, com uma 
confraternização. 

No Dia Mundial da Do-
ença de Alzheimer, a Abraz 
promoveu o Fórum “Meus 
pais envelheceram. E ago-
ra, como cuidar deles?”, no 
Anfiteatro da Prefeitura. 
Também foram realizados 
um debate e mesa-redonda 
entre todos os 160 partici-
pantes do evento. 

“O mundo está enve-
lhencendo e nós precisa-
mos pensar esse envelhe-
cimento. A expectativa de 
vida do brasileiro hoje é 
de 73 anos, mas em 2050 
será de 81 anos”, informa 
a presidente da Abraz In-

daiatuba, a médica geriatra 
Celene Queiroz Pinheiro 
de Oliveira. “Temos atual-
mente 558 milhões idosos 
no mundo e, enquanto a 
população cresce em 55%, 
a população de idosos au-
menta em 126% e de pes-
soas com mais de 80 anos 
em 246%. Vamos ver cada 
vez mais pessoas com 90, 
100 anos.”

Apoio
Os eventos realizados 

pela Abraz neste mês de 
setembro contam com os 
seguintes patrocinadores: 
Apsen Farmacêutica, Ben-
veni Residencial para Ido-
sos, Conviva Day Care, 
Laboratório Edna Jaguari-
be, Home Angels, Libbs, 
Torrent Pharma, Vita Mi-
gliore Home Care e Ymu-
nomaster. As ações têm 
ainda o apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba, Faculdade 
Anhanguera e Artoni Pro-
duções Gráficas.

Como estimular os alunos 
do Ensino Fundamental 2 a 
aprenderem a língua espa-
nhola? Para a professora de 
espanhol do Colégio Montre-
al, Gheiza Villazon, uma das 
possibilidades está no uso da 
tecnologia.

A professora conta que o 
projeto desenvolvido com os 
alunos do 6º ano propôs uma 
pesquisa sobre a língua espa-
nhola nos países da América 
Latina. Os alunos do 8º ano 
escreveram um texto sobre as 
férias e os do 9º ano redigiram 
uma carta de apresentação para 
conseguir emprego. “Os obje-
tivos dessas atividades são o 
aprimoramento do aprendizado 
da língua espanhola, o aumento 
da familiarização com a língua 
fora do ambiente escolar, a 
promoção da autonomia para 
aprender vocabulário novo e 
estruturas gramaticais”, explica 
a professora.

Depois de realizada a pes-
quisa, os alunos do 6º ano pro-
duziram um vídeo com o celu-

lar falando sobre o seu nome, 
sua nacionalidade, sua família, 
sua idade e onde estuda, com 
o propósito de estimular que 
se expressassem em espanhol, 
utilizando a tecnologia dos 
smartphones. Já os alunos do 
8º ano e do 9º ano tiveram que 
utilizar a ferramenta do e-mail 
para produzir suas redações 
na língua espanhola. “Usar a 
tecnologia para escrever em 
espanhol foi uma ferramenta 
que proporcionou uma forma 
de avaliar inovadora e dife-
rente. Saímos da mesmice do 
uso do caderno e do livro e os 
alunos gostaram muito”, afirma 
a professora.

“A atividade proposta foi 
algo inovador, pois saiu da ro-
tina de sala de aula e abrangeu 
novos conhecimentos. Um jei-
to diferente de atividade esco-
lar que gerou novas ideias. Foi 
uma atividade bem elaborada e 
divertida, utilizando um meio 
muito comum no nosso dia a 
dia!”, comenta a aluna do 9º 
ano, Vitória Rocha de Moraes.

Atividades no Colégio Montreal foram realizadas visando o 
aprimoramento do aprendizado da língua espanhola 
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Empresário tem casa invadida e família feita refém Polícia Militar prende 
traficante na porta de 
escola estadual  

INSEGURANÇA ILÍCITO

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Acidentes na SP-75 deixa 
uma vítima fatal e outra ferida 

Dois acidentes na Ro-
dovia Santos Dumont 
(SP-75), no períme-

tro de Indaiatuba, terminou na 
morte de um jovem de 26 anos 
e deixou uma vítima ferida. 
Os casos ocorreram respec-
tivamente na última terça e 
quarta-feira, dias 20 e 21. 

O primeiro acidente, na 
tarde de terça-feira, acabou 
tragicamente com a vida do 
vendedor identificado como 
Thiago Expedido da Silva, de 
26 anos, residente em Salto. 

Segundo informações co-
letadas no local do acidente, a 
vítima trafegava com sua mo-
tocicleta, a caminho no trabalho 
em Indaiatuba, onde atuava 
numa loja localizada num sho-
pping da cidade, quando teria 
sido atingida por um caminhão 
no quilômetro 47 da rodovia. 

Pelo trânsito intenso na-
quele horário, o motociclista 
pode ter sido atingido por di-
versos veículos na queda. Ele 

não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar Rodovi-

ária, os Bombeiros e socor-
ristas da AB Colinas, admi-
nistradora da rodovia, foram 
chamados ao local. Uma das 
faixas foi interditada e o he-
licóptero Águia da PM foi 

chamado, mas não havia mais 
o que ser feito.

A AB Colinas chegou a 
divulgar uma nota de esclare-
cimento. Segundo a conces-
sionária, "...às 13h35 houve 
um acidente envolvendo um 
caminhão, um carro de pas-

seio e uma motocicleta no 
km 47, sentido Campinas, da 
Rodovia Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado (SP-75), 
em Indaiatuba. O acidente 
registrou uma vítima fatal. A 
faixa da direita da rodovia foi 
interditada para o atendimento 

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA 

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA 
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Helicóptero Águia da PM chegou a ir ao local, mas a vítima já havia falecido

Presa às ferragens, vítima de acidente na quarta acabou sendo socorrida

Três homens com armas 
falsas invadiram a casa do em-
presário Edvaldo Bertipaglia na 
madrugada da última quinta-
-feira, dia 22, e fizeram a fa-
mília refém até a chegada dele. 
Quando foram surpreendidos 
por seguranças do empresário, 
eles fugiram. A Guarda Civil de 
Indaiatuba (GCI) foi chamada. 

De acordo com relato da 
família, os bandidos invadiram 
a casa, localizada no Recrio 
Campestre Joia, enquanto o 
empresário trabalhava. 

Quando Bertipaglia chegou 
à residência, acabou rendido e 
chegou a ser agredido - sofren-
do um corte na orelha. O trio 
pediu dinheiro, mas Bertipaglia 

disse que não tinha e entregou 
joias. 

Um dos seguranças sur-
preendeu os bandidos e eles 
fugiram. No local, a Guarda 
encontrou simulacros - réplicas 
de armas. 

A assessoria de imprensa 
do empresário afirmou que a 
família Bertiplagia sofreu um 

assalto com suposto sequestro. 
"Três homens fortemente arma-
dos com muita agressividade 
fizeram Edvaldo e sua família 
reféns por quase três horas. 
Em momento de descuido dos 
marginais, eles conseguiram 
avisar a Guarda. Informamos 
que neste momento já estão em 
segurança", informou a nota.

A Polícia Militar prendeu 
um homem, identificado como 
Jasans Alves dos Santos, de 
22 anos, por tráfico de drogas. 
Na tarde de terça-feira, dia 20, 
ele foi flagrado pelo policias 
traficante em frente à Escola 
Estadual Carlos Tancler, na Rua 
José Fanger, no Parque Indaiá. 

Segundo informações da Po-
lícia Militar, em patrulhamento 
pelo bairro, nas proximidades 
do colégio, os policiais visua-
lizaram Santos no “comércio” 
ilegal.

Feita à abordagem, o indiví-
duo ainda tentou dispensar algo. 
Mas realizada busca pessoal, 
foram encontrados no bolso de 
sua blusa uma saco de papel e 
dentro do mesmo um pino de 
cocaína, dez pedras de crack e 
R$ 10.

da ocorrência e o trânsito fluiu 
normalmente pela faixa da es-
querda. Houve um quilômetro 
de lentidão no local."

Preso 
No segundo caso, um 

motorista ficou preso nas 
ferragens após um acidente 
que envolveu pelo menos 
três carros no final da tarde 
desta quarta-feira, dia 21, 
também na Rodovia Santos 
Dumont, na altura do bairro 
Jardim Oliveira Camargo, 

sentido Campinas.
Ele foi socorrido por fun-

cionários da concessionária 
AB Colinas, mas estava 
consciente e com suspeita 
de ter quebrado o nariz.

De acordo com testemu-
nhas, um motorista bateu com 
o carro na traseira do veículo 
da vítima. Com a colisão, ele 
foi contra o muro de prote-
ção. Apesar de ter envolvido 
outros carros, ninguém mais 
se feriu. A identidade do ra-
paz não foi divulgada.

Diante do flagrante, foi dada 
voz de prisão ao mesmo e con-
duzido à Delegacia Central, 
onde foi ratificada a voz de 
prisão por tráfico. Por atuar de 
forma ilícita em frente à escola, 
Santos deverá ter um agravante 
na pena. Ele segue à disposição 
da Justiça.

Armados com simulacros, criminosos invadiram e fizeram reféns empresário e seus familiares
Santos ainda tentou jogar os 
entorpecentes que estavam 
em seu bolso   
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Sub-20 do Primavera pega o líder Capivariano
PAULISTÃO
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esportes

Indaiatuba FC conquista 
o ‘caneco’ do Veterano 

TABELA

8º Campeonato Máster 50 (Aifa)

Rodada amanhã, dia 25

Horário Partida     Local 
9h30 Botafogo x Ferroviário   CET 2
10h50 XV de Novembro B x Independente  XV
11h C. Independente x XV de Novembro A Vale Verde

Resultados da última rodada
Ferroviário 0 x 0 XV de Novembro A 
Botafogo 9 x 1 Independente (Elias Fausto) 
XV de Novembro B 1 x 3 Independente

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 25 
 
Horário  Partida
8h  Brasiltex x Renovação 
9h10  Hot Flowers x RZ Comunicação 

Resultados da última rodada 
Clinica São Camilo 4 x 5 Nobel  
Marquinhos Tintas 2 x 0 RIP Serviços  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 25 
 
Horário  Partida
10h15  Grupo Marquinhos x Verona Restaurante
11h20  Império x Vizzent 
 
Resultados da última rodada 
Estilo Som & Luz 3 x 2 Casagrande Turismo 

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho – 2016

Rodada hoje, dia 24

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
15h  Centerbor/M. Tintas x Central Contabilidade Adulto 
16h  Sanare x Fisiomag    Adulto 
 
Rodada hoje, dia 25

Campo 1
Horário  Partida    Categoria 
8h Tukka’s Lanchonete x Cavifer   Super Máster 
9h15  DD Max x LG Vacker/Vacker & Bueno  Super Máster 
10h30  Unilabor x Ice Bears Ar Condicionado  Adulto
Campo 2
Horário  Partida    Categoria 
8h  Lofts x Thunder Vision - Portaria Remota Super Máster 
9h15  Balilla x Madeireira Glaudeimar   Máster 
10h30  Belle Santé Odontologia x Jornal Exemplo  Máster
Campo 3
Horário P artida    Categoria 
9h  Birô - Brio! Informática x SSA Brasil  Veterano 
10h15  Centermaq x Luxafit Transportes   Veterano 
11h15  Madeireira Madelasca x Cato   Adulto

Rodada quarta-feira, dia 28

Campo 3
Horário  Partida    Categoria 
19h15  Pai & Filhos x Visão Imóveis/2G Bebidas  Máster 
20h15  Tukka’s Lanchonete x Colégio Meta  Máster

Rodada quinta-feira, dia 29 
 
Campo 3
Horário  Partida    Categoria 
19h15  Visual Formaturas x SSA Brasil   Veterano
20h15  Vizzent Calçados x Luxafit Transportes  Veterano

4ᵃ Copa Deco20 Z10 Imóveis

Rodada amanhã, dia 25, no Deco 20

Horário  Partida
9h  ECAI x Amigos do Leandro Pinto  
10h  Invictos x Vidraçaria Reflexo 
11h  Mingardi e Elias x Cooperpet/Belosso  

Resultados da última rodada
Invictos 6 x 11 Amigos do Leandro Pinto 
Mingardi e Elias 2 x 11 Vidraçaria Reflexo  
Atlético Clube Indaiatuba 3 x 11 Cooperpet/Belosso 
Desportivo Paulista 7 x 4 Manchester Voador  

ANGELO GOUVÊA 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O Indaiatuba FC é o 
mais novo campeão 
do Veterano Raúl Fer-

nandes de futebol, campeonato 
que conta com apoio da Liga 
Regional Desportiva Indaiatu-
bana (Lidi). No sábado, dia 17, 
a equipe levantou o “caneco” 
depois de vencer o Paulistinha/
Black Power pelo placar de 3 x 
1, com todos os gols anotados 
na segunda etapa. 

O confronto que definiu 
o campeão da 20ª edição do 
certame foi realizado no cam-
po 1 do Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET).

A grande decisão do cer-
tame foi movimentadíssima 
e emoção foi o que não faltou 
aos torcedores presentes. 

Apesar disso, a rede só 
balançou mesmo na segunda 
etapa. A equipe do Indaiatuba 
abriu o marcador, com gol de 
Suim. Não demorou muito e 
o Paulistinha empatou com 
Guina.

Mas mostrando sua força, 
novamente o Indaiatuba saltou 
à frente no marcador com gol 
de Airton. E para garantir a vi-
tória e o “caneco” de campeão 
do Vetearno, Suim anotou o 
segundo dele e o terceiro do 
Indaiatuba no jogo. 

Além de campeão, o In-
daiatuba levantou também o 
troféu de artilheiro, com Air-

ton fazendo 19 gols durante 
todo o campeonato. 

A excelente campanha da 
equipe foi coroada ainda com o 
título de defesa menos vazada, 
com apenas 11 gols sofridos 
no certame.

A competição também 
premiou a equipe mais disci-
plinada, título que ficou com 
o Thorck FC, com seis cartões 
amarelos tomados. 

Premiação 
A Lidi também promoveu, 

na noite de sexta-feira, dia 18, 
a entrega da premiação para os 
melhores do ano nas Séries A 
e B do Campeonato Amador. 
O evento aconteceu no Tênis 
Clube.

Na Primeira Divisão foram 

premiados: o goleiro Marqui-
nhos (União Paraná); o lateral 
direito Daniel (Paulistinha); os 
zagueiros Lenilson (Mastiga 
Samba) e Luan (Ponte Preta); 
e na lateral esquerda Jackson 
(União Paraná); os volantes 
foram Monguinha e Tales 
(ambos do Mastiga); na meia 
estão Vanderlei (Santa Cruz) 
e Rafinha (Mastiga Samba); 
e no ataque Baianinho (União 
Paraná) e Murilo (Ponte Preta). 

O técnico premiado foi 
Fernando Gonçalves, cam-
peão pelo Mastiga Samba. 
Da mesma equipe, o goleiro 
Marquinhos também levou o 
título de destaque no gol.

Já na Segunda Divisão, o 
melhor goleiro foi Biro, do 
Atlético Oliveira. Nas laterais 

os mais votados foram Mauri-
nho (Galo) e Léo Maia (Man-
chester). Na zaga estão Felipe 
(Pimenta) e Maicon (Atlético 
Oliveira). No meio receberam 
a premiação os volantes De-
vair (Galo) e Amoz (Benfica), 
além dos meias Lucas Rocha 
(Bahia) e Andrei (Atlético 
Oliveira). O ataque é formado 
por Ceará (Atlético Oliveira) 
e Trevor (LBC).

O técnico mais votado foi 
Elvis, do Atlético Oliveira. Da 
mesma equipe, o meia Andrei 
foi eleito o destaque da com-
petição.      

A escolha dos melhores 
jogadores em suas respectivas 
posições foi feita no dia 29 de 
agosto, durante votação dos 
técnicos das duas divisões.

Praticamente classificado 
para a próxima fase do Campe-
onato Paulista, a equipe Sub-20 
do Primavera tem um grande 
desafio hoje, dia 24, fora de casa. 
O time enfrenta nada mais nada 
menos que o líder Capivariano, 
às 16 horas, na Arena Capivari. 

A equipe, comandada pelo 
técnico Júlio César, entra em 
campo precisando de apenas 
mais um pontinho para garantir 
de vez a classificação antecipada 
rumo à segunda fase. 

O Fantasma vem de uma 
goleada em casa, quando, no 
último sábado, dia 17, fez 4 x 1 
no Rio Branco de Americana.

O time está na terceira posi-
ção, com 37 pontos, e mais três 
jogos para fazer: Capivariano e 
Atlético Sorocaba fora, além de 
Ituano em casa. 

Apenas um verdadeiro mi-
lagre para tirar a vaga do Tri-
color de Indaiatuba. Para isso, 
o Primavera precisa perder as 
três próximas partidas e o Mogi 

Mirim, quinto colocado com 
27 pontos, ganhar também seus 
três próximos desafios: Indepen-
dente de Limeira (confronto de 
hoje) e São Bento de Sorocaba, 
em casa, e o Paulista em Jundiaí. 

Além disso, para ficar de 
fora, o Ituano, quarto colocado 
com 33 pontos, também teria 
que vencer seus três duelos: Ita-
pirense (partida de hoje) e União 
Barbarense, em casa, além do 
Primavera em Indaiatuba. 

Como critério de desempate, 

o regulamento da competição 
prevê que seja levado em con-
sideração número de vitórias, 
saldo de gols, gols pró, menor 
número de cartões vermelhos 
recebidos, menor número de 
cartões amarelos e por último 
sorteio público na sede da Fede-
ração Paulista de Futebol (FPF). 

Faltando três rodadas para o 
término da primeira fase, estão 
garantidos para a fase seguinte 
o Capivariano (47 pontos) e a 
Ponte Preta (45). 

Equipe do Indaiatuba FC garantiu a taça de campeão depois de vencer o Paulistinha por 3 x 1 na final
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JUNIOR FERRAZ 

DIVULGAÇÃO 

Última edição de 2016 
do Evolution ocorre 
dia 19 de novembro 

CINEMA

SETE HOMENS E UM DESTINO - Lançamento - Ação / Western 
- Classificação 14 anos - 132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 20h45
Shopping Jaraguá: Quinta (22) a Quarta (28): 16h00
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 15h50
Shopping Jaraguá: Quinta (22) a Quarta (28): 18h45 / 21h30
..........................................................................................................
..CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM - 
Lançamento - Animação / Comédia - Classificação livre - 86 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 20h10
Shopping Jaraguá: Quinta (22) a Quarta (28): 17h05
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 15h30 / 17h50
Shopping Jaraguá: Quinta (22) a Quarta (28): 15h00 / 19h10
..........................................................................................................
TÔ RYCA! - Lançamento - Comédia - Classificação 12 anos - 102 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e 
Quarta (28): 16h45 / 19h10 / 21h35
Sábado (24) e Domingo (25): 14h30 / 16h45 / 19h10 / 21h35
..........................................................................................................
PEQUENO SEGREDO - Lançamento - Drama - Classificação 10 
anos - 109 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22) a Quarta (28): 19h25
............................................................................................................
ÚLTIMOS DIAS NO DESERTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, 
com debate após a exibição* - Drama - Classificação 12 anos - 97 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (27): 19h45. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral.
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
............................................................................................................
BRUXA DE BLAIR - 2ª semana - Terror / Suspense - Classificação 
12 anos - 90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 18h50
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 21h50
............................................................................................................
DESCULPE O TRANSTORNO - 2ª semana - Comédia - Classifi-
cação 12 anos - 97 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 16h10 / 18h30
..........................................................................................................
AQUARIUS - 2ª semana - Drama - Classificação 16 anos - 141 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sexta (23) a Segunda (26) e na Quarta (28): 20h15
*Excepcionalmente este filme não será exibido na quinta, dia 22 e 
na terça, dia 27
............................................................................................................
O HOMEM NAS TREVAS - 3ª semana - Terror / Suspense - Clas-
sificação 14 anos - 86 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22) a Quarta (28): 21h10
............................................................................................................
UM NAMORADO PARA MINHA MULHER - 4ª semana - Co-
média Romântica - Classificação 12 anos - 106 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22): 21h45. Sexta (23) a Quarta (28): 
17h30 / 21h45
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 5ª semana - Animação 
/ Comédia - Classificação livre - 90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e 
Quarta (28): 17h20 / 19h35. Sábado (24) e Domingo (25): 15h00 / 
17h20 / 19h35
Shopping Jaraguá: Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) 
e Quarta (28): 15h30. Sábado (24) e Domingo (25): 14h30 / 16h40
............................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 8ª semana - Ação / Aventura - Classifi-
cação 12 anos - 123 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22) a Quarta (28): 21h05

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

O 16ª Evolution Of Fi-
ghters mal terminou 
no último sábado, dia 

17, e os organizadores já têm 
data agendada para a última 
edição do ano. Considerado 
o principal evento de MMA 
(Mixed Martial Arts) de In-
daiatuba, a próxima edição do 
torneio será 19 de novembro 
(sábado), também no Centro 
de Treinamento Edlutas. 

A frente da competição du-
rante as 16 edições realizadas, 
em entrevista ao Mais Expres-
são, o mestre Edson Ronaldo 
Oliveira garantiu que partici-
par da organização do torneio 
é uma grande satisfação. “É 
muito bom e gratificante. Fico 
feliz em poder ajudar e abrir 
espaço para todo os novos 
competidores”, garante.

E aos poucos o evento vem 
crescendo na cidade e ganhan-
do notoriedade na região. No 
último sábado, 24 competido-
res subiram ao octógono e fi-
zeram lutas de “tirar o fôlego”.

“Foram lutas de muito alto 
nível. Não tivemos sequer 
um combate que poderíamos 
classificar como fraco”, diz 
Oliveira. “O público também 
marcou presença e, em média, 
350 pessoas compareceram.” 

Dos 12 combates progra-
mados para a noite, destaque 
para a luta principal entre 
Diogo Hannibal que derrotou 

Combates       Resultados
Ezequiel Teixeira (RFT) x  Lucas Klayton (VVT)   Vitória de Lucas por TKO 
Murilo Silva (Vine Thai) x Douglas Donizete (André Gomes Team) Douglas por TKO
Matheus Prates (Caparossi/Tozi) x Higor Nunes (Macena) Vitória de Higor por TKO
Camilinha Pitbull (Borracha JJ) x Patrícia Carneiro (Zion Fight) Empate 
Rafael Ferreira (Águia) x Denis Rodrigues (Dragão Team) Vitória de por TKO no 1º round 
Manoel Messias (Bibi Thaiam) x Thiago Henrique (Ludus)  Vitória de Manoel por desistência 
Henrique Santos (Vini Thai) x Vitor Nunes (Pequeno – Maldonado) Henrique por finalização
Pedro Mazzaropi (Nato) x Gerson Lucas (Claudiere Freitas, Retz) Pedro por decisão unânime 
Gledson Oliveira (Fight Work) x Matheus Sinixtro (Ludus Combat) Vitória de Matheus por finalização 
Franklyn Ribeiro (Negruxo) x Rafael Oliveira (VVT/Edlutas) Vitória de Rafael por finalização 
Sergio Japão (Negruxo Team) x Janiel Ramos (Master Team)  Não houve vencedor 
Diogo Hannibal (Homem de Pedra) x Marivan Jacaré (Fight Work) Vitória por finalização 

Fonte: Organização do Evolution OF Fight 

Merivan Jacaré, por finali-
zação aos quatro minutos do 
primeiro round, na luta válida 
pela categoria até 77 quilos.

Outros 11 duelos foram 

realizados na noite sábado. 
A princípio, o torneio havia 
programado 13 combates, mas 
o duelo entre Diego Rodri-
gues (Daineze Team) x Celso 

Alemão (VVT) acabou sendo 
cancelado. Das 12 lutas, uma 
aconteceu pelo card Amador 
e outras 11 pelo profissional. 
(Confira os resultados no box)

Décima sexta edição do Evolution contou com 12 combates no último sábado

Última medalha foi 
conquistada pelo atleta 
Malcon César Ramos, prata 
no atletismo PCD

Indaiatuba lidera os Jogos Abertos no quadro de medalhas 
DESEMPENHO  

Indaiatuba está na li-
derança do quadro de me-
dalhas da 80ª edição dos 
Jogos Abertos do Interior 
Horácio Baby Barioni, dis-
putada em São Bernardo 
do Campo. Mesmo com 
medalhas ainda a computar, 
os registros oficiais dos 
organizadores apontam até 
esta quinta, dia 22, o total 
de 89 medalhas, sendo 56 
de ouro, 22 de prata e 11 
de bronze.

Contudo, as medalhas 
registradas nos boletins já 
chegam a 92, sendo 56 de 
ouro, 25 de prata e 11 de 
bronze. A última conquista 
da cidade foi a medalha de 

Medalhas conquistadas por modalidade até o momento

Natação PCD - 50 medalhas, sendo 41 de ouro e nove de prata
Natação convencional - 33 medalhas, sendo 13 de ouro, 12 
de prata e 8 de bronze
Taekwondo - Medalha de prata
Futsal masculino - Medalha de ouro
Ciclismo - Seis medalhas, sendo um de ouro, duas de prata 
e três de bronze
Atletismo PCD - Medalha de prata

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes  

prata no atletismo PCD do 
atleta Malcon César Ramos, 
no lançamento do disco, na 
classe F55. No quadro de 
pontuação, Indaiatuba está 
em 4º lugar, com 68 pontos. 

A 80ª edição dos Jogos 

Abertos do Interior Horácio 
Baby Barioni continua

até o próximo dia 24 e os 
resultados podem ser acom-
panhados no site http://
www.saobernardo.sp.gov.
br/jai2016boletins.
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ATRAÇÃO 
‘Cúmplices de um Resgate - O Musical’ chega a cidade 

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Quatro candidatas são 
eleitas no Miss Infanto 
Juvenil deste ano  

Horóscopo de 24 a 30/09 por Alex Costa Guimarães

RODRIGO JORGETO

cultura &  lazer

Semana agitada para o setor de relacionamentos, 
tanto pessoais, quanto profissionais. Essa situação 
tende a levar um certo tempo de aproxiamda emten 
um mês, mas será ótimo para ajudar a recompor 
sua forma de lidar com seus relacionamentos e sua 
vida profissional, pois uma boa relação profissio-
nal pode surgir. Pro final de semana que vem, o 
agito no trabalho aumenta.

Durante esta semana o taurino pode se focar mais 
para seus projetos de trabalho, desejará modificar 
alguma coisa em sua rotina de ganhar dinheiro.
Sua saúde pode ficar fragilizada. O nativo pode 
querer ficar sem gastar esforços para estudos e 
perder oportunidades para melhorar seu interior.

O geminiano sentirá mais aberto para conversar,  
estará mais sociável e extrovertido desejará ter 
uma  vida social mais agitada. Os compromissos 
sociais estarão cobrando sua presença, momento 
ideal para planejar novos sonhos, pois estará mais 
criativo. Para o nativo que tiver em fase de for-
malização de um relacionamento, sua casa pode 
está passando por reformas.

Momento de introspecção, onde o nativo se foca 
mais em sua vida familiar e doméstica, pode 
estar decorando sua casa, ou trocando de imó-
vel. Bom momento de equilíbrio emocional, seu 
entendimento de como melhorar seu trabalho e 
seus ganhos estão mais claros. Novas amizades 
e novos sonhos com muitas esperanças surgem 
agora, evite ficar ansioso e preocupado demais.

O leonino sente que está mais fácil para ele a vida 
social, onde as pessoas se aproximam  e procuram 
por ele nas rodas sociais. Aproveite para firmar 
contratos, relacionamentos e novos amigos. Sua 
vida financeira pode melhorar se lançar uma força 
e ação nos negócios. Evite agir sem pensar.

Momento interessante para a vida financeira do 
virginiano, bom para conseguir melhorar ren-
dimentos ou pechinchar descontos. Sua vida 
financeira ganha um fluxo de enregia que permite 
melhoras. Por outro lado o nativo começa a ficzr 
com uma certa irritabilidade pois gostaria de im-
plnatar várias coisas ao mesmo tempo e não vai 
conseguir. Uma coisa por vez. Calma.

Um ano novo inicia para o Libriano que faz ani-
versário por estes dias. Uma nova etapa começa 
em sua vida. Seja de trabalho, seja afetiva, es-
queça o passado e as aflições do passado, agora 
é planejar o futuro e seguir em frente.Cuidado 
com sua alimentação e com sua saúde que corre 
o risco de fragilizar.

Em pleno inferno astral o escorpiano tem a pos-
sibilidade de entender o porque de muitas coisas 
que vem acontecendo e inclusive de alguns trau-
mas dele. Evite ir para lugares pesados até seu 
aniversário. Cuide de tua saúde, pois há tendencia 
de estar em baixa imunológica. Há possibilidade 
de levar a frente um projeto de trabalho que será 
muito importante.

O sagitariano tem  sua vida social voltando a 
agitação. O nativo estará mais objetivo que antes 
e sua saúde pode ser trabalhada para melhorar de 
forma contínua. Mas evite exageros na comida 
e nas atitudes em geral para não ficar agressivo. 
Foco na carreira profissional. Busque a harmonia 
nas ações.

O capricorniano começa a sentir um despertar in-
teressante em sua vida profissional  Sente que seu 
entendimento das coisas parece ficar mais claro 
que antes. Uma proposta de emprego pode chegar 
até você, pois alguém pode estar observando seu 
esforço e dedicação.

Esta semana começa a diminuir sua sensação de 
impotência, e seu humor, seu otimismo, e sua 
sensação de confiança e fé também seguem esse 
ritmo. Excelente momento para melhorar os sen-
timentos e a intimidade de seu relacionamento.O 
momento também é ótimo para melhorar os 
contratos, parcerias e negócios, pois estará mais 
assertivo e focado na meta.

Fase de transformação e renovação emocional, 
tenha cuidado para não criar instabiliade emocio-
nal nos seus relacionamentos, seus sentimentos 
estarão sendo renovados. Isso pode deixa-lo 
irritado e descontar nas pessoas ao redor. Tenha 
calma. 

Quatro candidatas fo-
ram eleitas, em suas 
categorias, campeãs 

do concurso Miss Infanto 
Juvenil. A grande final acon-
teceu no último domingo, dia 
18, no Espaço Ópera, com 55 
candidatas nas categorias Mi-
rim (crianças de 4 a 6 anos), 
Infantil (de 7 a 9), Infanto-
-Juvenil (de 10 a 13) e Juvenil 
(de 14 a 17).

O público que foi prestigiar 
as candidatas chegou a 500 
pessoas. As vencedoras ganha-
ram a faixa e a cora de Miss 
Infanto Juvenil 2016, tendo 
a oportunidade de disputar o 
grande concurso estadual Miss 
Infanto Juvenil São Paulo.

As vencedoras foram: 
categoria Mirim, Naiandra 
kimberlly; Infantil, Yasmim 
Vitória; Infanto Juvenil, Erica 
Malaquias; e Juvenil, Thais 
Lopes.

Antes da final, as candida-
tas foram preparadas tendo a 
orientação dos responsáveis 
pelo concurso. Na ocasião, elas 
receberam aulas de postura, 
teatro, de etiqueta e expressão 
corporal.

Além da coroação, as ga-
nhadoras foram presenteadas 
com um vale de R$ 150 da Fit 

Burguer; um dia de beleza na 
FloraViva; um par de ingressos 
para o musical “Cumplices de 
um Resgate”; R$ 150 e alguns 
brindes da Decorbolo.

Para a ganhadora da ca-
tegoria Infantil, Yasmim Vi-
tória, de 8 anos, o concurso 
é mais uma conquista de sua 
carreira. “Já participei de sete 
concursos, saindo vitoriosa em 
quatro deles”, lembra. “A pre-
paração foi longa e com muitos 

ensaios. Estou muito feliz de 
poder representar minha cida-
de como Miss Infantil,” conta.

Já para a Mãe de Yasmim, 
Andrea Gomes, é importante 
acompanhar cada momento da 
trajetória da filha e o apoio da 
família não pode faltar.

“Foi cansativo, preocu-
pante, mas valeu muito a 
pena. Nós, como pais, esta-
mos sempre lutando pelos 
sonhos dela. Nosso apoio é 

muito importante”, salienta.

Desafio 
As vencedoras disputarão, 

em dezembro de 2017, o con-
curso estadual Infanto Juvenil 
São Paulo. A preparação para 
a próxima etapa será feita pela 
equipe organizadora do Miss 
São Paulo.

As misses também estarão 
presentes em eventos sociais 
realizados no Município. 

A novela “Cúmplices de 
um Resgata – O Musical”, 
do SBT, tornou-se musical e 
se apresentará pela primeira 
vez em Indaiatuba. Sucesso 
do público Teen, o show 
acontece no palco do Clube 
9 de Julho, no dia 15 de ou-
tubro (sábado), a partir das 
17 horas.   

Os ingressos já estão à 
venda no Frans Café Indaia-
tuba, na Pipoca Doce Moda 
Bebê e Infantil e pelos telefo-
nes (19) 9.8354-4969 e (19) 
9.8757-6608. 

O espetáculo, que junta 
elenco adulto e infantil, é um 
musical lúdico, com perfor-
mances construídas a partir 
da novela e que também 
utiliza recursos audiovisuais 
na narrativa. Os elementos 
diversos inspiram um mundo 
mágico e passeio por diversos 

gêneros da música brasileira.
A peça permite que o 

público visualize, fora da 
televisão, uma remontagem 
criativa e versátil da histó-
ria, que traz um repertório 
interativo e apresenta can-
ções temas da novela, como 
SuperStar, Pra Ver se Cola e 
Cúmplices de um Resgate, 
interpretadas por atores que 
se destacam na novela. Outra 
novidade é o elenco variante, 
composto sempre por atores 
ligados à novela.

Quem assina a direção 
artística é a Vegas Produções 
e Eventos, com produção 
Executiva de Rose Torres e 
direção Musical de Paulo Fe-
dato, que foi responsável pela 
carreira de muitas estrelas 
como Rebeldes, Eliana, entre 
outros. O evento é promovido 
pela C3 Consulting.

Cúmplices de Um Resgate – O Musical
Onde: Clube 9 de Julho - Avenida Presidente Vargas, 2.000
Quando: 15 de outubro - abertura dos portões às 17h
Pontos de venda: Frans Café - Avenida Presidente Vargas, 
1.115, Cidade Nova;
Pipoca Doce Moda Bebê e Infantil – Avenida Geraldo Hack-
mann, 224, no Boulevard Cecap. 
Informações: (19) 9.8354-4969, 9.8757-6608 (com Jonas e Danielle)

Candidatas foram eleitas misses e receberam a coroa no último domingo



14A Mais Expressão

social & gastronomiafotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Vanessa, Rafaela, Guilherme, Jeann, Alex e Cris, na Fit Burgers, situada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

As amigas Thais, Jéssica e Graziele, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Tatiane, no Cintra Restaurante, situado na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio 
Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Rogerio Nogueira e Sabrina Souzano, na Fit Burgers, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Marina e Val Soares, jantando na Pizzaria Babbo Giovanni, na Avenida Presidente 
Vargas, 1.540. Contate-nos: 3834-1008

Lucas e Mariana, almoçando no Restauarante e Pizzaria Rincão Gaúcho, que fica 
na Av. Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América, Tel. 3875-2974

Kelly, Geovana, Milena, Larissa e Gabriely, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916

Ingrid, Ulisses, Luiz Gustavo, Vitória, Cristiana, Maria Laura e Regis, na Pizzaria Skinão, 
localizada na Rua Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Hannier, Yuiti Hayashi e Rogério, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Elisabete e Tadeu Ferrarezzi, almoçando no Restaurante Açafrão, 
que fica na Rua Quinze de Novembro, 492. Fone: 3816-8347

Poliana Neumeister e Magda Rodrigues, no Faisão Restaurante, situado na Rua 7 de Setembro, 659. 
Contate-nos: 3894-4840
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Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e 
noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento de seu filho!

CT Toquinha da Raposa

Professor Zeca e o aluno 
Renan Rodrigues, do Sub-
17, em recente campeonato 
interno na Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro

Professor Zeca e o aluno 
Leandro Henrique, da equipe 
Sub-11, durante campeonato 
interno na Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente competição interna 

Time Sub-8, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, durante 
disputa do campeonato interno

Sarah Monteiro, Maitê Rodrigues e Ana Laura de Araújo no 
intervalo do Objetivo

Ana Sophia Mainenti, Lívia Ambiel, Sophia Borges, Luiza Canal no 
intervalo do Colégio Objetivo

Alunos do Ensino Fundamental I no Festival de Natação do 
Colégio Objetivo

Os Alunos do 3º ano, do Colégio Le Perini, participaram do 2º 
Encontro Esportivo 2016, realizado no Clube de Campo 9 de Julho

A Proposta Pedagógica do Colégio Episteme é oferecer aulas 
extras como ballet, jazz, capoeira, inglês e educação tecnológica 
aos seus alunos

O Colégio Episteme está há 20 anos oferecendo serviços 
educacionais para crianças e adolescentes, atendendo desde a 
Educação Infantil ao Ensino Médio

As alunas Julia Soares, Júlia Schoen, Louize Santos, Maria 
Eduarda Messias e Julia Girotto, do Jardim 2, participaram do XV 
Festival de Dança do Colégio Le Perini

As alunas do 4º e 5º Anos, do Colégio Le Perini, no XV Festival de 
Dança Pequeno Príncipe

O Colégio Episteme oferece atendimento em período integral, 
em horário oposto às aulas, destinado as atividades de reforço, 
recreação e descanso

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta em aula de 
alimentação saudavel

Alunos do 4º Ano do Colégio Meta na Oficina de Matemática

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta em aula de Educação 
Tecnológica Lego
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza os colaboradores José, Renato 
e Maria Veronica, que completaram mais um ano de vida. 
Desejamos muito sucesso e saúde. Parabéns!

Maria Veronica 
comemora dia 24

Renato celebra dia 
24

José Martim 
comemora dia 19Miss Indaiatuba, Mister Indaiatuba e Miss Simpatia visitam a Mega 

Loja Nab

No último dia 16, o Blog Alouca de Ana Paula Barqueta completou 
7 anos, data comemorada no Fran´s Café em grande estilo e que 
contou com a organização de Ivanilde Reis e fotografia de Alan Bueno

Sergio, Lucia Ramos, Irene, Luiz Fruet, Uilza e Anderson, da CFC 
Cecap, na noite do Queijo e VinhoRebeca, do Supermercado Bandeira, com o cliente Maycon Almeida

Finalista do Miss Indaiatuba vestiram looks primavera-verão 
Cris Bandeira, que já estão disponíveis em todas as lojas com 
condições especiais de pagamento e diversos modelos exclusivos

Equipe Pedagógica do Colégio Meta recebe instruções para o 
material Lego 2017

Encerramento de Cinderela, do 8º  Festival de Dança Estúdio em Cena 

Anderson, do Carvão Indaiá, com o prefeito licenciado Reinaldo 
Nogueira e Tuca, do Top 13

Alunos dos 7ºs anos do Objetivo se divertem durante a viagem 
à Cananéia/SP

Alunos do Terceirão durante o trote dos esportes do Colégio Rodin

Alunos do Colégio Objetivo na final da Olimpíada Brasileira de 
Química Júnior

Alunos do Colégio Rodin se vestiram de esportistas para o trote

Equipe do Açougue Filé na 
Brasa sempre muito atenciosa
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Tutti Sposa

Não deixe de conferir na "A Nova Loja" vestidos de noiva 
da Tutti Sposa. Com exclusividade, são vestidos deslumbran-
tes com tecidos nobres, com detalhes em rendas, transparência 
e muito brilho. E para festas em geral, de uma espiada na 
coleção moda festa com lindos vestidos em vários tecidos 
e cores da nova estação e coleção primavera até plus size. 
Demais! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Foi no último dia 3 o casamento de Debora (filha de filha de Roberto Matos e Neuci de Oliveira) e Vitor (filho de 
Sergio Ambiel e Vania Albertini), na Igreja Nossa Senhora de Lourdes em Helvetia. Após a cerimônia, os noivos 
receberam os cumprimentos, com uma maravilhosa festa no salão da igreja. Parabéns, felicidades sempre!

Dê um pulo na Vitorello para 
espiar os maravilhosos vestidos 
para festa da nova coleão 
Eclipse. Continua a promoção 
fitness a partir de R$19,90 e 
moda em geral com casacos 
co 40% off e peças a partir de 
R$19,90, como blusinhas e 
vestidinhos. Demais!

Quer comemorar o seu aniversário na Casa da Esfiha? O 
restaurante tem um presente para você: aniversariantes de 
segunda a quinta-feira ganham um delicioso Petit Gateau, uma das 
sobremesas mais especiais da casa. Aproveite!

Colégio Meta realiza excursão

Aniversariantes ganham Petit Gateau

Foi no último dia 9 a excursão dos 
alunos do Colégio Meta, da 1ª e 2ª 
etapa, 3º de Educação Infantil e 
1º, 2º e 3º anos do Fundamental, 
no espaço temático do Sítio do 
Picapau Amarelo ,em Mairiporã. 
Projeto escolar inspirado na obra 
de Monteiro Lobato com objetivo 
dos alunos conhecerem a história 
de forma lúdica e divertida com 
várias atividades pedagógicas, 
teatro, almoço e brincadeiras. 
Foi  um dia marav i lhosos!

Blusa Peplum 
de neoprene com 
renda. Essa e ou-
tras novidades em 
moda festa, moda 
jovem e fitness 
você confire na 
Paula Amorim. 
Rua 5 de Julho, 
449 - Jardim Pau 
Preto. Telefone: 
3392-3401. De-
mais!

A equipe da Flor de Lis Cabelo, Depilação & Esmalteria está 
preparada para atender você nos serviços de cabelo, depilação, 
manicure, pedicure, unhas decoradas, limpeza de pele, design 
de sobrancelhas e alongamento de cílios. Até o próximo dia 30, o 
espaço está com uma promoção bastante atrativa, com hidratação 
profunda + escova por apenas R$ 79,90. Aproveite e agende seu 
horário pelos telefones (19) 99921-7576 (WhatsApp) ou 3825-0623
Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - Cidade Nova 1 - entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti. www.facebook.com/flordelisindaiatuba

A veterinária Sueli Midori com 
a tosadora Lucileidy, da Clínica 
Bicho Amigo, com o cliente Zen

Alunos de teatro da Escola Stahl Soler que está fazendo o maior 
sucesso. Informe-se no 3835-6247
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Festival de Frutos do Mar do Le 
Triskell Bistrô

Bodas Gloriosas de Bruna e André

Indaiatubano em alta

Exame internacional de dança 
acontece em Indaiatuba

Reunião Ordinária do Rotary Club 
de Indaiatuba Cocaes

Leilão em prol do Lar de Velhos Emmanuel acontece hoje no Indaiá 

Café da manhã

1º Festival de Gelatos – Flor de Pitanga

O Le Triskell Bistrô de Indaiatuba realizou na noite de 
quarta-feira, dia 21, o jantar de lançamento do seu Festival de 
Frutos do Mar, Vive La Mer, com apresentação do maravilhoso 
cardápio especial para amigos e imprensa!

Pelas mãos competentes de Tânia D'Ávila, a Romanzza 
Móveis recebeu arquitetos, decoradores e afins para um deli-
cioso café da manhã. Na ocasião, foram apresentados os novos 
espaços decorados pelos profissionais de Indaiatuba.

Vera e Gilles Mourier, recebendo a todos no seu Le Triskell

A Galpão 1 Academia de Dança sedia hoje e amanhã, dias 
24 e 25, o exame internacional da Royal Academy of Dance 
(RAD), instituição especializada em exames e treinamento de 
alunos e professores da modalidade, e que tem sua sede em 
Londres, na Inglaterra. Bailarinos da Galpão 1 e de academias 
de Itu serão avaliados por um examinador internacional a partir 
de critérios de técnica e performance. Após a avaliação, será 
apresentado um relatório pela organizadora do exame para o 
bailarino, professores e pais, indicando os aspectos positivos 
e os pontos fracos. Os candidatos aprovados receberão um 
certificado da RAD.

Imagina um dia inteiro para aproveitar os melhores gelatos de 
Indaiatuba e do mundo sem limites? E melhor ainda, em porções 
super convenientes de 50ml por vez, para sempre sobrar espaço 
pro próximo sabor? Confirme a sua presença no Festival e fique 
por dentro de todos os detalhes:  http://bit.ly/2bR8rHH&nbs p;— 
comendo gelato em Flor de Pitanga Gelateria.

Na noite de sábado, dia 17, realizou-se no Tênis Clube de 
Indaiatuba as bodas de Bruna Novachi e André Generoso, em 
um clima festivo e alegre, com muita gente bonita, decoração 
maravilhosa e os excelentes doces da chef Karina Bertocco. 
Parabéns aos noivos e a minha querida amiga Andréa Mendes 
Ferreira, pelo casamento lindo de seu filho André. Deixo aqui 
também um enorme pedido de desculpas por não ter conseguido 
comparecer ao evento, mas a prova está aqui, mostrando tudo 
o que pude!

Patrick Amstalden foi indicado e ganhou o prêmio de Me-
lhor Ator Coadjuvante por “O Musical Mamonas”, pelo prêmio 
Bibi Ferreira.

Sentindo-nos honrados com a visita dos companheiros do 
E-Club do Rotary Indaiatuba.

O 3º Leilão Beneficente em 
prol do Lar de Velhos Emma-
nuel acontece hoje, dia 24, a 
partir das 12 horas, no salão 
social do Indaiatuba Clube. O 
evento tem o objetivo de arre-
cadar fundos para a manuten-
ção dos trabalhos da entidade, 
que abriga cerca de 80 idosos. 
Os últimos ingressos estão à 
venda e custam R$ 100, com 
direito ao almoço e bebidas. 
Crianças menores de 6 anos não 
pagam. Com o convite, ainda 
é possível concorrer ao sorteio 
de uma TV de 42 polegadas e 
outros brindes. Entre os itens 
principais do leilão, está um 

Fusca ano 1972, que foi leiloado no ano passado e doado novamente à entidade pelo comprador. Estarão disponíveis ainda 
eletrodomésticos, móveis, bolsas, objetos de decoração, joias, entre outros. 
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caderno de negóciosNº 715

LOCAÇÃO - DESTAQUES CASAS EM CONDOMÍNIO

LOCAÇÃO
CASAS EM BAIRRO

CA06735- JARDIM MORADA DO SOL - AT150M²- 
AC80M²- Casa piso superior, com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, WC, sacada, não possui vaga de garagem. 
R$ 780,00 + IPTU.
CA06718 - JARDIM AMERICA - AT 90m², AC 50m² 
-   01 dormitório com suíte,  sala de estar e cozinha, 
banheiro social, 1 vaga. R$ 900,00 + IPTU.
CA06594 - JARDIM MORADA DO SOL - **Mais 50m², 
concedido pela prefeitura para uso, não pode ser 
construído, porem, pode ser utilizado de garagem.** 
R$ 1.000,00
CA06605-JARDIM SEVILHA - AT 150m² AC 78m² 
02 dormitórios, WC social, sala cozinha americana, 
lavanderia, quintal, garagem para 02 autos. R$ 
1.200,00+IPTU
CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.80m² 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC social, cozinha 
americana, sacada. R$ 1.200,00 + IPTU.
CA06724 - JARDIM CIDADE JARDIM - AT150m², 
AC-100m²- 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, 
lavanderia. vaga para 02 carros sendo 01 coberta. 
R$ 1200,00 + IPTU.
CA04034 - CIDADE NOVA II - AT 200m², AC 90m² - 02 
dormitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha com armário e fogão, churrasqueira e fogão, 
garagem para 03 autos. R$ 1.500,00
CA04960 - JARDIM PAU PRETO - AT 138m², AC 

176m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com hidro, WC 
social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, área de lazer com churrasquei-
ra, garagem para 02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA03388 - VILA TODOS OS SANTOS - AT 250m², 
AC 107m² - 03 dormitórios (01 suíte e 02 dormitórios 
com armários planejados), WC social, sala, jardim de 
inverno, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA06721 - JARDIM REGINA - AT 260m², AC 160m²-  
03 suítes, 03 salas, lavabo, cozinha, WC social, área 
de serviço. Garagem coberta para 01 carro e desco-
berta para 05 carros. R$ 2.000.00+ IPTU.
CA06488 - JARDIM JEQUITIBÁ - AT 160,06m², AC 
174,97m² - Casa ampla, reformada com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, WC social, sala ampla, la-
vabo, cozinha planejada, área de serviço fechada, WC 
externo, dormitório externo, amplo quintal, garagem 
para 02 autos coberta. R$ 2.100,00 + IPTU

APARTAMENTO
AP03188 – JARDIM ALICE – AU 57m² - 02 dor-
mitórios, sala de estar, banheiro social, cozinha e 
uma vaga de garagem. R$ 800,00 + COND. + IPTU.
AP02703 - CENTRO - AU 20 m² - com 01 dormitório, 
cozinha, banheiro. R$ 800,00.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 50m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 
01 auto. R$ 800,00 + condomínio + IPTU.

AP03174- JD JULIANA - AU64M² - 03 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga. (Semi-
Mobiliado) - R$990,00 + COND. + IPTU
AP03144 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU 
90m² - Excelente apartamento amplo com 02 dor-
mitórios, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha ampla, lavanderia, garagem para 
02 autos.**Condomínio com salão de festas** R$ 
1.000,00 + COND. + IPTU.
AP01116 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU68m² 
- AU68m² - 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.100,00 
incluso água, condomínio e IPTU.
AP02324 - VILLAGE AZALEIA - AU 69m² - 03 
dormitórios, sala de estar, WC social, cozinha 
planejada, lavanderia, 1 vaga coberta. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU
AP02657 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 69 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), cozinha com armários, lavanderia, 
WC social, sala para 2 ambientes e garagem coberta 
para 2 autos. R$ 1.250,00 +COND + IPTU. OBS: No 
condomínio incluso água e gás.
AP03178-VILLAGGIO D’ AMORE - AU 82,31 m² - 
03 dormitórios (01 suíte),todos com armários e ar 
condicionado, sala com varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. Condomínio 
com segurança e lazer completo! R$ 1.300,00 + 
COND. +IPTU

AP03198 - PIAZZA TREVISO - AU 80m² - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, todos com armários, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, WC de serviço, garagem para 02 autos. 
R$ 1.400,00 +COND. + IPTU.
AP03200 - EDIFICIO COLONIAL - AU 180m² - 
Apartamento amplo com 04 dormitórios todos com 
armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, ampla, WC de 
serviço, escritório com WC, sala de TV, varanda 
com chuveiro, 02 vagas de garagem. R$ 1.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP02581 - DUETTO DI MARIAH - AU80m² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte planejada, WC social, 
cozinha, sala, lavanderia, 02 vagas. Área de lazer 
com churrasqueira, academia, piscina, salão de 
festas, sauna. R$1.500,00 + COND + IPTU
AP01766 - FONTE DE TREVI - AU 77,69m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 am-
bientes, varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos. Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.600,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU.
AP02883 - FERNANDA - AU. 107 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte planejada com sacada), Wc Social, cozinha 
planejada, sala para 2 ambientes, área de serviço 
com banheiro e garagem para 2 autos cobertas. R$ 
1.700,00 com condomínio e IPTU inclusos.
AP02678 - FELICITTÁ - AU 83 - 03 dormitórios sendo 

01 suíte com armários, WC social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda gourmet, garagem 
para 02 autos. R$ 1.800,00 + condomínio + IPTU.
AP03182 - SOHO - AU 91m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todas com armários, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 
dois autos.**Apartamento novo, nunca habitado, 
com lazer completo**R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.
AP03199 - JATOBA - AU 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet e armários, WC social, rou-
peiro, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. Condomínio com infra de lazer completa. R$ 
2.500,00 +COND. + IPTU.
AP03201 - DUE - AU 96m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, gara-
gem para 02 autos. ** Condomínio com infraestrutura 
de lazer completa** Instalação de armários na coz-
inha e WCs, box e piso, sendo realizada. R$ 2.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP03191 - DAL CANTON - AU 350m² - 04 suítes 
sendo 01 delas máster todas com armários, sala 
ampla 03 ambientes com varanda, lavabo, copa, sala 
de TV, cozinha planejada, lavanderia com armários, 
surte de serviço com armários, garagem para 04 
autos. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU

CA05092 - VILLAGIO DI ITAICI- AT 150 m²,AC 100 m² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte com armários, WC social, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
 

CA06732- VILLAGGIO DI ITAICI – AT 150m²,AC 165m²- 
Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, 
e um para escritório, com sacada, lavabo, sala para 02 
ambientes WC social, cozinha planejada, lavanderia, WC 
social. Possui 02 vagas descobertas de garagem.  R$ 
2.200,00 + COND+ IPTU.
 

CA06704- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m²-, 
AC 105m²- Casa térrea com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira, garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + 
COND. + IPTU.
 

CA04393 - PALM TREE - AT 200m² , AC 181m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte com armários e ar condicionado, WC 
social, sala 02 ambientes, lavabo, sacada, cozinha planejada 
, quintal, lavanderia, dependência de empregada, garagem 
para 04 autos.**Excelente imóvel com produção de energia 
elétrica própria** R$ 2.500,00 + COND. + IPTU
 

CA06727- MONTREAL RESIDENCE - AT150m², AC 150m²- 
Lindo sobrado com 03 suítes, sendo 01 máster, WC social, 
sala para 02 ambientes, cozinha, lavanderia, quintal, 01 vaga 
de garagem. R$ 2.900,00 + COND+ IPTU.
 

CA06714 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT 300m²- AC 
189m² -  Sobrado com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, todos 
planejados, sala, escritório, WC social, Lavabo, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia planejada, área gourmet, 
02 vagas de garagem coberta. R$ 3.400,00 + COND. + IPTU.
 

CA06591 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m², AC 
180m² - 03 suítes sendo 01 máster com armários, lavabo, 
sala ampla dois ambientes, cozinha em ilha planejada, 
despensa, lavanderia, área gourmet fechada, quintal 
gramado, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas.**Aceita 
permuta**R$ 4.000,00 + COND.+ IPTU.
 

CA06733 - RESIDENCIAL VILLA ROMANA - AT 282,62m², 
AC 200m² - 03 suítes sendo 01 closet, 02 com armários todas 
com ar condicionado, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, área gourmet com 
churrasqueira e piscina garagem para 04 autos. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.



02B Mais Expressão

LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comer-
cial – Piso Supeior – 46m² c/ wc R$ 
1.000,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – 
Jd. Pompeia – Premium Office 
– Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, 
localização privilegiada - AU: 40m² 
c/ wc, estacionamento R$ 1.150,00 + 
Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Sa-
lão Comercial c/ cozinha e wc, exce-
lente localização R$ 3.500,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - 
AU:180m² - 3 wcs c/ mezanino R$ 
4.250,00 + Iptu
SL00125 – Centro – ótima localiza-
ção - AC: 240m² - Ótima Localização, 
02 banheiros, escritório, depósito, 
mezanino, cozinha, quintal, vaga p/ 
03 carros R$ 5.000,00 + Iptu

CASA

CA00168 – Jd. do Valle - 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem 2 carros R$ 
1.100,00 + Iptu
CA01202 – Jd.  Regente - 
2dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala, coz c/ armários e mesa, wc, 
lavanderia, garagem, portão eletrônico 
R$ 1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem R$ 
1.250,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - AC: 100m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem, edícula 
R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lav., garagem, não 
possui gar. R$ 1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, ga-
ragem p/ 4 carros R$ 2.100,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer R$ 850,00 + 
Cond + Iptu

AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, 
sala 2 amb, coz planej, wc, lavand, 
garagem R$ 800,00 + Cond + Iptu
AP00654 – Vila Todos os San-
tos - 2 dorm, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem R$ 1.000,00 
+ Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – 
área de lazer e portaria 24hs - 2 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social c/ box e gabinete, coz plane-
jada, lavand, garagem R$ 1.050,00 
+ Cond + Itpu
AP00447 – Ed. La Spezia - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, 
garagem, varanda gourmet c/ churr. 
R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Mo-
rada do Sol - Apto Novo, edifício 
c/ elevador, 2 dormitórios, sala 
2 ambientes, cozinha planejada, 
wc social, 1 vaga de garagem R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozi-
nha, wc, lavand, 2 vagas de gara-
gem R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00056 – Cidade Nova - 2 
dorm c/ armários, sala, cozinha 
c/ armário, banheiro, lavanderia, 
wc de empregada, gar. 1 carro R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, 
lavand, 1 vaga de garagem, portária 
24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
CA00161 – Jd. Sta Rita - AU: 
101m² - 3 dormitórios (sendo 1 
suite), sala 2 ambienttes c/ sacada, 
wc, cozinha grande c/ armário, 
lavanderia c/ armário, garagem 2 
carros R$ 1.600,00 + Cond + Iptu
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edi-
fício - Apto Novo - AU: 85,92m² 
- 3 dormitórios (Sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa R$ 
1.800,00 + Cond + Iptu

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park 
Real – AT: 150m² R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 
250m² - excelente topografia R$ 
190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – 
AT: 360m² - Ótima topografia R$ 
250.000,00

OPORTUNIDADE – 
TR00563 – Portal dos Ipês – 

AT: 300m² R$ 280.000,00

TR00482 – Cond. Fechado – Green 
Park - AT: 300m² R$ 240.000,00
TR00643 – Cond Fechado – Duas 
Marias – AT: 360m² - ótima to-
pografia - Aceita Financiamento 
bancário R$ 308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda 
avarandada c/ aquec. solar e ar cond., 
3 suites, sala 2 amb, sala de home 
theater, lavabo, escrit., coz. planej, 
despensa, lav., gar., piscina, churr., 
vestiário, quarto de despejo, mini 
campo e canil R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só 
terra – AT: 1.000m² R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Óti-
ma Área de Lazer - 2D (sendo 1 suite 
c/ armários e ar cond), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, 
lav.fehada, churr. c/ pia, gar. coberta 
2 carros R$ 350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova - 
3D(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, 
lav., gar., ótimo acab. R$ 400.000,00

OPORTUNIDADE - CA01154 
– Res. Montreal – AT:150m² - 
CASA NOVA - 3dorm(Sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz 
americana, churrasqueira, lavand, 

garagem. Área de Lazer completa - 
Portaria 24hs R$ 410.000,00

CA01181 – Vista Verde – LINDO SO-
BRADO - 3 suites c/ sacada (1 c/ closet), 
sala 2 amb, lavabo, espaço p/ escrit., coz 
americana, despensa, lav., churr. c/ pia, 
gar. cob. 2 carros, piso porcelanato na 
parte inf., pvc parte sup., aquec. solar, 
prep. p/ ar cond R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, coz., 
lavabo, escrit., piscina, churr. c/pia, 
gar. coberta 2 carros R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 
319m² -  AC: 190m² - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet e ar cond.), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, 
lavand c/ armários, excelente acaba-
mento, porcelanato R$ 850.000,00

CA01068 – Res. Maringá – AT: 
300m² - AC: 235m² - Aqueci-
mento Solar – Preparação p/ Ar 
Condicionado - 3 suites(sendo 1 
c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, 
despensa, área gourmet, piscina, 
wc externo, lavand, garagem R$ 
870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa 
Nova- AT: 300m² - AC: 240m² 
- 3 suites, sala de estar c/ pé di-
reito duplo, sala de jantar, lavabo, 
escritório, coz americana, piscina, 
churrasq, lavand, garagem, aqueci-
mento solar R$ 950.000,00
CA01397 – Maison du Park 
- AT: 495m² - AC: 380m² - 4 
suites(sendo 1 master c/ closet, 2 
duchas e 2 lavatórios), escritório, 
sala 02 ambientes c/ pé direito du-
plo, wc social, cozinha americana 
c/ ilha, armários planejados, coifa 
e fogão cooktop, despensa, lavabo, 
espaço gourmet c/ churrasqueira 
e armários, piscina, wc externo, 
quarto de despejo, jardim de inver-
no, paisagismo, aquecimento solar, 
preparação p/ ar condicionado, 06 
vagas de garagem, fino acabamen-
to. Condomínio de alto padrão c/ 
linda área de lazer R$ 2.300.000,00

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa 
Nova – 3dorm(Sendo 1 suite), sala, 
coz, wc, lavand, garagem 2 carros 
R$ 340.000,00
CA01365 – Jd do Valle – Casa 
Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala 
ampla, coz ampla, wc social c/ box, 
lavand, garagem coberta p/ 2 carros 
– ótimo acabamento R$ 375.000,00
CA01323 – Jd do Valle II - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social 
c/ box e gabinete, lavand, chur-
rasqueira c/ pia, garagem coberta 
2 carros, portão eletrônico R$ 
450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 
250m² - AC: 203m² - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz planej, wc 
social c/ box e gabinete, lavanderia, 
edícula c/ sala, coz, wc e dorm, 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros, 
portão eletrônico R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – 
Casa Nova, Excelente Acabamen-
to – 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
coz, lavand, churrasq c/pia, wc ex-
terno, garagem coberta p/ 2 carros 
R$ 650.000,00

CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² 
- AC: 230m² - Excelente Casa - 3 
dormitórios c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, coz planej, copa, sala de 
tv, churrasqueira c/ pia, lavand, wc 
externo, quarto de despejo, edícula 
assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, portão 
eletrônico R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES 
DE APTOS NA PLANTA

CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – 
Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz , 

wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 220.000,00

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² 
- Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento ban-
cário) R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – 
Área de Lazer e Portaria 24hs - 3 
dorm (sendo 1 suite e 2D c/ arm.), sala 
2 amb c/ rack e painel, wc social c/ box 
e gabinete, coz planej c/ cooktop, for-
no elétr. e coifa, lav. c/ armários, 1 gar. 
cob. Ac. imóvel como parte de pagto e 
financ. bancário R$ 278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – ótima 
localização - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz c/ armários, 
lavand, garagem, varanda gourmet c/ 
churrasqueira R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Bel-
vedere – Apto novo (fase final de 
construção) – Área de lazer comple-
ta – 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação p/ ar 
condicionado, varanda gourmet. R$ 
120.000,00 entrada (aceita terreno) + 
Saldo a financiar total R$ 340.000,00

OPORTUNIDADE - AP00573 – 
Ed. Soho - Apto Novo – Excelente 

Área de Lazer - AU: 85,92m² - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, cozinha, lavanderia, 2 vagas 
de garagem cobertas R$ 435.000,00

AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spazio 
Livenza - 3D (sendo 1 suite c/ arm.), wc 
social c/ box e gabinete, coz planej, lav. 
c/ armários, varanda gourmet ampla, 
2 vagas de gar. cobertas, área de lazer 
compl. e portaria 24hs R$ 460.000,00 
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TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150m² - R$ 
95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150m² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150m² - R$ 
110.000,00.
Terreno Jd. União 160m² - R$ 110.000,00.

CHÁCARAS.
Chácara 1000m² em Elias Fausto R$ 
75.000,00.
Chácara 1000m² em Monte Mor R$ 
85.000,00.
Chácara 5000m² em Elias Fausto R$ 
160.000,00.
Chácara 1200m² em Monte Mor R$ 
150.000,00.
Chácara 1000m² Olho D´Água – R$ 
150.000,00.
Sítio em Elias Fausto 32.000m², casa 
grande, casa caseiro, pomar, lago, piscina, 
campo de futebol, aceita imóvel em Indaiatuba 
como parte de pagamento R$ 900.000,00.

LOCAÇÃO.
2 cômodos R$ 330,00 Reais.
2 cômodos R$ 480 Reais.
3 cômodos R$ 660,00 Reais.
3 cômodos R$ 700,00 Reais.
4 cômodos R$ 900,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1000,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1100,00 Reais.
4 cômodos R$ 1200,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1350,00 Reais.

CASAS PARA VENDA
Casa Jardim Morada do Sol 4 Cômodos 
para acabar R$ 175.000,00.
Casa Jardim Dos Colibris nova 4 cômodos 
R$ 240.000,00.
Casa Jardim Morada do Sol 3 cômodos R$ 
185.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 cômodos nova R$ 
285.000,00.
Casa Jardim Hubert 4 cômodos ótimo local 
R$ 325.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 cômodos nova R$ 
300.000,00.
Casa Jardim Morada do Sol com 4 cômodos, 
aceita troca por chácara em Indaiatuba – R$ 
300.000,00.

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 
dorms(03 suites), sala 02 ambientes, 
sala de jantar, cozinha planejada,  pisci-
na, churrasqueira, com salão de festa, 
mini Campo de futebol – AT/3.000m² – 
AC/400 – R$ 1.200.000,00
CH2393  – Vale das Laranjeiras – 03 
dorms (01 st c/ closet), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia,salão de festa piscina e 
churrasqueira- Casa de Caseiro – AT/ 
3.000m² – AC/ 310m² – R$ 900.000,00.
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite 
(01 c/ closet),  sala 02 ambientes, sala 
de jantar,  cozinha planejada, lavan-
der ia ,  dependência de empregada, 
piscina   AT/1.900m² – AC/ 420m² – R$ 
900.000,00.(Aceita 50% em permuta).
CH2339 – Mosteiro de Itaici – 05 suites, 
sala 03 amb, sala jantar, cozinha plane-
jada, churrasqueira c/ salão de festa, 
piscina em alvenaria, quadra poliesporti-
va, casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 
800m² – R$ 1.500.000,00.
CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala 03 ambi-
entes, sala jantar,cozinha planejada, 
lavanderia e dependência de empre-
gada, mais Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira – AT 3.000m² – AC/450m² 
– R$ 950.000,00.

CH0008 – Jardim dos Laranjais – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala jantar, sala de 
estar, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
piscina, churrasqueira e sauna – AT/ 3.000m² 
– AC/ 330m² – R$850.000,00 Aceita 30% 
em permuta.

CASAS VENDE 
CA0144 – Vista Verde– 03 dorms(01st c/
closet), sala 02 ambientes, cozinha amer-
icana com AE,  lavanderia,piscina e chur-
rasqueira – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 
600.000,00. 
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.
CA2362 – Alto de Itaici – 03 suites, lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha americana, área 
de serviço,  garagem – R$  750.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 
st), sala, cozinha, lavanderia e banheiro, – 
R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 
master), lavabo, sala 03 ambientes, es-
critório, cozinha planejada, lavanderia, 
piscina, churrasqueira c/WC e despensa.  
AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 
Aceito 30% em permuta.
CA2358 – Vila Homero – 02 dorms(01st), 
02 salas c/varanda, cozinha, lavanderia, 
garagem – AT/390m² – AC/ 150m² (frente 

para o parque das frutas) – R$ 580.000,00 
OBS:aceita troca por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde.
CA0017 – Portal dos Ipês – 03 suites todas 
com armários, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada com despensa, piscina, 
área gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² – 
R$900.000,00 – Aceita 30  % em permuta.

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia.

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 
st), sala, cozinha e WC – R$ 440.000,00
Apto0002 – Edificio Parma – 02 dorms(01 
st), sala, cozinha e Wc – R$ 290.000,00 – 
Aceita R$ 60.000,00 e transfere financiamen-
to. Pronto para morar totalmente acabado.
Apto0008 – Residencial Ravenna -   03 
dorms(01 st), sala 02 amb., cozinha, lavan-
deria(mobiliado) – AT/ 72m². – R$ 330.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras –  2.800m² 
– R$ 350.000,00  
TE0017 – Mantova – 220m² – R$ 170.000,00 
aceito carro como parte de pgto.
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 
212.000,00

TE0026 – Itaici – Jd. Juliana – 220m² – R$ 
140.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais -  3.000m² 
– alambrado com poço artesiano, 10.000li-
tros hora, pomar mais edícula de 70m² – R$ 
500.000,00
TE0043 – Vale das Laranjeiras – 2.300m² 
– R$ 350.000,00
TE0024 – Terras de Itaici – 1.000m² – R$ 
270.000,00 – Localização Zenite Furakawa, 
parte alta.

SITIO VENDE
ST0858 -Videira –  sítio formado com casa 
de 05 suites, sala 03 ambientes, lavabo, 
cozinha com despensa, dependência de 
empregada, piscina e casa de caseiro – AT/ 
50.000m² – AC/  600m² – R$ 3.000.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasqueira, piscina, salão 
de festa, 02 vagas de garagem, a duas 
quadras do metrô Butantã área de 131m²   
valor R$ 1.200.000,00  - Troco por chácara 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 
dormitorios podendo dar volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por 
Imóvel em Indaiatuba – 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, piscina e 
churrasqueira, canil e área preparada para 

sauna – AT/ 2.000m² – AC/ 200m² – R$ 
500.000,00
Apartamento São Caetano – 03 suites, 
lavabo, sala 04 ambientes, cozinha, lavan-
deria, 03 vagas de garagem AT..220m² - um 
por andar-Ao lado do Paço Municipal – troco 
por chácara em Indaiatuba. R$ 1.200.000,00.
 
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa 
no Cond. Vista Verde com 03 dorms(01St), 
sala, cozinha, lavanderia, garagem, R$ 
600.000,00 troco por casa no Moradas de 
Itaici.
 

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms 
(01 st), sala, cozinha, lavanderia e garagem  
– R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, lavanderia 
(mobiliado) – R$ 1.900,00
Apto0008 – Vertentes de Itaici – 03 
dorms(01 st), sala 02 ambientes com varan-
da, cozinha planej.lav, 02 vagas de garagem 
R$ 1.900,00. 

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - Colinas do Mosteiro – 03 Dorms( 
01 suite), sala 02 amb,escritório, cozinha 
plan, churrasqueira  e piscina – R$ 3000,00.
Casa Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, 
cozinha e WC – R$ 1.200,00

LOCAÇÃO

R$ 700  Morada do Sol:  3 
cômodos,  Lavanderia, vaga 
para moto
R$ 700  Morada do Sol:  2 
cômodos,  Lavanderia, vaga 
para carro
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para 
até 2 carros
R$ 600  Apartamento Salto: 2 
dorm, Sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem, toda infra estrutura+ 
condomínio

TERRENOS

R$ 13 mil São José do Rio 
Preto: Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 540,00, aceita 
carro ou moto.
R$ 85 mil Jd. Nair Maria Salto: 
lote de 180m² com alicerce 
pronto para 2 dorm, e suite
R$ 93 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m², plaino.
R$ 105 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. União: Lotes 
de 150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andai-
me com estrutura p/ sobrado

R$ 150 mil Jd. Maritacas: 
Lote comercial de 162 m² na 
Avenida do Paulista, aceita 
Carro parcelamento de 50% 
direto com proprietário.

VENDAS

Casa Nair Maria ou Laguna 
para troca por casa em Indaia-
tuba (consulte-nos)
Casa na morada do sol para 
troca em lote de 250m ou casa 
em Salto (consulte-nos)
Antecipe ao Lançamento 
Apartamento Villa Helvetia 
financie pelo plano Minha Casa 
Minha Vida.
R$ 160 mil Morada do Sol: 
3 cômodos e wc na frente 
com laje, 2 cômodos e wc nos 
fundos sem laje.
R$ 160 mil apartamento Sal-
to: 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento.
R$ 160 mil Morada do Sol: 
3 cômodos e wc na frente, 2 
cômodos e wc nos fundos.
R$ 170 mil Paulista: 2 cômo-
dos nos fundos, frente toda 
livre, estuda financiamento.
R$ 180 mil Apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento (Nova), 

ou 100 mil e parcelas de R$ 
680,00(Pega terreno até 100 
mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  
Sobrado 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edícula com 
lavanderia nos fundo  aceita 
financiamento, terreno
R$ 218 mil Jd. Laguna Salto: 
Linda casa de 2 dorm, sala, 
coz, wc social, amplo espaço 
nos fundos, com armários 
planejados, financia
R$ 225 mil Morada do Sol: 
Nova 1 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, vaga para p/ 2 carros 
are nos funos. Aceita terreno, 
Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga para 
p/ carros. Aceita terreno, aceita 
financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
no, ou 50% do valor e assumir 
financiamento.
R$ 285 mil Jd. Regente: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
R$ 270 mil Morada do Sol: 
parece chácara 3 cômodos em 
lote de 250m, aceita terreno, 
carro, parcelamento.
R$ 280 mil Morada do Sol: 

Próximo a avenida sendo 1 
casa térrea e 2 casas no piso 
superior, com ótimo acabamen-
to Aceita chácara, 
R$ 290 mil Jd. Veneza: 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 
wc área gourmet (Casa Linda), 
aceita terreno
R$ 300 mil Morada do Sol: 
Próximo a avenida sendo 1 
casa térrea e 2 casas no piso 
superior, com ótimo acabamen-
to aceita chácara. 
R$ 320 mil Colibris: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc, aceita financia-
mento terreno. 
R$ 380 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova com 
3 dormitórios sendo 1 suíte e 
closet, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para vá-
rios carros (Aceita Terreno e 
Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias 
Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primavera 
Cardeal: 1.000m² - formada 
com casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 m² 
- formada com casa de 3 dorm 
aceita casa
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IMÓVEIS A VENDA

AP00431 – Ed.Valquiria 3 dorm. c/ 
moveis planejados, sala cozinha, la-
vanderia planejada, 2 vagas área útil 
80m R$1.300,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – Cond. Azaleia 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 1.000,00 + 
Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – Cond. Azaleia  3 
dorm,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00438 Cond. Belvedere 3 dorm. 
Sendo 2 com armários planej. 1 suite, 
cozinha com planej. 1 vaga , area de 
lazer com piscina, com sacada – R$ 
1.400,00 + cond. 350,00 + Iptu 70,00
AP00436 – Bosque dos Indaias 2 
dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, lavan-
deria e WC, portaria 24 hs. R$ 900,00 
+ cond. 200,00  
AP00364 –Edifícil  São Marino  3 dorm. 
Sendo 1 suite c/ planejado, sala 2 amb., 
coz. planejada , com varanda,  2 wc com 
armários, 1 vaga coberta área 100m 
R$1.300,00 + cond. R$500,00 + Iptu 
AP00439 – Parque Boa Esperança 2 
dorm, cozinha grande e independente,  
WC, lavanderia, sala com sacada 1 
vaga, R$ 1.000,00 + cond. 200,00 – há 
15 min do centro , próximo a saída 
da cidade

AP_00443 – Cidade Nova – Ed. São 
Marino - 3 dorm.  sala 2 ambientes  
sendo 1 suite com armários + 1 dorm.  
Com armário, cozinha com vários 
armários, WC, área de serv. com wc. 
1 vaga mais há possibilidade de obter 
mais 1. R$ 2.000,00 ( condomínio + 
Iptu incluso)
AP00457 – Cidade Nova II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + 
Iptu 100,00
AP00462 – Solar do Itamaraca – 
Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planejado 
, sala com 2 ambientes, varanda, WC 
social, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + Cond 
550,00 + 74,00 IPTU, com elevador 
e janelas anti ruído.

AP00463- Residencial Victoria – Apto 
de 3 dorm. Sendo 1 suite, sala 2 am-
bientes com sacada, cozinha planejada, 
lavanderia , com total área de lazer R$ 
1.400,00, condômino 500,00 e Iptu 
100,00
AP00470 – Residencial Atenas – apto 
com 172m com 3 suítes sendo 1 máster,  
todas com armários  planejados sala 
para 3 ambientes com sacada gourmet 
com churrasqueira, área de lazer total 
R$ 3.500,00 com condomínio incluso
CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites, todas com planejados com sa-
cada, 1 suite master, sala 3 ambientes 
com lavabo, coz, planj. Lavanderia 
com armários , varanda gourmet com 
churrasqueira, piscina jardim, quarto de 
empregada com WC., 4 vagas sendo 
2 cobertas.   R$ 5.000,00 com cond. 
e IPTU.
CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., sala, 
cozinha, 1 suite, lavanderia  e um peque-
no quintal ,1 vaga  R$ 1.300,00 +Iptu
CA00958 – Parque das Nações  2 
dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 vagas de 
garagem R$ 1.200,00 +Iptu 
CA00977 – Juscelino Kubitschek 
3 dorm. Sendo um com suíte, sala, 
cozinha, WC, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros. R$ 1.135,00 
+ Iptu 65,00 

CA00982 – Vila Ruiz Peres - Casa 
para Locação - Linda  casa próx. ao 
centro e pq. ecológico c/ cômodos 
grandes sendo e edícula no fundo c/ 1 
dorm, sala e coz., wc, na frente 2 dor-
ms,  copa e coz. separada ambas com 
pia ,1 sala grande , 1 wc, 1 cômodo p/ 
dispensa ou quarto, gar. p/ 3 carros, 
R$ 2.000,00 ac. proposta de locação 
so da casa da frente . 150,00 M2 
construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – Cidade Nova – Comer-
cial ou Residencial - 3D. Sendo . R$ 
1.702 suítes 1 WC, 3 salas , área 
gourmet c/ churr. coz. americana c/ 
sala de janta,lav. fechada, gar. p/ 5 
carros, câmeras de seg., cerca elé-
trica portão eletr.  3D.  1 wc social, 
copa coz., ampla sala de visita, c/ jd. 
de  inverno  , portão eletrônico, gar. 
para 3 carros e quintal.
CA01016 – Centro – Comercial ou 
Residencial – 2D. 1wc, sala, coz. c/ 
armários, lav. coberta, pequeno quin-
tal no fundo, gar. coberta. Próximo ao 
shopping Jaraguá R$ 1.700,00 + Iptu
CH00106 – Colinas de Indaiatuba  
4suites máster com sacadas-closet- 
hidro- escritório, 2 salas ambiente, 
com jardim e lavabo, cozinha plane-
jada, salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira R$ 6.000,00 

CA01019 – Jd. Esplanada –So-
brado Pavimento superior 1 suíte 
máster com closet + 2 dorm. 1 wc, 
sala intima, sala TV, todos os dorm. 
com  sacada. Piso inferior, cozinha, 
dispensa, sala intima, sala de jantar, 
sala de estar/TV, escritório, lavabo, 
área de serviço, garagem coberta 
para 2 coberta e 2 descoberta. R$ 
3.000,00 + Iptu
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 vaga 
R$ 900,00
SA00021 –Diplomat Officie– 1 sala  
38m no 3 andar  R$ 1.300,00+cond. 
423,00 + Iptu
SA00019 – Office Premium Torre 
Corporate  41m, 1 wc 1 garagem  
R$ 1.000,00 + cond. 330,00
SA00018  - Office Premium Torre 
Corporate 47,04 1 wc, 1 garagem 
R$ 1.000,00 + cond 330,00
SA00022 – Office Premium Torre 
Medical 39,9m, 2 wc. 1 garagem R$  
2.000,00 + cond. 399,30 
SL00012 – Jardim do Sol – Escritó-
rio completo com  3 meses, arquivos 
e armários e wife pronto pra traba-
lhar. R$ 1.000,00
GL00013 – Jd. Alice  at 375m 
AC.280m, 4 wc, 1 mezanino, cozinha, 
garage R$ 2.600,00 + iptu 250,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

AP00468 – Condomínio Fechado 03 
dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 84m² 
R$ 255.000,00

CH00094 – Terras de Itaici 
03 suítes. A/T: 1200m² A/C: 600m²
 R$ 1.200.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

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

CC00159 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 480.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

CC00160 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 175m² A/C: 110m²  R$ 460.000,00

AP00166 – Centro  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
125m² A/C: 125m²  R$ 350.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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AP03348 - ED MAROC - 3 DORM / 
SUITE / SALA / COZ / WC / 2 GAR - R$ 

1.900,00 + COND + IPTU

CA11426 - JD DOM BOSCO - 2 DORM / 
SALA / WC SOCIAL / COZ / GARAGEM - 

R$ 1.100,00 + IPTU

CA08902 JD DOS COLIBRIS - AT.150M² 
AC.75M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
2 WC. / AS / GAR.2 VAGAS R$ 280.000,00

CA11409 - JARDIM ESPLANADA - AC 
210 M² - AT 300 M² - 3 DORMT / 3 SUITES 

/ 3 SALAS / 1 WC / AS / R$650.000,00

CA1107 - JARDIM PAULISTA  - AC 99.2 
M² - AT 150M²  - 2 DORMT / SUITE / SALA 

/ 2 WC / GAR COBERTA R$300.000,00

AP03345 - JARDIM UMUARAMA - 
AU 60M² - 2 DORMT / SALA / 

COZ / AS / GAR R$215.000,00

CA11415 JD MORADA DO SOL - 
2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 

2 GAR. R$ 1.100,00 + IPTU

AP03217 - CIDADE NOVA - 2 DORMT / 1 
SUITE / SALA / COZ / SALA DE JANTAR 
/ WC SOCIAL / AS / VARANDA GOUR-

MET/ 2 VAGAS GAR R$480.000.00

TE01938 - JARDIM DOS IMPERIOS - 
AT 150 M² - R$ 110.000,00

APP03313 - RESIDENCIAL BELVEDERE 
- AU 68 M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA 
/ COZINHA COM ARMARIOS / 2 WC / 

R$1.300,00 + COND + IPTU

CA11422 - JARDIM ALICE - 
2 DORM / SUITE / SALA / COZINHA / 

WC / GARAGEM - R$ 1.250,00

CA11414 - JD DO VALLE - 3 DORM / 
SUITE / SALA / COZ / WC / GARAGEM - 

R$ 1.450,00 + IPTU
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS NO 
FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMS

COD.108 – JD. EUROPA I – R$290 
MIL – dorm, WC, churr..
COD.232 – JD. BRASIL – R$170 
MIL – 2 dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD.  PAULISTA – 
R$280 MIL – 2doms(1st), sala, coz, 
wc, churr., gar. fechada p/  3 carros.
COD.258 – JD. MORADA DO SOL 
– R$220 MIL – 2 dorms, sala, coz, 
WC, gar. p/  1 carro.
COD.262 – SALTO – R$170 MIL 
– SOBRADO – 2sts, sala, coz, wc

CASAS DE 2 DORMS 
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 

ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

OPORTUNIDADE!!! CASA COM 3 
DORMITORIOS NO JD REGENTE 

POR R$270 MIL SÓ ATÉ 31/07

CS.302 – CENTRO – R$395 MIL – 3 
dorms.(1st), sala, coz, WC, portão 
eletrônico, gar. p/  2 carros.
CS.303 – VL. VITORIA – R$480 MIL 
– 3D. (1st), sala, coz, dispensa, wc, edi-
cula c/ dorm e wc, churr., gar. p/ 2 carros
COD.367 – COND.MONTREAL – 
R$420 MIL – 3Ds. (1st), sala 2 amb., coz 
americana, lav., WC, churr. c/ pia, gar. 
cob. p/  1 carro e descoberta p/  1 carro.
               

COND. FECHADOS – CASAS 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL 
– 3 dorms.(1st), sala de estar e 
jantar, coz americana, lav., churr., 
gar. p/ 2 carros.

CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de 
estar, jantar e TV, copa, coz, lav., 
escritório, dispensa, sacada, aque-
cedor solar, dorm. De empregada 
c/WC, piscina, área gourmet, gar. 
coberta p/2 carros e descoberta 
p/3 carros.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, 
piscina, churr., , gar. coberta p/  2 
carros e descoberta p/  2 carros.

APARTAMENTOS

AP.515 – CENTRO – R$393 MIL 
– 3 dorms.(1st), 2 vagas de gar.
AP.530 – VL. BERGAMO – R$360 
MIL-  3 dorms.(1st), sala de estar e 
jantar, coz, gar. p/  2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3 dorms.(1st), sala de 
estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, 
gar. coberta p/  2 carros.

TEMOS CASAS E APTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!
  

TERRENOS
    

TE.24 – JDS DI ROMA – 
R$165MIL – 300m²  -  

SOMENTE ESSA SEMANA

TE.02 – JD. DOS IMPERIOS – R$112 
MIL – 150m²
TE.13 – VL RICA – R$120MIL – 150m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.19 – HELVETIA – R$370MIL – 490m²
TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.30 - VL. GEORGINA – R$680 
MIL – 436m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR A 
PARTIR DE 21.000 M² R$250 MIL

COD.704 – VIDEIRAS – R$550 
MIL – 3 dorms.(1st), sala, coz, wc, 
churr., campo de futebol, pomar, 
poço, corrego nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
COD.721 – RECANTO CAMPES-
TRE – R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 
MIL – casa terrea com gar. e 
campo de futebol AT: 419, 50m²  
AC:309, 05m²               

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

  
JD. CARLOS ANDROVANDI –  
R$500,00 – 2 dorms, sala, coz, 
WC, sem gar.
JD. MORADA DO SOL – R$630,00 
– dorm, sala, coz, wc, sem gar.
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem gar.
VL. FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem gar.
VL.  BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
JD. NELLY – R$800,00 – 2 dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
JD. CARLOS ANDROVANDI – 
R$800,00 – 2 dorms, sala, coz, WC
JD. MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada p/  carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2 dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
JD. MORADA DO SOL – R$800,00 
– dorm, sala, coz, WC, gar.

CECAP III – R$830,00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, gar.
JD. MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2 dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
CENTRO – R$860,00 – 1dorm, sala, 
coz, WC, quintal, sem gar.
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, entrada p/  
carro.
JD. PAULISTA – R$900,00 – 2 
dorms, sala, coz, WC, gar.
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 
2 dorms, sala, coz, WC, gar.
VL. MERCEDES – R$940,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, gar.
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2 
dorms, sala, coz, WC, gar.
VL. FURLAN – R$1070,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, lav., sem gar.
JD. RENATA – R$1080,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, gar..
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, gar.
JD. MORADA DO SOL – R$1.100,00 
– 2 dorms, sala, coz, WC, gar. p/  
3 carros.
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2 
dorms, sala, coz, WC, gar.
VL. RUZ PERES – R$1.300,00 – 2 
dorms, sala, copa, coz, , wc, gar.
JD. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2 
dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, gar. p/  2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2 dorms, 
sala, coz, WC, gar.. Nos fundos 
;dorm e wc
PQ.DAS NACÕES – R$1.500,00 – 3 
dorms., sala, coz, WC, quintal, quarti-
nho nos fundos, entrada p/  1 carro.
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3 
dorms.(1st), sala de estar  jantar, coz 
planejada, WC, nos fundos dorm e 
WC, are acoberta, gar. p/  2 carros.

JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3 dorms.(1st), 
sala, coz americana, WC, as, en-
trada de carro
CENTRO – R$2.500,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 p/  cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos
VL. FURLAN – R$4 MIL – COMER-
CIAL – 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), 
sala ampla, coz c/a/e. fundos:dorm, 
coz, lav., churr., gar. p/  4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR 
: 3 dorms. c/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 
ambientes, coz c/a/e, lav., churr., 
gar.

APARTAMENTOS

J D .  M O R A D A  D O  S O L  – 
R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem gar..
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2 dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de gar..
JD. ELDORADO – R$730,00 – 2 
dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar. (incluso condomínio e IPTU)
VL. FURLAN – R$830,00 – 2 
dorms, sala, coz, ec, gar. (SEM 
CONDOMINIO)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
gar. (SEM CONDOMINIO)
JD. JEQUITIBA – R$880,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
gar. (SEM CONDOMINIO)
VL. FURLAN – R$880,00 – 2 
dorms, sala, coz, ec, gar. (SEM 
CONDOMINIO)

JD. PEDROSO – R$900,00 – 2 dor-
ms, sala, coz planejada, wc, sacada, 
lav., 1 vaga de gar.
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
JD. PEDROSO – R$1000,00 – 2 
dorms, sala, coz c/a/e, WC, lav., 1 
vaga de gar.
CENTRO – R$1.100,00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar. coberta.
JD. PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2 
dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
CENTRO – R$1230,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sacada, lav., 1 vaga 
de gar..
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3 
dorms., sala, coz, WC, 1vaga de gar. 
(incluso condomínio)
VL. FURLAN – 1.500,00 – 2 dorms, 
sala, coz, WC, gar.
VL. BRIZOLA – R$1.500,00 – 3 
dorms.(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar. coberta p/  2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3 dorms.
(1st), sala de estar e jantar, coz, lav., 
gar. p/  2 carros. Obs :dorms e coz 
com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3 dorms.(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lav., 2 wc, 2 vagas de gar.

CHÁCARAS

P Q . D A S  B A N D E I R A S  – 
R$2.400,00 – 2 dorms(1st), sala, 
wc social, coz, lavabo, churr. com 
pia, salão de festa, 2 piscinas com 
wc, entrada de carro.

SALÃO

CIDADE NOVA – R$700,00 – 
50m², wc
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc

PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 
– 60m², wc
JD. FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
JD. MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD. DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD. MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², WC
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 
260m² + 100m² de terra

SALAS

VL. SFEIR – R$900,00 – 40m², 
coz, wc.
J D .  P A U - P R E T O  – 
R$1100,00+COND. – sala p/  área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, 
IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condi-
cionado, iluminação, sacada, de frente 
p/  a avenida, 1 vaga de gar.
VL. CASTELO BRANCO – R$2 MIL 
– 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4.400,00 
–  219m², escritório, 4wc.
DIST. INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

Visite nosso site com fotos e 
imóveis p/  venda: 

www.localizaimoveis.net

M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM. TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRA-
DO. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: R$215.000,00 AC. 
FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!! 
OPORTUNIDADE! PARA INVESTIMENTO: 02 RESIDÊNCIAS EDIFICA-
DAS EM ½ LOTE DE 130M², DE FRENTE PARA A RUA SILVIO CANDELO 
EM PLENO CENTRO COMERCIAL. VALOR: R$ 260.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997. ACEITA LOTE NO NEGÓCIO. 
M.SOL-RUA-58 02 DORMITÓRIOS SALA, COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: 
APENAS: R$220.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NA METADE DO 
VALOR. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/40.000M² PRÓXIMO A MONTE 
MOR: BOA TOPOGRAFIA; R$23,00 P/M².AC. VEÍCULO, OU IMÓVEIS 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294. 

SÍTIOS- VENDE-SE 

SÍTIO EM TOLEDO, PRÓXI-
MO A BRAGANÇA PAULISTA. 
13.000M², CASA SEMI-ACA-
BADA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs – TODA AVARANDADA, 
GRAMADA, PASTO, POMAR, 
BOA TOPOGRAFIA, ÁGUA 
DE MINA, 02 TANQUES COM 
PEIXES SENDO UM COPARTI-
LHADO E OUTRO EXCLUSIVO, 

DIVERSAS AVES, ANIMAIS E ÁRVORES FRUTÍFERAS, A 08 KM DO 
CENTRO, A BEIRA DO ASFALTO, R$270.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + 
PARCELAMENTO. F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294. 

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CUL-
TURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 

ALUGA-SE 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.INF.)02-DORM, SALA.
COZ –WC –GARAGEM R$800,00 GARANTIA:FIADOR 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.SUP.)02-DORM, SALA.
COZ –WC – SEM GARAGEM R$750,00 GARANTIA:FIADOR 

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-27) (FUNDOS)01-DORM, 
SALA.COZ –WC – SEM GAR. R$500,00 GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO 
LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 01-DORM, SALA.COZ –WC – 
R$500,00 GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-57).  01-DORM - SALA-COZ –WC 
– LAV –GARAGEM R$ 700,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-57). (PAV INF.)COZ.-SALA–WC 
– LAV  (PAV-SUP) 01 SUITE–R$ 700,00  GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO 
LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-70) PAV. SUP.  01-DORM, 
SALA.COZ –WC – SEM GARAGEM R$650,00(OBS: IMOVEL EM CIMA 
DE SALÃO COMERCIAL) GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-70) PAV. SUP.  01-DORM, 
SALA.COZ –WC – SEM GARAGEM R$650,00 GARANTIA:FIADOR/
CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (PAV.SUP) 02-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- GAR. NO PAV. INF. R$ 1.000,00   GARANTIA:FIADOR 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-77) FUNDOS 01-DORM - SALA-
-COZ –WC.R$600,00 GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(PAV.SUP) 02-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- GARAGEM R$ 900,00   GARANTIA:FIADOR 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (FRENTE) 01-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 750,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (FUNDOS)  01-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 600,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-85) (PAV.SUP)  01-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 650,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA.
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-86) (FRENTE)  01-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 500,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-86) (FRENTE)  01-DORM-COZ 
–WC – LAV- R$ 400,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-88) (FUNDOS)  01-DORM- SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 550,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA
SALAO COMERCIAL 
BAIRRO:JARDIM MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00  GARANTIA:
FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO:JARDIM MORADA DO SOL :RUA 70 (PROXIMO A LOJA 
SONHO MEU) R$600,00 GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO:JARDIM MORADA DO SOL:  RUA 70  R$700,00      GARANT
IA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
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VENDAS

ALUGUEL

CA10895. SÃO 8 CASAS A VENDA NO JARDIM REGENTE - DE 3 E 2 DORMTS, (1 SUITE), 
SALA, COZ, WC, GAR. A PARTIR DE 79 M² COM PREÇO ENTRE R$ 270.000,00 a 290.000,00 
! ACEITA FINANCIAMENTO, PERMUTA E NEGOCIAÇÃO. Valor: R$330.000,00.

AP00228 – VL FURLAN - 2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 900,00

AP00616 - CENTRO - 2 DOR-
MTS, SALA, COZ, WC, GAR 1 
VAGA. R$ 900,00

AP00636 - CIDADE NOVA I, 3 
DORMTS (1 SUÍTE), SALA, WC, 
GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Beleza Dentista

Oficina de Motos Papelaria Porco no Rolete

Restaurante

Reparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica
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2 casas para venda Jar-
dim Morada do Sol - 2 cô-
modos no fundo e 3 cômo-
dos na frente. R$ 150.000 
doc ok. F: (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Casa antiga para venda 
no centro terreno 280mts. 
R$ 500.000 F: (19)9.9479-
0454 (19)3801-2880
Casa para venda Jardim 
Alice - 2 dorms, wc social, 
sala, cozinha. R$230.000 
aceita financiamento. F: 
(19)9.9479-0454 (19)3801-
2880 (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Casa para venda Jar-
dim Morada do Sol - 2 
dorms suíte, wc social, 
sala, cozinha, 2 vagas de 
garagem. R$250.000 doc 
ok. F: (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Casa térrea em Cond. Ter-
ra Magna, 3 dorm. Sendo 
1 suite  com closet com 
arm., lavabo, sala 2 amb., 
pé direito alto , WC social, 
mezanino, escritório, coz. 
com planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito terreno 
em condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-5047
Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomi-
ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos F. (19) 
98136-7331 ou (19)3885-
4500 - CRECI 74.092
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos 
fundos garagem coberta. 
Aceita terrenos ou 50% 
do valor e assumir finan-
ciamento. R$ 250 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
Jardim Montreal Re-
sidence - casa 3 dorm. 
suite,WC,sala, coz. Planej. 
,lav. 2 vagas- R$ 495 mil 
creci 90879 F. (19) 9.8406-
6590
Jd. Belo Horizonte - 3 dor-
ms (1 st) com hidro, sala, 
cozinha planejada, churras-
queira, portão eletrônico R$ 
380.000,00. Aceito terreno 
até R$ 130.000,00 como 
parte de pagamento F. 
(019) 9.9887-7771
Jd. Europa com dorm e 
WC AT: 250 AC: 50 R$290 
mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Jd. Esplanada - casa térrea 
com 3 suítes sendo 2 com 
closet, sala 2 ambientes PE 
direito  alto, lavabo. Coz.
americana, área serv. Co-
berta, área gourmet com 
churrasqueira pia e lavabo , 3 
vagas cobertas – R$ 680.000 
– aceita imóvel como parte 
de pagamento. Tr. Luiz  creci  
166766 F. (19)9.9147-5947
Jd. Laguna: Linda 3 dorm 
suíte, armários planejados,  
troca por casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Jd. Nair Maria: c/ 3 cômodos 
em ponto de andaime c/ es-
trutura p/ sobrado R$ 110 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Regente: Nova  3 dorm, 
suíte  financia. R$ 285 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar 
Monte Verde: (Nova) com 
3 dorms sendo 1 suíte, sala, 
copa e coz., lav., gar. para 
vários carros (Aceita Terreno 
e Financiamento), R$ 390 
mil. F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Morada do Sol: (Casa Nova) 
1 dorm., sala, coz., wc, vaga 
p/ 4 carros. Aceita terreno, 
Financiamento R$ 225 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar
Morada do Sol: 3 casas em 
lote de 250m² sendo a 1ª - 2 
dorm sala, coz, wc, gara – 
2ª - 1 dorm, sala e coz – 3ª 
- 1 dorm, sala e coz, quintal. 
R$ 270 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m² parece 
uma chácara R$ 270 mil, 
aceita Terreno, carro, 
parcelamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Morada do Sol: c/ 2 dorms, 
sala, coz., wc, lav., gar. p/ 2 
carros. Aceita Financiamen-
to. R$ 255 mil Aceita troca por 
lote de 250m². F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar 
Morada do Sol: Sobra-
do lindo: 1 dorm., sala, 
coz., varanda, edícula 
c/ lav, nos fundo R$ 210 
mil aceita financiamento, 
terreno F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar

Moradas de Itaici - 3 dor-
ms (1 suite), sala, cozinha e 
WC. Totalmente reformada 
- Aceita 50% em permuta. 
R$ 400 mil F. 9.9887-7771
Nair Maria: troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-
-nos) F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Oportunidade única! Jd. 
do Val le - próximo ao 
Pq. Ecológico - 2 dorms, 
sendo 1 suite, sala, coz, 
wc social e lav., entrada 
p/ vários autos e parte em 
estrutura p/ sobrado. Pre-
cisa pequena reforma ex-
terna, p/ vender urgente! 
R$250mil F. 9.9762-7997. 
Aceita financiamento. Es-
tuda 50% de entrada e 
parcelamento do saldo 
direto c/ o proprietário. 
Oferta valida apenas p/ os 
próximos 30 dias.
Oportunidade! Casa Jd. 
Esplanada: sala, quarto, 
cozinha, wc, varanda. AC 
64m² - AT 300m²  - Valor 
380.000,00 .  Conta to : 
3875-5385/ 99258-2654
Oportunidade! Para in-
vestimento: 2 residências 
edificadas em ½ lote de 
130m², de frente para a 
rua Silvio Candelo em 
pleno Centro Comercial. 
R$ 260mil F. 9.9762-7997. 
Aceita lote no negócio.
Oportunidade!!!  casa 
com 3 dormitorios no Jd 
Regente por R$270 mil 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Paul ista:  2  cômodos 
nos fundos, frente toda 
livre. R$ 170 mil estuda 
financiamento F. 3017-
6659  /  99758-1971  / 
99301-7320 ligue a cobrar 
Ponto Comercial - OTI-
M A  L O C A L I Z A Ç Ã O . 
R$40.000. F: (19) 9.9479-
0454 (19)3801-2880
Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suites todas com 
armários, lavabo, sala 2 
ambientes, coz. planeja-
da c/ despensa, piscina, 
área gourmet. AT/300m² 
AC/ 240m² R$900.000,00 
–Aceita 30  % em permuta. 
F. 9.9887-7771
Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, 
coz., lav., gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente p/ o 
Parque das Frutas) R$ 
580 mil OBS: aceita troca 
por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde F. 
9.9887-7771

 

Aluga-se casa da Mercedes 
- 3 dorms, suíte, wc social, 
sala, copa, coz. R$1500 + 
IPTU. F: (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Aluga-se casa na cecap 4 
cômodos. R$ 900 + IPTU. F: 
(19)9.9479-0454 (19)3801-
2880
Alugo casa para  fins 
comercial ou residencial 
na Cidade nova, casa c/ 
3D, 2 suite, WC, 3 salas, 
área goumet no fundo, la-
vanderia e coz. Com móveis 
planejados. 5 vagas, com 
câmeras de seguranças . 
R$2.4000 + Iptu. Tr. Regina 
Kuga creci 167606 F. (19) 
9.9177-7051

 

Antecipe ao Lançamento - 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa 
Minha Vida. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil F. 
9.9887-7771  
Apto em salto: novo c/ 2 
dorm, vaga de gar., área 
gourmet, campo de futebol 
R$160 mil aceita finan-
ciamento F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Apto. Ed. Paul Harris, c/ 
2 dorms, 1 suíte, 1 vaga 
garagem. R$1.300,00. F: 
(19) 98102-7090 c/ Marcia
Apto. no Spazio Iluminare, 
c/ 2 dorms, garagem cober-
ta, vista livre. R$240 Mil. F: 
(19) 98102-7090 c/ Marcia
Cond. Vila das Praças  – 
apto  2 dorm. Todos com 
planejados  ,1vaga– R$ 
205 mil creci 90879- F  19 
98406.6590
Troco apto no Butantã 
– 3 suites, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, 
varanda c/ churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de 
gar., a 2 quadras do metrô 
Butantã área de 131m² R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 4 dor-
mitórios podendo dar volta 
em dinheiro. F. 9.9887-7771
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Chác. p/ venda c/ casa 2 
dorms sala, coz., wc social 
e varanda em Itaboraí cond. 
fechado c/ piscina salão de 
festas, quiosque,  campo de 
futebol. R$170.000 + 30 par-
celas de R$2.000 ou quitado. 
R$220.000 aceita carro, ter-
reno ou casa. F: (19) 9.9479-
0454 (19)3801-2880
Chácara Rec. Viracopos, 
1000 m com 350m2 construí-
do, 3 dorm 1 suite, com edícula 
quarto e WC. Sobrado 2 am-
bientes e wc. R$ 480.000,00. 
Contato:  (19) 988213770
Cond. Alto de Itaici – 3 suites, 
sala 2 amb, lavabo,  cozinha, 
lavanderia, 3130m² AC/ 160m² 
R$ 750 mil F. 9.9887-7771
PQ. DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Vendo ou troco chácara 
1100m² no Vale do Sol, casa 
com  piscina, área gourmet 
e área frutífera, AC 130m²  
por casa próximo ao Centro. 
R$550.000,00. Contato com 
proprietário F: 3816-2011

Sítio 20 mil metros, lago com 
nascente, casa com 4 dorms; 
casa de caseiro 8 baia, 2 suítes, 
2 wc sociais, 1 piscina c/ churr., 
pomar gramado, a 200m² da 
portaria, 4 km da cidade de In-
daiatuba. R$750 Mil. Ac. imóvel 
como parte de pagto. F: (Vivo) 
(19) 99694-2253(Antônio), (19) 
3394-0385, (19)99116-2256 
(Assis)
Sítio com 3 alqueires; 2 lagos; 2 
nascentes, 1 casa com cercado 
trifásico, 3 km² do Centro de 
Cardeal. R$750 Mil. Aceito 
imóvel como parte do pagto. 
F: (Vivo) (19) 99694-2253(An-
tôn io) ,  (19)  3394-0385, 
(19)99116-2256 (Assis)
Vale das Laranjeiras – 4 dorms 
(2 sts), lavabo, sala 3 amb., sala 
jantar, coz. Planej., lav. e dep. 
de empregada, mais Casa de 
caseiro, piscina e churrasqueira. 
AT 3.000m² AC/450m² R$ 950 
mil F. 9.9887-7771
Sít io em Piedade  SP  - 
26.000m², casa c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gar. fechada, gramada, po-
mar, área de plantio, água 
de mina, 1 tanque c/ peixes, 
diversas aves, e árvores 
frutíferas, bosque, a 12 km 
do Centro, a beira da estrada 
municipal, R$390mil aceita 
imóvel em Indaiatuba

Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, 
boa topografia, água de 
mina, 2 tanques c/ peixes 
sendo um compartilhado 
e outro exclusivo, diversas 
aves, animais e árvores 
frutíferas, a 8km do centro, 
a beira do asfalto, R$270 
mil. Aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + par-
celamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294.

Cond. Terra Magna  terreno 
de 360m com boa topografia  
R$ 225.000 Creci  27252 J F. 
(19) 991475047
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, aceita casa de 
lote inteiro R$ 320 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar 
Jardim Monte Carlos – 
Oportunidade terreno 150 m 
R$ 98.000  creci 27252J F. 
(19) 991475047
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Vende-se ou troca casa 
na Praia Grande. F. 3834-
6219 c/ Amélia

 
Aluga-se apto Cond. Village 
Azaléia - 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, playground, 
quadra, quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 mais iptu 
e cond. F. 9.9885-0454 c/ Ju-
liana ou 9.9315-5273 c/ Rafael
Aluga-se Kitinete Mobiliado 
ótima localização. R$1000. F: 
(19)9.9479-0454 (19)3801-2880
Alugo apto na Praia Gran-
de para Finais de semana ou 
temporada. F. 3328-4766 / 
99564-4054
Alugo apto Residencial Vic-
toria – 3 dorm. 1 suite, sala 2 
amb. Com sacada. Coz. Plan. 
Área de lazer completa, 2 vagas 
R$ 1.400+ Cond. Tr. Regi-
na Kuga creci 167606 F. (19) 
9.9177-7051
Apto na Praia Grande – 
Cidade Ocean, para finais 
de semana ou temporada, 
para 06 pessoas, garagem 
p/ 1 veículo. Contato: (19) 
3875-8595 / 99191-4176

Jd Colibris - Lote 150m² com 
ótima topografia, próx. da escola 
– R$120.000,00 F: 3894-6629
Jardim Colibris: Lote de 
150m² c/ ótima topografia, um 
tapete R$ 93.000,00 topografia 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
Jardim União: Lote de 150m² 
c/ ótima topografia R$ 110 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
Jardim Veneza - Lote 150m² 
com ótima local ização, 
R$120.000,00 Contato F: 
3894-6629
Salto Jardim Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce para 2 dormitórios 
+ parcelas F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 
520,00, aceita carro ou moto 
R$ 12 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Terras de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 - Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
Terras de Itaici - 2.750M² - R$ 
300 mil F. 9.9887-7771
Terreno 150mts no Turim. R$ 
120.000 doc ok. F: (19)9.9479-
0454 (19)3801-2880

Terrenos  a  par t i r  de 
R$30.000,00 de entrada 
parcelas 24 36 e 42 ve-
zes. F: (19) 9.9479-0454 
(19)3801-2880
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771

Honda Civic, ano 2007. 
Com Renata no tel: (19) 
98273-3203

Máquina overloque, semi 
nova, completa e toda re-
visada, em perfeito estado. 
R$400,00. Falar com Vera 
(19) 3329-3770
Titulo familiar Clube 9 - R$ 
2.500 em 10 x no cartão 
mais tx transferência. F. 
(19) 3016-2836 
Vendo título do Clube 
9 de julho, motivo mu-
dança de cidade. Contato 
3894.3845 / 99749.3688. 

 

Manicure E Pedicu-
re  R$20 .  Sobrance -
l ha  R$8 .  Se lamen to 
de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 3935.0499 
- 99369-5615
Ofereço-me para con-
serto de maquina de 
costura  indust r ia l  F : 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
tor ista administrat ivo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
O f e r e ç o - m e   c o m o 
Motorista. Categorias 
A/D. Experiência com 
cargas de pequenos 
e grandes portes. Tel: 
3 9 3 6 - 4 0 5 3 /  9 9 8 0 4 -
7578
Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na sema-
na para o período da 
tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.

Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios . Tratar com Denis 
(11) 952237579.
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ESTAMOS CONTRATANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência na função. Disponibilidade 
para trabalhar de segunda à sábado das 13:40 às 22:00. Desejável ter 
condução própria.

PORTEIRO - MASCULINO. Desejável experiência em Portaria e Ronda. 
Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável ter condução própria. Ter dispo-
nibilidade de horários para escala 12X36 e conhecimento de informática.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardinagem, 
pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

ZELADOR - Experiência na função. Desejável conhecimentos com servi-
ços de portaria, entrega de correspondências, medição de gás e água, lim-
peza, jardinagem, piscina e pequenos reparos na área hidráulica e elétrica. 



Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

ANALISTA RH SENIOR
Graduação em Recursos Humanos, 
Administração de Empresas ou áreas 
correlatas, com inglês fluente, com 
experiência generalista conhecimen-
tos em departamento pessoal, folha 
de pagamento, legislação trabalhista, 
recrutamento e seleção, treinamento e 
desenvolvimento e benefícios. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE PINTURA INDUSTRIAL
Com Ensino Médio Completo, desejável 
curso de Ponte Rolante, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
COORDENADOR DE FERRAMEN-
TARIA
Ensino Médio Completo desejável curso 
Técnico Mecânico, com experiência em 
serviços de usinagem, desmontagem, 
limpeza, retífica de peças, furação, 
rosca, fresagem, montagem e ajuste 
final. Manutenção preventiva e corretiva 
nos moldes plásticos e equipamentos 
que utiliza na ferramentaria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
DESENVOLVEDOR WEB FRONT 
END
Com experiência em programação 
(PHP), montagem de briefing de pro-
jetos para web. 
ENGENHEIRO DE SOLUÇÕES 
Graduação em Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica ou de Produção, possuir 
conhecimentos em informática pacote 
Office e japonês avançado, experiência 
em segmento logístico com melhorias 
de processos. Residir na região de 
Indaiatuba.
LÍDER DE CENTRO DE USINAGEM
Ensino Médio Completo, curso de 
Preparação e Operação de CNC, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM I
Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Ponte Rolante, leitura e 
interpretação de desenhos, com expe-
riência na função, conhecimentos em 
simbologia de solda, usinagem e TPM. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRU-
SORA
Ensino Médio Completo, com expe-
riência em extrusora plástica. Residir 
em Indaiatuba.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de pro-
dução. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PREPARADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM
Ensino Médio Completo, curso de 
Preparação e Operação de CNC, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SOLDADOR
Ensino Médio Completo, curso Técnico 
de Soldagem e Operador de Ponte 
Rolante, com experiência na função 
com solda mig e mag. Residir em 
Indaiatuba ou Salto

Rua Pedro de Toledo nº 379 - 
sobre loja sala 2 em cima da 

Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba
Fone: (19) 3801-4029  

atendimentoindaia@workcell.com.br

AUXILIAR DE ALMOXARIFA
DO(cadastro):Experiência na 
função para recebimento de 
mercadorias e organização de 
materiais, conhecimento com 
notas fiscais
ASSISTENTE DE LABORA-
TORIO: Possuir experiência na 
área de analises de materiais 
coletados para exames.CO-
REM ativo.
ASSISTENTE DE VENDAS: 
Possuir experiência em aten-
dimento a clientes na área co-
mercial e marketing/divulgação 
da área de análises clínicas, 
hospital, clinicas ou afins.
COZINHEIRA: Com exper i-
ência em conduzir o preparo 
das refeições e liderar equipe 
de ajudantes. Preparo de en-
tradas, pratos principais frios 
e quentes,...Possuir disponi-
bilidade para trabalhar fins de 
semana e a noite.
CONFEITEIRO/DOCEIRA:Para 
atuar em hotel na preparação 
de doces e sobremesas.Ne-
cessário já ter conhecimento 
na área.
ESTOQUISTA:Para atuar em 
estoque de d is t r ibu idora e 
carregamentos, com disponibi-
lidade de horário. 
GERENTE DE SUPERMER-
CADO: Para atuar em rede 
varejista e disponibilidade de 
horários.
LIDER DE LOGISTICA: Possuir 
Curso Tecnico em Logistica 
e  liderança com os  colabo-
radores.
MECANICO DE MANUTEN-
ÇÃO CNC: Conhecimento em 
Hidráulica e Pneumática, ma-
nutenção em máquina CNC 
e manutenção em máquinas 
Ferramentas (Torno, Freza, 
retífica),Conhecimento em Ge-
ometria de máquinas, dese-
nho mecânico, Parâmetros de 
Comando Numérico (Fanuc, 
Siemens, MCS, entre outros) 

26B Mais Expressão

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

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br

Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função .  Res id i r  em Inda ia tu -
ba. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – 
Possuir experiência na área de produ-
ção. Ensino fundamental. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE ELETRICISTA DE 
MANUTENÇÃO – Para auxiliar em 
instalações e manutenção de redes 
elétricas e telecomunicação. Conheci-
mentos nos cabos CI, CCI, UTP, PP, 
CTP, APL, Fibra óptica. Experiência 
com furadeira, rompedor, Multímetro, 
Amperímetro, Gerador de Tom, Cable 
Tester, Badisco. Conhecimentos em 
esquemas elétricos. Desejável Técnico 
em Eletroeletrônica ou afins. Desejável 
CNH. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Pos-
suir experiência na função. Possuir 
cursos e conhecimentos em me-
trologia e leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Disponibilidade 
de Horário. Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Para trabalhar em 
empresa do Ramos de Lavanderia 
Industrial. Possuir experiência na 
área de produção. Ensino fundamen-
tal. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar na área de recep-
ção e administrativo. Horário co-
mercial. Com ou sem experiência. 
Desejável Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) 
– Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento ao 
público. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL (CA-
DASTRO) - Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos em Informática. Ha-
bilitação Categoria B. Experiência 
na Área de Segurança e Portaria. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES – Possuir for-
mação em Administração de Redes, 
Redes de Computadores, Analista de 
Sistemas ou áreas afins. Conhecimen-
tos em Windows 7,8 e 10. Windows 
Server 2003, 2008 e 2012. Conheci-
mentos em Manutenção de compu-
tadores, formatação, instalação de 
softwares, redes Windows, Protocolo 
TCP/IP4, Protocolo TCP / IP6, VLAN. 
Roteadores (Instalação, configuração, 
wan, lan). Switch gerenciável e não ge-
renciável, Moden, Mikrotik. Servidores 
de domínio, Active Directory, GPO, 
VPN, Print Servers. Desejável possuir 
conhecimentos em Telecom. CNH 
B. Residir em Indaiatuba ou Salto.

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000

FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 
Pq. Das Nações - Fone: 38943369

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 
as 15h45. Documentos: RG, CPF, 
PIS e Carteira de trabalho original.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horários.
AUXILIAR DE ELETRICISTA DE 
MANUTENÇÃO – Para auxiliar em 
instalações e manutenção de redes 
elétricas e telecomunicação. Conheci-
mentos nos cabos CI, CCI, UTP, PP, 
CTP, APL, Fibra óptica. Experiência 
com furadeira, rompedor, Multímetro, 
Amperímetro, Gerador de Tom, Cable 
Tester, Badisco. Conhecimentos em 
esquemas elétricos. Desejável Técnico 
em Eletroeletrônica ou afins. Desejável 
CNH. Residir em Indaiatuba ou Salto.
BABÁ – Possuir experiência na função 
e referências. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Possuir experiência na função e 
conhecimentos na área elétrica. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de Ola-
ria. Ensino médio completo e formação 
na área de gestão de produção elétrica 
e mecânica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Possuir 
experiência na função. Possuir cursos 
e conhecimentos em metrologia e 
leitura e interpretação de desenho 
mecânico. Disponibilidade de Horário. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Para trabalhar em 
empresa do Ramos de Lavanderia 
Industrial. Possuir experiência na área 
de produção. Ensino fundamental. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
- Residir em Indaiatuba. Para trabalhar 
na área de recepção e administrati-
vo. Horário comercial. Com ou sem 
experiência. Desejável Ensino médio 
completo.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) – 
Ensino médio completo. Bons conhe-
cimentos em Informática. Experiência 
com atendimento ao público. Residir 
em Indaiatuba.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES – Possuir formação 
em Administração de Redes, Redes de 
Computadores, Analista de Sistemas 
ou áreas afins. Conhecimentos em 
Windows 7,8 e 10. Windows Server 
2003, 2008 e 2012. Conhecimentos 
em Manutenção de computadores, 
formatação, instalação de softwares, 
redes Windows, Protocolo TCP/IP4, 
Protocolo TCP / IP6, VLAN. Rotea-
dores (Instalação, configuração, wan, 
lan). Switch gerenciável e não geren-
ciável, Moden, Mikrotik. Servidores 
de domínio, Active Directory, GPO, 
VPN, Print Servers. Desejável possuir 
conhecimentos em Telecom. CNH B. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.

Assistente de vendas – 1 
Atendente de telemarketing - 1
Auxiliar de cozinha – 1 
Chapista – 1 
Chefe de cozinha – 1 
Consultor de vendas - 1
Cozinheiro – 1 
Ferramenteiro – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de manutenção a diesel - 1
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Vendedor - 1

empregos
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