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Mais do que uma grande festa 
e reconhecimento das melhores 
empresas e empresários do ano, 
o Frutos de Indaiá é também 
garantia de retorno aos eleitos. 
No dia 3 de dezembro, cerca de 
110 empresas sobem ao palco do 
salão social do Indaiatuba Clube 
para receber o troféu.

A noite de amanhã, dia 18, será especial para os amantes do 
muay thai e do MMA, com a realização do último Evolution of 
Fighters do ano. A principal competição de artes marciais de 
Indaiatuba acontece a partir das 17h30, no CT Edlutas.

Um rapaz pilotando uma moto bateu na traseira de um caminhão de transporte de concreto no início da tarde de ontem, dia 
17, no cruzamento entre as avenidas Francisco de Paula Leite e Ário Barnabé, no Jardim Morada do Sol. 

A esperança dos comerciantes nas vendas deste ano está depositada nas festas do final do 
ano. Em média, de acordo com os lojistas ouvidos pelo Mais Expressão, os presentes devem 
custar cerca de R$ 70, o que deve ocasionar um aumento de 10% nas vendas.

O preço da gasolina em Indaiatuba não se alterou mesmo depois de duas quedas anunciadas 
pela Petrobrás nos últimos 40 dias. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), em média o preço caiu apenas 0,006. 

O Governo Federal cortou 
292 benefícios do Bolsa Família 
em Indaiatuba por suspeita de 
fraude. De acordo com a Secre-
taria Municipal da Família e do 
Bem Estar Social, o Governo pe-
diu a atualização de uma relação 
de benefícios que possivelmente 
estariam irregulares.
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Faltam 15 dias 
para o 11º troféu 
Frutos de Indaiá

Combate internacional marca o 17º 
Evolution na noite deste sábado  

Pic Nic é realizado na manhã de 
domingo durante o Novembro Azul 

Bolsa Família de 
292 beneficiários 
é cortada 

Comércios recebem até 
30 currículos diariamente 

SPQV e Rêmulo 
Zoppi ‘brigam’ pelo 
título do Amador
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Vendas para o fim do ano 
devem ter acréscimo de 10%

A busca é por vagas temporárias, que devem ter poucas oportunidades este ano. Pág. 07A
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O que você vai 
fazer com o seu 
13º salário?

RADARES DIAS - 19 A 25/11

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

“Vou fazer o que a mulher man-
dar, claro. Eu e ela recebemos 
abono, tenho contas para pagar, 
mas não com o 13º salário. Este 
vai ficar no meu bolso e a gente 
vai decidir no que usar."
João Peron, 66 anos, aposen-
tado 

“Vou comprar o que a mulher 
precisar. Eu tenho uma bisneta 
e um bisneto, não vou usar para 
pagar contas, não. Vamos ver o 
que precisa para a casa.."
Emanoel Galeti, 70 anos, apo-
sentado

“Não tenho contas para pagar 
com o 13º salário. Vou usar esse 
dinheiro para comprar as coisas 
que quero e preciso."
José Maria Moreira, 54 anos, 
vigilante

“Como estou construindo acaba 
indo tudo para a obra. A gente 
planeja quanto vai gastar, mas 
não adianta, sempre tem algo a 
mais. Aí você reforma a casa e a 
mulher já quer trocar o sofá, os 
móveis e pronto."
José Carlos, 57 anos, aposen-
tado 

Dr. Tiago Pereira
OAB/SP 333.562
Av. Ario Barnabé, 1.111 - Jardim Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com - 19 99141-0101

"Eu vou guardar. Conta a gen-
te já paga o ano inteiro, né? 
Vou guardar o abono salarial." 
Agenor Miranda da Silva, 67 
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.) 

Pablo Melo é farmacêutico, membro da Comunidade Canção Nova e gerente do Posto Médico Padre 
Pio, em Cachoeira Paulista (SP).

Cuidar da saúde durante todo o ano! 

opinião

Elogiar e reconhecer
Como está seu projeto de vida? O salário não é a principal fonte de insatisfação dos 

brasileiros dentro das empresas. Mais do que uma remuneração condizente com o que 
seria justo pelo seu trabalho, as pessoas querem ser reconhecidas e valorizadas dentro 
das organizações. Ser mais uma peça da engrenagem é um fardo nos tempos atuais, 
defende o filósofo Mário Sérgio Cortella. Docente, educador, palestrante e consultor de 
empresas, afirma que a principal causa da atual desmotivação é a ausência de reconhe-
cimento. E ela manifesta-se de várias formas: do chefe injusto à falta de valorização em 
cada projeto e tarefa. Não é uma questão puramente de promover o elogio desmesurado, 
mas uma forma de “dar a energia vital ao funcionário para continuar fazendo e seguindo 
em frente". É principalmente evitar a mensagem de que "não ser mandado embora já é 
um elogio" ou que "o silêncio é a melhor maneira de dizer que está tudo em ordem". As 
pessoas não querem mais somente um salário mais alto, querem acreditar que fazem algo 
importante, autoral. Por que a necessidade de ter propósito ganhou maior relevância? É 
uma questão geracional? Ela é mais densa e angustiante na nova geração que enxerga 
muitas vezes na geração anterior, que a criou, certa estafa em relação ao propósito. 
É muito comum que jovens e crianças enxerguem hoje nos pais algum cansaço e até 
tristeza naquilo que fazem. O pai e mãe dizem “eu trabalho para sustentar, esse é meu 
trabalho”. Há uma grande conformidade. E essa conformidade de certa forma acabou 
marcando uma nova geração,  que traz aí a necessidade de ter algum projeto de vida. 
Eles não querem repetir um modelo que, embora esforçado, dedicado e valoroso soa, de 
certa maneira, como conformado. Hoje há uma aflição muito grande na nova geração de 
maneira que se traduz numa expressão comum: “eu quero fazer alguma coisa que me 
torne importante e que eu goste”. A geração anterior tinha um pouco essa preocupação, 

mas deixou um tanto de lado por conta da necessidade. Venha adquirir 
o comando de sua vida no treinamento Signa1 nos dias dias 02-03 e 04-
012-2016, inscreva-se www.signatreinamentos.com.br  01938757898

Novembro é considerado o mês da conscientização, de estar 
mais atento às questões da saúde, com ações voltadas especifi-
camente na luta contra o câncer de próstata e dibates. 

Já dizia o ditado: com a saúde não se brinca! Ain-
da mais com essas duas doenças que tanto matam no 
mundo e causam custos altíssimos ao poder público.  
O câncer de próstata, por exemplo, é o segundo mais comum 
entre os homens. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) estima que foram 61 mil casos apenas este ano, e o pior: 
cada vez mais vem afetando homens mais jovens.

Por outro lado, a dibetes não fica atrás, e diariamente causa 
danos sérios a vida das pessoas que, em muitos casos terminam 
em mortes. No Brasil são 15 milhões de diabéticos e, no mundo, 
a cada 6 segundos uma pessoa morre em decorrência da doença.

E para evitar que se torne portador de uma das doenças, nada 
mais recomendado que haja prevenção contínua, não apenas 
em novembro, mas durante todo o ano.

É ter responsabilidade e entender a necessidade de realizar 
os exames de rotina, ir ao médico com frequência,  e realmente 
valorizar a vida.

Aos portadores da doença cabe também se cuidar, com os 
tratamentos necessários e indicados, nunca deixando de lado 
as consultadas de rotinas com seu médico. 

Novembro azul: a vez dos homens se cuidarem
Este mês é especial para os homens, pois nos alerta a termos uma nobre postura. Para você 

mulher que possui um homem, marido, namorado, amigo que está sempre ao seu lado, esse 
texto será muito útil para também poder ajudá-lo.

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais atinge os homens no Brasil, em sua 
maioria acima de 50 anos. Também devemos levar em consideração fatores genéticos (pessoas 
que na família apresentaram em algum momento da vida câncer de próstata), maus hábitos ali-
mentares, obesidade e sedentarismo. Desta forma, devemos considerar que há casos de homens 
em que a doença se manifesta antes dessa idade.

Existem dois grandes perigos. O primeiro é a fase inicial da doença, que de maneira silenciosa 
cresce lentamente sem apresentar sintomas. A sensação da bexiga que não esvazia completa-
mente e o sangue na urina são sinais de uma fase mais avançada. Diante disso, entro no segundo 
grande perigo, o preconceito, pois o diagnóstico precoce é essencial para cura do câncer. Qual 
o homem que nunca fez uma brincadeirinha com essa situação?

Sabemos que existem outros exames como o teste de antígeno prostático (PSA) e a ultras-
sonografia, mas grande é a eficácia do toque retal.

Para evitar o câncer de próstata, de forma segura e eficaz, é necessário ter uma alimentação 
balanceada, rica em frutas e legumes e com baixa quantidade de gordura; praticar exercícios 
físicos (encontre uma atividade física que combine com você, com o seu gosto e rotina diária, 
só não deixe de fazer); e manter o controle sobre o seu peso, o que pode estar ligado diretamente 
aos  hábitos alimentares e à atividade física.

Devemos ficar atentos e não perder tempo em nos prevenir! Quantos filhos estão sem pai 
e quantas esposas sem seus maridos devido a maus hábitos, à falta de zelo com o corpo e ao 
preconceito.

Precisamos ter maturidade suficiente para perceber que não somos indestrutíveis, a nossa 
masculinidade também possui suas fragilidades e precisa ser cuidada.

O homem que cuida de si terá mais tempo e oportunidade de cuidar daqueles 
que ama, de sua família.

Fique atento! O homem sábio vive cada tempo de acordo com as suas reais 
necessidades.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Você sabia que os motoristas profissionais têm direitos 
trabalhistas diferenciados?

O Motorista Profissional foi recentemente contemplado com uma seção especial na 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) diferenciando alguns direitos trabalhistas dos 
empregados em geral, principalmente quanto a jornada de trabalho, tendo em vista que 
exerce seu trabalho em grande parte do tempo fora da empresa.

Os motoristas profissionais empregados de transporte rodoviário coletivo de passa-
geiros e os de transporte rodoviário de cargas tem essa proteção especial.

Não é só direitos que estão previstos, mas também deveres a começar pela submissão 
a exames toxicológicos com período de detecção mínima de 90 dias entre um exame 
e outro. 

A jornada diária terá de ser respeitada em 8 horas com prorrogação de no máximo 
4 horas mediante acordo ou convenção coletiva. Terá também 1 hora de intervalo para 
descanso e refeição. 

O tempo de espera quando o empregado fica aguardando carga ou descarga do veículo 
nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com fiscalização 
não são computados como jornada de trabalho, porém o empregado terá direito a 30% 
sobre a hora normal nesse período de espera. 

Quando houver mais de dois motoristas, pode haver o descanso de um deles ainda 
com o veículo em movimento, respeitado o período de 6 horas com veículo parado. 

Além dos direitos descritos acima, o motorista profissional deve ter 
registro em CTPS, receber o piso da categoria, além de outros direitos 
previstos para os empregados em geral.
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Papai Noel chega ao Colégio 
Le Perini no próximo dia 25  

cidade

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao
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Comerciantes esperam crescimento 
de 10% nas vendas de fim do ano 

A esperança dos co-
merciantes nas ven-
das deste ano está 

depositada nas festas do final 
do ano. Segundo os lojistas 
ouvidos pelo Mais Expres-
são, as vendas para o período 
de Natal e Ano Novo podem 
ter uma aumento de até 10% 
quando comparado ao mesmo 
período no ano passado. 

“O abono salarial ajuda 
muito nas vendas. Para nós do 
comércio, o Natal é a melhor 
data do ano”, afirma o gerente 
de uma loja de roupas, André 
Luis. 

Em média, de acordo com 
os lojistas, os presentes devem 
custar cerca de R$ 70. “Como 
trabalhamos com preços mais 
populares temos tickets que 
variam entre R$ 69 e R$ 89”, 
conta. Mas o perfil do consu-
midor, segundo ele, está mu-
dando e pende para presentes 
mais em conta.

É o caso de Emelin Alves 
de Oliveira, de 19 anos, es-
tagiária em uma empresa e 
residente no Jardim Morada 
do Sol. “Sinto-me bem mais 
cuidadosa com as compras do 
final do ano do que com o ano 
passado”, afirma. “Pretendo 
comprar menos produtos do 

que em 2015”, revela a jo-
vem. O gasto total nas últimas 
festas de final de ano chegou 
perto de R$ 200, valor que ela 
pretende baixar pelo menos 
na metade. “Vou focar no 
que mais precisa, sem gastos 
desnecessários”, encerra.

O gerente de loja Leandro 
Avelino Lopes não acha que 
haverá queda nas vendas, pelo 
contrário. “Obviamente, espe-
ramos uma elevação menor do 
que em anos anteriores. Se a 
gente conseguir empatar ou 
ganhar um pouquinho já está 
bom”, confessa. De acordo 
com ele, a loja localizada no 
Centro teve crescimento de 
17% no ano passado, mas 

o índice neste ano não deve 
chega a metade disto.

“Nossos clientes compram 
produtos entre R$ 60 e R$ 70. 
Sem dúvida, o Natal é a me-
lhor data para o comércio no 
ano. Depois vem maio com o 
Dia das Mães, mas aí é uma 
data só e não o mês inteiro”, 
reafirma.

Horário 
Os comércios estenderão o 
horário a partir do início do 

Dias 25 de novembro e 
2 de dezembro, a equipe do 
Colégio Le Perini se reúne 
para levar as crianças do En-
sino Infantil e Fundamental 1 
numa viagem divertida e cheia 
de encantamento, sem sair das 
dependências da escola. É 
quando acontece a tradicional 
Noite do Pijama com a visita 
do Papai Noel.

A fantasia da criança é 
fundamental para o desenvol-
vimento cognitivo. Para ela 
tudo é novidade, o real e o ir-
real, quando ainda não há uma 
fronteira definida. Viver um 
mundo de mil possibilidades é 
algo que pode enriquecer o ra-
ciocínio, a capacidade de criar 
e de pensar em alternativas 
para soluções de problemas.

Com o tempo, a própria 
criança vai percebendo que 
algumas coisas não “batem”, 
pois há muitos papais noeis 
nos shoppings e comércios – a 
pergunta que fica é: qual será 
o verdadeiro?

Chega uma hora em que 
a fantasia termina, mas o en-
cantamento e a magia do Natal 
permanece. Mas enquanto 

mês de dezembro de acordo 
com a Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de In-
daiatuba (Aciai) os horários 
vão até às 22 horas do dia 12 
até o dia 23. Entre os dias 5 e 
9 até às 20h. Aos sábados e 
domingos as lojas estão auto-
rizadas a funcionar até às 18h 
– assim como na véspera de 
Natal (24). No último sábado 
do ano, dia 31 de dezembro, 
até às 12 horas. 

isso, alunos e equipe acadêmi-
ca confraternizam fim do ano 
letivo com trocas de abraços, 
carinho e a esperança de um 
ano novo, justo e com mais 
amor ao próximo.

A festa terá gincanas, jogos 
corporativos, caça ao tesouro 
com lanternas, teatro de Natal, 
apresentações de arte circense, 
além da entrega da cartinha 
para o “Bom Velhinho”. “É 
também uma forma dos alunos 
passarem um tempo juntos, até 
porque, alguns se despedem 
dessa etapa do ensino e partem 
para uma nova fase da vida 
escolar, o Ensino Fundamental 
2. É um momento importante 
de confraternização e alegria”, 
explica a mantenedora do Co-
légio, Léia Perini. 

O Colégio Le Perini traba-
lha, todos os dias, por meio do 
empenho de seu corpo docente 
e colaboradores, de forma a 
atingir um objetivo especial: 
ajudar cada um de seus alunos 
a desenvolver o máximo de 
seu potencial e realizar seus 
sonhos. Uma tarefa única para 
pessoas únicas como nossos 
alunos e suas famílias. 

Horário estendido do comércio em dezembro
Dias: 5,6,7,8 e 9 até às 20h
Dias: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 até às 22h
Dias: 10, 17, 18, 24 e 31 até às 18h
Dia 31 até às 12h

Preço médio dos presentes deve chegar a R$ 70, segundo comerciantes 
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Sarau Cultural do 
Colégio Objetivo aborda os 

‘Direitos dos Idosos’ 

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Faltam 15 dias para 
o Frutos de Indaiá 

cidade

Cada vez mais au-
menta a ansiedade 
pela chegada do 11º 

Frutos de Indaiá. A conta-
gem regressiva já começou 
e faltam apenas 15 dias para 
a principal noite de premia-
ção das melhores empresas/
empresários de 2015. No dia 
3 de dezembro, cerca de 110 
empresas sobem ao palco do 
salão social do Indaiatuba 
Clube para receber o troféu. 

A grande noite de gala, 
do principal evento de pre-
miação de Indaiatuba, ga-
nhará um “sabor” especial 
com o show de uma das 
bandas mais tradicionais do 
País: o RPM. 

As empresas que irão 
receber o troféu Frutos de 
Indaiá tiveram seus traba-
lhos reconhecidos pelos 
indaiatubanos que votaram 
na pesquisa de satisfação, 
realizada entre outubro e 
novembro do ano passado, 
quando foram ouvidas qua-
tro mil pessoas. 

Além do Troféu Fru-
tos de Indaiá, cerca de 10 
empresas  receberão um 
homenagem especial pelos 
serviços prestados à popula-
ção, com excelente por mais 

de 15 anos. 
Além do show da banda 

RPM, outra atração serão 
a apresentação de dança 
realizada pela professora 
de dança Pamela Araujo. 
Na ocasião, no palco será 
apresentado um dueto de 
jazz musical (Chicago). 

Expectativa 
E a expectativa é ainda 

mais para quem receber o 
prêmio pela primeira vez. Este 
é o caso da empresária Selma 
Regina, de 46 anos, proprietá-
ria da Doctor Feet Podologia.

“As expectativas são as 
melhores, gera certo arrepio 

Os alunos do Ensino Funda-
mental 2 do Colégio Objetivo In-
daiatuba participaram de diversas 
atividades para a realização do 
Sarau Cultural, que este ano dis-
cutiu o tema “Direitos Humanos”. 

O Sarau dos 9ºs anos tratou 
dos Direitos das Mulheres, no 
dia 27 de outubro. Já os 8ºs anos 
apresentaram seus trabalhos so-
bre os Direitos dos Idosos, no dia 
10 de novembro, no auditório do 
Bosque do Saber. 

Além da exposição dos tra-
balhos dos alunos, declamação 
de poemas e apresentação de 
música, houve também o desfile 
dos vencedores do concurso Miss 
e Mister 3ª Idade de Indaiatuba, 
além da apresentação de teatro, 
dança, e a exibição de um do-
cumentário produzidos pelos 
alunos. 

Para encerrar a noite, o casal 
Clarice e Antônio Bargas encan-
tou o público presente dançan-
do um forró. “Eu achei muito 
importante o trabalho sobre os 
idosos, uma lição de vida para 
todos nós. Foi gratificante vir 
aqui hoje acompanhar meu filho 
nesse Sarau”, comentou Tania 
Regina Tanaka Faria, mãe do 
aluno João Victor Faria. “Esse 
trabalho desenvolvido pelo Ob-
jetivo é de suma importância 
para que os jovens saibam que os 
idosos têm direitos e que eles têm 
que ser respeitados como pessoa, 
em primeiro lugar. Trazê-los aqui 
para participar desse momento 
é fundamental para os idosos 
sentirem que estão inseridos na 

pessoal e muita curiosidade. 
Estar confraternizando com 
pessoas queridas e fechando 
o ano com ‘chave de ouro’, é 
sensação de dever cumprido”, 
diz. “Quem vem de fora sente 
segurança e tem à certeza de 
um trabalho com qualidade 
reconhecida.”

sociedade, que valorizamos sua 
história de vida”, afirma Maria 
das Graças Araújo Massimo, 
coordenadora das atividades da 3ª 
Idade do Funssol, o Fundo Social 
de Solidariedade de Indaiatuba.

“Essas experiências são im-
portantes para a formação dos 
nossos alunos enquanto cida-
dãos. Muitos desconheciam a 
existência do Estatuto do Idoso e 
perceberam sozinhos que, embora 
os direitos existam muitos não são 
respeitados”, afirma Lílian Costa, 
professora de Produção de Texto 
do Colégio Objetivo Indaiatuba. 

O Sarau dos 6ºs anos, sobre os 
Direitos da Criança, foi realizado 
no dia 16 de novembro e dos 7ºs 
anos, sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência, foi promovido 
no dia 17 de novembro.

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez, a empresária Selma Regina, da Doctor Feet Podologia, recebe o Frutos de Indaiá 

Diversas atividades foram 
realizadas durante o ano 
pelos alunos do Objetivo

DANIEL CARDOSO – PIERI IMAGENS
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Orientação profissional no Colégio  Montreal estimula o 
autoconhecimento para a escolha da profissão 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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Após quedas, preço da gasolina
não reduz nos postos locais

O preço da gasolina em 
Indaiatuba não se alte-
rou mesmo depois de 

duas quedas anunciadas pela 
Petrobrás nos últimos 40 dias. 
De acordo com o levantamento 
semanal da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), em média 
o preço caiu apenas 0,006. 

Entre os 16 postos da ci-
dade em que foi feito levanta-
mento, o preço menor é de R$ 
3,29 e o mais caro, R$ 2,69. 
Antes, o mais barato estava 
em R$ 3,34 e o mais alto no 
mesmo patamar de agora.

Motorista há mais de 47 
anos, o autônomo Ademir 
Ferreira Muniz, de 66 anos, 
morador do Jardim Esplanada 
conta que não sentiu diferença 
no preço. "Não mudou nada. 
A única coisa é que, cada 
vez mais, não se faz a qui-
lometragem que você espera 
fazer com um litro", analisa. 
"Dificilmente a gente encontra 
um preço muito diferente, mas 
quando achamos algum, não 
tem boa qualidade. O ideal é 
sempre ir onde tem bandeira 
por causa da garantia do pro-
duto.” 

Do ano passado para este 
houve aumento de 0,051 - 
acréscimo de cinco centavos 
no preço mais barato e de dez 
entre os postos com maior 

preço. Na série histórica, em 
dez anos a gasolina subiu mais 
de 50% em Indaiatuba. 

Em 2006, o preço médio 
era de R$ 2,38 - uma dife-
rença de R$ R$ 1,17 por litro 
de combustível. Nos últimos 
cinco anos o aumento foi de 
33,5%. O preço médio em 
2011 era de R$ 2,68, diferença 
de R$ 0,90.

A Petrobrás anunciou di-
minuição de 3,2% no preço da 
gasolina nas refinarias no dia 
14 de outubro. A expectativa 
da estatal era que, se os postos 
repassassem a queda nos pre-
ços, a gasolina poderia ficar 
até cinco centavos mais bara-
ta, o que não aconteceu. Foi a 
primeira baixa nas bombas de 
combustíveis de 2009. 

No dia 8 de novembro, 
a petrolífera anunciou outra 
queda de 3,1% nos valores 
da gasolina - com outra es-
timativa de cinco centavos 
a menos para o consumidor, 
mas, ao que parece, os postos 
não devem repassar. A nova 
política de preços prevê aná-
lises mensais dos valores, ou 
seja, no mês que vem pode vir 
outra queda.

Preços médios da 
gasolina em Indaiatuba

2016 - R$ 3,58
2015 - R$ 3,53
2011 - R$ 2,68 (-33,5%)
2006 - R$ 2,38 (-50,4%)
Fonte: ANP

Na contramão dos com-
bustíveis, o botijão de 13 
quilos do Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP) tem ex-
pectativa de crescer 9% nas 
próximas semanas. 

Durante agosto, as prin-
cipais  distr ibuidoras de 
gás no País — Ultragaz, 
Supergasbras ,  Nacional 
Gás, Copagás e Liquigás 
— enviaram comunicados 
para as revendedoras locais, 
avisando sobre o reajuste. 

A Supergasbrás ,  por 
exemplo, informou que o 
valor do botijão será incre-
mentado em 8,84% a partir 
de 5 de setembro e alegou 
que a porcentagem acompa-
nha a inflação. A Ultragaz 
pratica reajuste de 7,92% 
desde setembro.

O empresário José Car-
los Ferreira Cintra, de 44 
anos, estima que os preços 
em seu restaurante podem 
subir 20% com a alta no gás. 
"Geralmente você precisa 
repassar ao consumidor por-
que se não, não aguenta", 

conta. Por dia ele atende 
cerca de 350 pessoas entre 
o estabelecimento e entre-
ga de marmitas. "Temos 
que enxugar gastos para 
conseguir empatar. Porque 
além do gás tem os produtos 
alimentícios que são muito 
caros", analisa ele, há 20 
anos no ramo.

Em relação ao ano pas-
sado, o botijão está R$ 2,20 
mais caro. No histórico, o 
aumento em dez anos acu-
mula R$ 62,5%. Em 2006, 
o preço do produto era de 
31,19 - quase R$ 20 mais 
barato do que atualmente. 
Nos últimos cinco anos, o 
reajuste foi de 22,6%. O 
preço médio na cidade era 
de R$ 41,35 - pouco mais 
de R$ 9 mais barato.

Média de preços 
do gás em Indaiatuba

2016 - R$ 50,70
2015 - R$ 48,50
2011 - R$ 41,35 (-22,6%)
2006 - R$ 31,19 (-62,5%)

Fonte: ANP

Apesar dos anúncios de redução, preço da gasolina segue inalterado nos postos de Indaiatuba

Gás de cozinha aumenta 62% 
em dez anos

A escolha da carreira pro-
fissional é sempre cercada de 
muitas dúvidas e incertezas, 
principalmente, quando se 
é muito jovem. No Colégio 
Montreal, os alunos têm o 
suporte de um psicólogo para 
auxiliá-los nesse momento. 

Durante todo o ano, se-
manalmente, os alunos da 2ª 
e 3ª séries do Ensino Médio 

tiveram encontros, individuais 
ou em grupo, com o psicólo-
go Lucas Cavalcante para a 
orientação profissional. Se-
gundo Lucas, nas orientações 
psicológicas individuais, o 
aluno foi levado a refletir e a 
questionar-se quanto às várias 
questões existenciais perten-
centes à sua vida familiar, 
escolar, afetiva, sentimental, 

sempre com olhos em seu 
futuro profissional. Nos en-
contros grupais, as reflexões 
promoveram um debate sobre 
autenticidade, vontade pró-
pria, demandas familiares e 
demandas sociais quanto ao 
que “ser quando crescer”. 

“Este ano iniciamos uma 
nova forma de trabalho com 
a Orientação Profissional. O 

projeto foi edificado em dois 
pilares principais: olhar para 
o futuro e ajudar o aluno no 
ingresso à universidade e, ao 
mesmo tempo, olhá-lo como 
um indivíduo, singular, recep-
tor de expectativas, pressionado 
muitas vezes, que sente, deseja, 
sofre, alegra-se e que muitas 
vezes não se encaixa na ideia 
A ou B lançada nele por outros, 

ou por ele mesmo por falta de 
conhecimento”, explica Lucas.

De acordo com o profis-
sional, através da orientação 
psicológica assertiva, o aluno 
pode se permitir descobrir os 
vários campos de atuação no 
mercado de trabalho, a fim de 
estabelecer livremente qual 
área tem mais ligação com 
sua personalidade, potencia-

lidades, limitações, sonhos ou 
projetos. “O objetivo é pre-
pará-los para a carreira pro-
fissional, possibilitando uma 
formação saudável e cuidada 
neste período tão delicado da 
formação humana. O projeto 
já apresenta seus primeiros 
frutos, com a aprovação de 
alunos nos primeiros vestibu-
lares de 2017”, conclui.
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“Em cinco anos no 
ramo já cheguei 
a trabalhar com 
36 vendedores 
na loja, hoje 

tempos oito fixos 
e vamos contratar 

apenas quatro 
temporários. 

Antes, 
dobraríamos o 

efetivo, mas este 
ano não dará"

Alexandro 
Gonçalves, gerente 

de uma loja de 
calçados

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

HUGO ANTONELI JUNIOR 
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Comércio recebe até 30 currículos por 
dia na disputa por vagas temporárias

Trezentas entrevistas. 
É a estimativa que o 
gerente de loja de cal-

çados Alexandro Gonçalves 
realizou nas últimas semanas. 
De acordo com o lojista, são 
pelo menos 30 currículos por 
dia. “Em cinco anos no ramo 
já cheguei a trabalhar com 36 
vendedores na loja, hoje tem-
pos oito fixos e vamos contra-
tar apenas quatro temporários. 
Antes, dobraríamos o efetivo, 
mas este ano não dará”, conta.

O abono salarial (13º salá-
rio), as férias, datas comemo-
rativas e o horário estendido 
do comércio é a esperança de 
muitos lojistas para “salvar 
o ano”. É a chance de mui-
tas pessoas desempregadas 
conseguirem um encaixe que 
pode se tornar definitivo de-
pois. A técnica de Segurança 
do Trabalho Fernanda Letícia 
Carvalho, de 21 anos, está 
trabalhando como atendente 
no shopping. “Fico no balcão 
de Natal que é onde eu faço o 
cadastro dos clientes para eles 
participarem”, conta. “Tam-
bém contabilizo os presentes 
que as pessoas trazem para a 
campanha de Natal daqui”, 
afirma. 

Não é a primeira vez que 
ela consegue uma vaga tem-
porária. “Essa renda ajuda em 
100% em casa, porque meu 
irmão não está trabalhando 
e minha mãe anda um pouco 

doente”, revela. Apesar disso, 
ela sabe que o emprego tem 
prazo de validade. “Eles me 
chamam todo ano porque fiz 
estágio lá, mas não tem como 
ser prolongado porque é ação 

de Natal”, encerra.
Em outra loja do Centro, o 

gerente Marcelo Ramos relata 
a grande procura das pessoas. 
“O índice de desemprego está 
muito alto. A gente recebe 

entre 20 e 30 currículos todos 
os dias. Pretendemos dobrar o 
número de vendedores neste 
final de ano de 8 para 16”, 
conta. “Sempre tem os que 
ficam porque se destacam com 
determinação e empenho”, 
analisa.

É o que espera Thais Lima, 
de 18 anos, moradora do Jar-
dim Morada do Sol. “Espero 
que me chamem em outras 
oportunidades, por isso estou 
me esforçando para 
voltar, nem que seja 
no ano que vem”, 
afirma. A jovem 
“ajuda” as crianças a 
tirar fotos com o Pa-
pai Noel em um sho-
pping. “Tenho duas 
folgas por semana e 
o contrato vai até o 
dia 24 de dezembro, 
dificilmente eles re-
gistram”, afirma. 

Na “gaveta” do 
gerente Alexandro 
“deve ter uns dois 
mil currículos”, diz. 
“Antes perdíamos 
muitos trabalhado-
res para a indústria 
por uma série de fatores: 
não trabalhar aos finais de 
semana, no final do ano e be-
nefícios, mas agora a procura 
vem aumentando”, analisa. 

“Esperamos que o Natal – a 
nossa melhor data de vendas 
no ano, possa ser bom e que 
a gente consiga aumentar as 
vendas, porque neste último 
mês caímos 10%”, encerra. 

Expectativa 
A previsão da Confede-

ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) é que o Natal, pelo se-
gundo ano consecutivo, apre-

sente queda nas ven-
das e na contratação 
de temporários em 
2016. A estimativa é 
de retração de 3,5% 
no faturamento do 
varejo, e recuo de 
2,4% em postos de 
trabalho temporá-
rios ofertados em 
relação ao ano an-
terior. O salário de 
admissão deverá 
chegar a R$ 1.205, 
um avanço de 9,5% 
em relação ao mes-
mo período do ano 
passado, ou 0,6%, se 
descontada a infla-
ção. A Associação 

Comercial Industrial e Agrí-
cola de Indaiatuba (Aciai) 
não divulgou estimativa de 
contratação de funcionários 
temporários.

Demanda para vagas temporárias de trabalho é bem menor que a oferta

HUGO ANTONELI JUNIOR
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Pic Nic Azul marca a 2ª atividade 
de conscientização do diabetes 

Palestra sobre obesidade é realizada em prol dos animais hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal  

NOVEMBRO AZUL 

OPORTUNIDADE

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Governo corta benefício de 
292 por suspeita de fraude 

REPRODUÇÃO

O Governo Federal cortou 
292 benefícios do Bolsa 
Família em Indaiatuba 

por suspeita de fraude. De acordo 
com a Secretaria Municipal da 
Família e do Bem Estar Social, 
o Governo pediu a atualização 
de uma relação de benefícios 
que possivelmente estariam ir-
regulares, dando aos municípios 
o prazo de dois meses para fazer 
visitas nas residências e averi-
guação cadastral. 

Ao todo eram 2.946 cadastra-
dos no programa em Indaiatuba 
e foram pedidas 146 revisões. 
Paralelamente, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrá-
rio também fez análise de dados 
em outros 146 casos.

Foram 164 cancelamentos e 
128 bloqueios, o equivalente a 
9,9% do total de cadastrados no 
Bolsa Família na cidade. 

O cancelamento foi determi-
nado para famílias que têm renda 
per capta acima de R$ 440. Já o 
bloqueio foi aplicado nos casos 
em que o ministério verificou 
renda familiar per capita entre 
R$ 170 e R$ 440.  

A Prefeitura afirmou que 
ainda não recebeu a lista dos que 
foram tirados do programa e, por 
isso, não sabe informar quanto o 
corte vai significar em valores 
gerais. Por mês, são destinados 
quase R$ 421 mil aos beneficiá-
rios da cidade. 

A ação para encontrar as frau-
des envolveu Ministério Público, 

Instituto Nacional do Serviço 
Social (INSS) e Receita Federal.

Na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) foram quase 
8,5 mil cortes em beneficiários, 
média de 424 por cada uma 
das 20 cidades. Indaiatuba é 
a sétima cidade entre as com 
mais beneficiários retirados do 
programa, atrás de Campinas 
(3.665), Hortolândia (1.106), 
Sumaré (786), Santa Bárbara 
d'Oeste (354), Monte Mor (343) 
e Americana (302). As três ci-
dades que tiveram menos foram 
Pedreira (54), Morungaba (46) e 
Holambra (34).

 
Nacional 

Em todo o País foram 1,1 
milhão de beneficiários retira-
dos do programa entre os quase 
14 milhões no total. Do total de 
benefícios que apresentaram in-
dícios de irregularidades, houve 

469 mil cancelamentos e 654 
mil bloqueios. A região com 
mais cancelamentos e bloqueios 
foi a nordeste, com mais de 500 
mil - entre 304 mil bloqueios e 
199 mil cancelamentos. O estado 
com mais bloqueios (77 mil) foi a 
Bahia e o com mais cancelamen-
tos (80 mil) foi São Paulo. O com 
menos bloqueios foi o Amapá 
(1,8 mil) e cancelamentos, o Acre 
(1,3 mil).

Em todos os casos, foi consta-
tado que a renda das famílias era 
superior à exigida para ingresso 
e permanência no programa. O 
“pente-fino” teve início em junho 
deste ano, a pedido do Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Agrário. A meta é ampliar ainda 
mais as ferramentas de controle, 
a fim de qualificar o acesso ao 
programa. A intenção é garantir 
que o benefício seja destinado a 
quem realmente precisa. 

Ao todo foram 164 
cancelamentos 
e 128 bloqueios, 
o equivalente a 
9,9% do total de 
cadastrados no 
Bolsa Família na 
cidade

Cancelamentos/
bloqueios na RMC

Campinas 3.665
Hortolândia 1.106
Sumaré 786
Santa Bárbara d'Oeste 354
Monte Mor 343
Americana 302
Indaiatuba 292
Paulínia 218
Cosmópolis 206
Valinhos 204
Jaguariúna 179
Itatiba 171
Santo Antonio de Posse 117
Artur Nogueira 144
Vinhedo 113
Engenheiro Coelho 85
Nova Odessa 71
Pedreira 54
Morungaba 46
Holambra 34
Total 8490
Média total: 424,5
Fonte: Ministério do Desenvol-
vimento Social

A Associação de Diabetes 
Sempre Amigos realiza neste 
domingo, dia 20, o evento 
Pic Nic Azul. O encontro é a 
segunda ação promovida pela 
entidade neste Novembro Azul, 
mês de conscientização sobre a 
prevenção da diabetes. 

Na última segunda-feira, dia 
14, foi o Dia Mundial de Dia-
betes e por isso o evento deste 
domingo quer reunir o maior 
número de pessoas, diabéticas 
ou não, para diversas ações 
relacionadas à saúde. 

O encontro gratuito acon-
tece das 9h às 15 horas, no 
Espaço Ópera, situado na Ave-
nida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, marginal do Parque 
Ecológico, 215. 

Na ocasião, os visitantes 
poderão realizar teste de glice-
mia, aferição de pressão arte-
rial, exame de bioimpedância 
massagem com profissionais de 
Fisioterapia, além de orientação 
com psicóloga e nutricionista.

Também no encontro será 
disponibilizado 40 vagas para 
exame de fundo de olho. Ain-
da como confraternização dos 
presentes, cada participante 
deverá levar um prato de sal-
gado e de preferência ir de 
camiseta azul.

A expectativa, segundo os 
organizadores, é que mais de 
150 pessoas compareçam no 
evento. “A intenção é fazer com 
que as pessoas se conheçam 
melhor e troque experiências”, 
diz o presidente da Sempre 
Amigos, Edvaldo Furtado Apo-
linário, o Didi. 

O evento também por finali-
dade identificar outros portado-

res da doença. Em Indaiatuba, 
por exemplo, existem 20 mil 
diabéticos e outros 20 mil que 
são, mas não sabem. 

No Brasil são 15 milhões de 
diabéticos e, no mundo, a cada 6 
segundos uma pessoa morre em 
decorrência da doença.

Para reforçar ainda mais o 
convite a população, hoje, dia 
18, das 17h30 às 18h30, uma 
tenda será montada pela Secre-
taria Municipal de Saúde, onde 
haverá diversas atividades físi-
cas, além da realização de testes 
de glicemia e pressão arterial. 

Encontro
Foi também com a finalida-

de de identificar novos porta-
dores que no dia 30 de outubro 
a entidade realizou a Feira da 
Saúde. Cerca de 180 pessoas 
compareceram e, por meio das 
ações, 15 novos diabéticos fo-
ram identificados. 

O encontro aconteceu nas 
dependências da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, no Jardim 
Morada do Sol, e contou com 
teste de glicemia, aferição de 
pressão arterial, massagem, 
além de orientação com psicó-
loga e nutricionista.

A Sempre Amigos foi Fun-
dada em 2007, por um grupo 
de mães que tinha como ob-
jetivo entender as causas e 
consequências da diabetes, 
bem como lutar pelos direitos 
e buscar melhor acolhimento e 
tratamento a seus filhos. Mais 
informações sobre a ONG no 
facebook.com/sempreamigos, 
no www.sempreamigos.com.
br ou pelo telefone (19) 9.9462-
6291.  (Jean Martins)

A Câmara recebe hoje, dia 
18, a partir das 19 horas, a pales-
tra com o tema “O Impacto do 
Sobrepeso e da Obesidade para 
a Saúde - Onde Está o Problema 
e Como Melhorá-lo”, ministrada 
pelo doutor Victor Sorrentino. 
Restam ainda 80 vagas. 

Para participar da pales-
tra, os interessados devem 
trocar pelo convite individual 
três quilos de ração (não pode 
ser a granel) nos postos de 
distribuição pela cidade. 

A troca acontece em três 
endereços: Nutriquali, Avenida 

Presidente Vargas, 1.950; Clí-
nica Veterinária PET e ETC, 
na Avenida Conceição, 2.861; 
e na MP Pharma, na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.258.

Toda arrecadação será 
revertida para entidades de 
proteção e cuidado com os 

animais do Município. 
Mais informações sobre 

a palestra pelo telefone 
3801-6563, falar com Bea-
triz ou Cristiane.

Palestrante 
Sorrentino é diretor da 

Sociedade Brasileira para Es-
tudos da Fisiologia (Sobraf); 
especializado em Cirurgia 
Plástica e reconstrutiva da 
mama na 28ª enfermaria da 
Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro, pelo Insti-
tuto de Pós-Graduação Médica 

Carlos Chagas; membro da 
Sociedade Brasileira de Geria-
tria Preventiva, do Grupo Lon-
gevidade Saudável, da World 
Society Interdisciplinary Anti-
-aging Medicine (Wosiam) 
e da American Academy of 
Anti-Aging Medicine.
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“É importante que as 
empresas entendam que 
as leis não mudaram. As 

obrigações deixaram de ser 
registradas em papel para 

serem digitalizadas” 
Explica a advogada 

Tatiane Melo de Paula

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Cadastro para o IPTU 
Digital pode ser efetuado 
até 14 de dezembro

IMPOSTO 

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

ARQUIVO- LAÍS FERNANDES SCS/PMI

Melo de Paula & Nosari 
oferece auxílio no eSocial  

Já está aberto o cadas-
tro para os contribuintes 
que querem receber o IPTU 
2017 no formato digital. Os 
interessados podem aderir 
até o dia 14 de dezembro no 
link https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/fazenda/rendas-
-imobiliarias/iptu-digital/. 

Para quem já efetuou o 
cadastramento nos anos an-
teriores, não há necessidade 
de se recadastrar, visto que a 
opção cumpre a modalidade 
de envio do carnê sem a in-
conveniência de eventuais 
extravios diretamente pelo 
acesso ao e-mail constante 
no banco de dados.

De acordo com assessor 
de Programas e Projetos 
Especiais da Secretaria da 

Fazenda, Acássio Carlos da 
Silva, o número de adesões 
tem aumentado significati-
vamente. 

“Em 2014 foram enviados 
2.572, em 2015 computou-se 
a quantia de 3.478 e neste 
exercício, foram enviados 
exatos 4.093 carnês em for-
mato digital”, explica Silva. 
“A expectativa é que tenha-
mos um aumento de adesões, 
afinal, substituir papel por 
opções que não necessitam 
de impressões é ação com 
características claras de con-
tribuição com a nossa natu-
reza, além de proporcionar 
facilidade e agilidade quanto 
ao comprometimento civil 
de pagamento de tributos”, 
conclui.

Este ano 4.093 contribuintes optaram pelo IPTU no formato digital

O escritório de ad-
vocacia Melo de 
Paula & Nosari é 

um dos poucos especiali-
zados em auxiliar as em-
presas quanto ao programa 
eSocial, que é um projeto 
do Governo Federal e um 
instrumento de unificação 

das informações referentes 
à escrituração das obri-
gações previdenciárias e 
trabalhistas.

O eSocial é um dos mó-
dulos do Sistema Público 
de Escr i turação Digi ta l 
(Sped) e se constitui em 
mais um avanço na infor-
matização da 
relação entre 
o f isco e os 
contribuintes. 

“É impor-
tante que as 
empresas en-
t endam que 
a s  l e i s  n ã o 
mudaram. As 
o b r i g a ç õ e s 
deixaram de ser registradas 
em papel para serem digita-
lizadas”, explica a advogada 
Tatiane Melo de Paula.

O escritório Melo de 
Paula & Nosari especia-
lizou-se no módulo eSo-
cial e através de palestras, 
conscientiza a sociedade 
levando conhecimento às 
universidades, empresas e 
organizações de todo gêne-
ro quanto a importância de 
se adaptar ao atual sistema 
de cumprimento das obri-
gações acessórias. 

“O nosso escritório tem 
como objetivo auxiliar as 
empresas na conscientiza-
ção da mudança de cultura 

para a correta adequação 
ao atendimento das obriga-
ções legais”, friza Tatiane. 
“Muitas empresas acre-
ditam que, com um bom 
sistema de software, é o 
suficiente para se adequar 
à nova realidade, porém 
como este sistema será ali-

mentado será o 
grande desa-
fio de todos”, 
enfatiza.

O escritó-
rio de advo-
cacia, um dos 
p o u c o s  e s -
pecializados 
n o  e S o c i a l , 
auxilia as pe-

quenas, médias e grandes 
empresas. Para a advogada 
é importante os empresá-
rios entenderem o módulo. 
“As empresas têm de es-
tar atentas quanto à nova 
mudança de escrituração, 
pois com a digitalização 
das informações as chan-
ces  de  sof rerem a lgum 
tipo de fiscalização dos 
entes participantes (Receita 
Federal do Brasil, INSS, 
Caixa Econômica Federal 
e Ministério do Trabalho) 
aumenta”, explica Tatiane.

Mais informações sobre 
o escritório Melo de Paula 
& Nosari no site www.me-
lodepaula.com.br. 

A advogada Tatiane Melo de Paula (OAB/SP nº240.285) é uma 
das especialista no módulo eSocial

DIVULGAÇÃO
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Fiscalização apreende 1,5 mil abacaxis e 
aplica multa no valor de R$ 1.770,72 

Oito roubos foram registrados em 
Indaiatuba durante quatro dias

APREENSÃOASSALTOS

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Semana é marcada por acidentes de trânsito

políciaVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Quatro acidentes 
foram regis t ra-
dos nesta sema-

na. Três deles foram na 
Rodovia Santos Dumont 
(SP-75). Noutro, um ra-
paz pilotando uma moto 
bateu na traseira de um 
caminhão de transporte de 
concreto no início da tarde 
de ontem, dia 17, no cru-
zamento entre as avenidas 
Francisco de Paula Leite e 
Ário Barnabé, no Jardim 
Morada do Sol. 

No acidente, o motoci-
clista foi parar embaixo no 
veículo e foi preciso que 
uma Unidade de Resgate 
(UR) do Corpo de Bom-
beiros fosse acionada com 
urgência. 

Os socorristas tiveram 
que utilizar um macaco hi-
dráulico para poder retirar 
a vítima debaixo do pesa-
do caminhão. Ele foi con-
duzido ao pronto-socorro 
do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). 
Ele teve vários ferimentos 
pelo  corpo,  pr inc ipal -
mente ralados fortes, mas 
estava consciente apesar 

do grave acidente .  De 
acordo com a assessoria 
do hospital, o rapaz foi so-
corrido e levado ao centro 
cirúrgico.

A semana do feriado 
prolongado teve quatro 
acidentes.  Um motoci-
clista ficou ferido ao ser 
atingido por um veículo, 
no quilômetro 49 da Ro-
dovia SP-75, na tarde de 
terça-feira, dia 15,  sen-
tido Salto. Uma Unidade 

de Resgate do Corpo de 
Bombeiro que fez atendi-
mento  encaminhou a víti-
ma ao Haoc e passa bem. 
Socorristas da conces-
sionária Colinas também 
auxiliaram no resgate.

Outros dois acidentes 
aconteceram na madruga-
da deste sábado, dia 12, 
por volta das 4 horas, dois 
acidentes ocorreram na 
SP-75, sentido Salto. Em 
nenhum dos dois houve 

feridos graves. O primeiro 
foi no quilômetro 50 da 
pista, na altura do Jardim 
Morada do Sol.  O moto-
rista teria dormido e per-
dido o controle do carro 
até bater na proteção de 
concreto. No quilômetro 
38 aconteceu o segundo 
incidente. Um motorista 
de um automóvel de In-
daiatuba ficou preso entre 
as ferragens, mas não teve 
graves ferimentos. 

Motociclista foi parar embaixo do caminhão no acidente de ontem

Veículo realizava comércio irregular na quarta-feira no Jardim Morada do Sol 

COMANDO NOTÍCIA

GIL NUNES 

Assim como aconteceu 
no final de semana passa-
do, a cidade teve diversos 
roubos neste final de sema-
na. Foram registrados oito 
casos em quatro dias. Ape-
nas um caso não envolveu 
celular.

O primeiro caso foi re-
gistrado na Vila Sfeir, na 
sexta-feira, dia 11. Uma 
mulher de 47 anos estava 
indo ao trabalho no início 
da manhã quando um rapaz 
tomou-lhe o celular. À tar-
de foram mais dois casos. 
No Tancredo Neves, uma 
mulher de 52 anos esta-
va caminhando no Parque 
Ecológico quando teve o 
aparelho telefônico levado. 

No Jardim Morada do 
Sol, três ladrões com uma 
faca levaram um celular e o 
relógio de um jovem.

No sábado, dia 12, foram 
dois roubos. No Jardim Pe-
droso, um rapaz de 17 anos 
estava dormindo quando 
ouviu o seu cachorro latin-
do. Quando ele acordou, de 

acordo com o relato dele 
ao Boletim de Ocorrência 
(BO), tinha um ladrão na 
sala. Eles lutaram e o bandi-
do fugiu levando o celular. 
Na Rua Treze de Maio, no 
Centro, uma dupla de moto 
levou o celular de uma víti-
ma no domingo, dia 13.

Mal tinha aberto as por-
tas, uma padaria do Parque 
das Nações foi invadida 
por dois ladrões. Um deles 
estava armado, de acordo 
com uma vítima de 55 anos. 
Eles levaram uma carteira 
com documentos e R$ 150. 

Ainda na manhã de se-
gunda-feira, dia 14, uma 
moça de 28 anos teve o ce-
lular roubado por um ladrão 
com um capuz no Jardim 
Morada do Sol.

Em nenhum dos casos 
houve a identificação dos 
ladrões. A Polícia Civil, que 
investiga os casos, não sabe 
se há ligação entre eles.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o capitão da 
Polícia Militar, Alexandre 

Valério de Freitas, disse que 
os bandidos se aproveitam 
da distração dos pedestres 
para praticar os crimes. 
"Com a maior facilidade 
para comprar celulares mais 
caros e funcionalidade dos 
aparelhos como câmera, por 
exemplo, as pessoas andam 
com eles nas mãos", analisa. 
"A recomendação que nos 
damos é que não andem com 
eles nos bolsos de trás, não 
os deixem em locais distan-
tes se estiverem em locais 
públicos e para que tenham 
atenção às pessoas que estão 
ao redor", aconselha

Durante todo o ano pas-
sado foram 130 casos e 
neste ano são 123. O mês em 
que o delito bateu recorde 
foi agosto, com 22 casos, 
número inédito em dois 
anos. O mês com maior re-
gistro de casos até então era 
dezembro de 2015 quando 
foram 16.Considerando só 
o mês de setembro dos dois 
anos, a prática do crime 
triplicou de cinco para 15.

O departamento de Fiscali-
zação da Prefeitura de Indaia-
tuba apreendeu na tarde de 
quarta-feira, dia 16, no Jardim 
Morada do Sol 1,5 mil abacaxis 
que estavam sendo comerciali-
zados por pessoas sem licença 

para realizar tal ação. 
Os três ocupantes, que são 

da cidade de Brodowski, de 
uma camionete foram mul-
tados em 75,19 Unidades 
Fiscal do Estado de São Paulo 
(Ufesps) cada um. O valor 

em 2016 corresponde a R$ 
1.770,72. 

O material apreendido foi 
doado para 13 entidades con-
forme orientação da Secretaria 
da Família e Bem Estar Social 
e do Funssol. 

Balanço 
De acordo com a Co-

linas, entre os dias 11 e 
15 de novembro, durante 
o feriado prolongado da 
Proclamação da Repúbli-
ca, as rodovias adminis-
tradas pela AB Colinas, 
concessionária do Progra-
ma de Concessões Rodo-
viárias do Estado de São 
Paulo, receberam 633 mil 
veículos. Neste mesmo 
período foram registrados 

31 acidentes com 13 pes-
soas feridas. Não houve 
acidente fatal.

Pe la  rodovia  SP-75 
(Rodovias Archimedes 
Lammoglia, Prefeito Hé-
lio Steffen, Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Pen-
teado e Santos Dumont), 
que liga Itu à Campinas, 
passaram 209 mil veículos 
durante o feriado e foram 
registrados 18 acidentes 
com sete pessoas feridas.

Outros acidentes foram registrados na Rodovia Santos Dumont
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SPQV e Rêmulo Zoppi 
duelam pelo título do 
Amador da Aifa 

esportes
Tabela 

1ª Copa kokada (Lidi) 
Rodada domingo, dia 20  

Horário Partida     Local  
9h Paulistinha x Bahia    Osan  
11h LBC x Operário    Osan  
13h30 Independente x Bandeirantes                 Belo Horizonte 
13h30 Atlético Oliveira x Mastiga Samba/CDHU   Osan  
15h30 Galo x Pimenta    Osan  
15h30 Florence x Jardim Brasil          Belo Horizonte  
 
Resultados da última rodada  
Pimenta 4 x 2 Camisa 10
LBC 1 x 5 Bahia
Florence 5 x 2 Bandeirantes
Jardim Brasil 2 x 0 Galo
Operário 1 x 0 Atlético Oliveira
Mastiga Samba 2 x 2 União Agrícola Cardeal

38º Torneio Walter Pimentel (Lidi) 
Rodada domingo, dia 20  
 
Horário Partida     Local  
9h América x Tupã     CET 2 
9h Unidos do Corolla x U. do Rêmulo Zoppi CET 1 
11h União Bahiana x Seati    CET 2 
11h Atlético Paulista x Atlético Mirim  Pimenta  
11h Real Sporting x U. P. Zona Sul  CET 1 
13h30 Unidos da Vila x SPQV   CET 1 
13h30 Minas x Vale Verde WP   CET 2 
13h30 Flamenguinho x Unidos de Indaiatuba  Pimenta 
15h30 Comercial x Morada do Sol   Pimenta  
 
Resultados da última rodada  
União de Indaiatuba 4 x 4 Comercial
Unidos do Corolla 0 x 0 Atlético Mirim
América 4 x 0 SPQV
Morada do Sol 0 x 3 Benfica
União Paulista 4 x 2 Huaxipato
Unidos do Rêmulo Zoppi 1 x 1 Real Sporting
Seati 2 x 3 Manchester

8º Campeonato Máster 50 (Aifa)
 
Rodada domingo, dia 20  
 
Horário Partida     Local  
8h40 Comunidade Independente x Ferroviário       Belo Horizonte  
 
Resultados da última rodada 
Comunidade Independente 1 x 3 XV de Novembro A
Ferroviário 0 x 3 Botafogo
XV de Novembro B 1 x 3 Independente de Elias Fausto
  

16º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos (Aifa) 
 
Rodada amanhã, dia 19, no ginásio da Sol-Sol  
 
Horário Partida       
13h50 Sem Chance/Extintuba x Flamengo/Marquinhos Tintas 
14h50 Meninos do G5/4 C. Tintas x Cebi Brasil  
15h40 Futsal Futuro x R5/Colégio Meta/Betão Motos 
17h20 ML Informática x União Tribuna  
 
Resultados da última rodada  
 
Primeira Divisão  
ML Informática 0 x 3 Schalke Grillos/Tamandaré Tintas
R5 Colégio Meta/Betão Motos 0 x 3 Sol-Sol
Cebi Brasil 3 x 7 Futsal Futuro
Meninos do G5/4 Cores 1 x 1 Flamengo/Marquinhos Tintas
União Tribuna 3 x 0 Sem Chance/Extintuba
 
Segunda Divisão  
Bayern 07 7 x 2 The Rockets
Parque Indaiá 2 x 4 União Tribuna B
Projeto Restitui 8 x 4 União Audax/Atenas
Juventus Futsal 2 x 3 Nova Aliança/XII de Junho

ARQUIVO - CELO RONCATO 

ANGELO GOUVÊA

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Em busca de fechar 
2016 com “chave de 
ouro”, SPQV e Rêmu-

lo Zoppi entram em campo 
neste domingo, dia 20, para 
definir quem será o campeão 
do Amador organizado pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). A 
decisão acontece às 10h50, no 
estádio do XV de Novembro. 

As equipes entram em 
campo querendo conquistar 
feitos inéditos. O SPQV, por 
exemplo, jamais foi campeão 
da Série A do Amador da 
Aifa. Até chegou a final em 
duas oportunidades, em 2014 
e 2015, mas em ambas as 
chances “bateram na trave”. 

Por coincidência, em 2014 
o time deixou o título escapar 
justamente diante do Rêmulo 
Zoppi, após derrota por 2 x 0. 
Considerado ainda um time 
novo no futebol amador da 
cidade, o SPQV tem na sua 
história a conquista da Série 
B do Amador em 2011. 

Um dos times mais antigos 
de Indaiatuba e potência no 
futebol amador da região, o 
Rêmulo Zoppi não quer deixar 
escapar a oportunidade de 

Foi disputado do começo 
ao fim, mas o torcedor do 
Atlético Oliveira pode soltar o 
grito de campeão da Terceira 
Divisão do 16º Campeonato 
Liga Regional Aifa Grupo 
Marquinhos de Futsal. 

Na grande final dispu-
tada no último sábado, dia 

conquistar o pentacampeonato 
do “Amadorzão” da Aifa. 

A equipe, do bairro Rêmu-
lo Zoppi, levantou o “caneco” 
da competição em 2008, 2009, 
2012 e 2014. 

Mas nesta edição, espe-
cificamente, quem entra em 
campo e tem o regulamento a 
seu favor é o SPQV, que fez a 
melhor campanha na primeira 
fase e joga com a vantagem 
do empate. 

O time fechou a fase clas-
sificatória na liderança com 16 
pontos, sendo cinco vitórias, 
um empate, uma derrota e sal-
do de 20 gols. Por outro lado, 

o Rêmulo Zoppi terminou na 
terceira posição, com um pon-
to a menos que seu adversário, 
sendo cinco vitórias, duas 
derrotas e saldo de 12 gols.

Premiação 
Além do campeão e vice, 

o Amadorzão 2016 premiará 
ainda a defesa menos vazada, 
o artilheiro, o técnico campeão 
e o destaque do campeonato, 
o qual será eleito e premiado 
nas festivas de encerramento 
do ano esportivo da Aifa. 

Para o presidente da en-
tidade organizadora, Jonas 
Anhaia, o Amador deste ano 

foi de muito bom nível. “O 
campeonato foi bom, pois as 
equipes evitaram gastos com 
atletas de destaque e isso é 
fundamental. Houve nova 
arbitragem do campeonato, 
as reclamações diminuíram e 
ainda contamos com a ajuda 
do poder público. Tivemos 
também jogos equilibrados, 
mas as equipes mais estrutu-
radas prevaleceram. Quanto 
à disciplina, foi aceitável, 
e tivemos poucos casos de 
penalidades”, analisa. “Para 
2017, devemos ter novas de-
cisões que podem contribuir 
para melhorias das equipes.”

Assim como em 2014, Rêmulo Zoppi busca novamente o título do amador contra o SPQV

Vitória por 3 x 2 garantiu o “caneco” de campeão ao Atlético Oliveira 

No futsal, Atlético Oliveira conquista o título da ‘Terceirona’

12, no Carlos Aldrovandi, 
o Atlético Oliveira venceu 
o Kautela Futsal pelo pla-
car apertado de 3 x 2. A 
segunda equipe até tinha a 
vantagem do empate, por 
ter feito melhor campanha, 
porém o Atlético mostrou-se 
mais eficiente e levantou o 

caneco de campeão ao final 
da partida.

Além do campeão e vice, 
a competição teve como ar-
tilheiro Vinicius Parrera, do 
Kautela, com 11 gols anota-
dos. A defesa menos vazada 
ficou para o Atlético Oliveira 
com 14 gols sofridos. 

Dinho Água busca o tetra-
campeonato no domingo  

Assim como no futebol, 
o final de semana também 
será decisivo no futsal. Neste 
domingo, dia 20, acontece a 
grande final do 9º Campeona-
to Regional Aifa Grupo Mar-
quinhos de Futsal Feminino.

A partida, marcada para 
às 10h30 na Sol-Sol, coloca 
frente a frente o Dinho Água/
Supermercado Cisol x  XV 
Resende de Piracicaba. 

Na semifinal, disputada  no 
último domingo, dia 13, o Di-
nho venceu o Araçariguama 
por 5 x 0, enquanto que o XV 
passou pelo Iperó por 3 x 0. 

O Dinho busca o tetra-
campeonato da competição, 
enquanto que o XV busca o 
título inédito. 

Antes da partida decisiva, 
às 9h30 e também na Sol-Sol, 
acontece a partida válida pela 
terceira colocação no certame 
entre Iperó x Araçariguama. 
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Quarta Copa Vizzent/Clube 9 de Futsal define campeões
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Luta internacional marca 
a 17ª edição do Evolution

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

CINEMA

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM - Lançamento  -  
Aventura / Fantasia  -  Classificação 12 anos  -  135 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   14h45  /  
20h35

Polo Shopping: Quinta (17),  Sexta (18),  Segunda (21),  
Terça (22)  e  Quarta (23):   18h35  /  21h30. Sábado (19)  e  
Domingo (20):   14h10  /  18h35  /  21h30

CONVENCIONAL - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   17h40

Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h30

3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   20h10

CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h45  /  
18h40  /  21h40

Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   17h10

............................................................................................
HORIZONTE PROFUNDO - DESASTRE NO GOLFO - 2ª 
semana  -  Drama / Ação  -  Classificação 12 anos  -  107 
minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   16h25

CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   21h10

...........................................................................................
PEQUENO SEGREDO - 2ª semana  -  Drama -  Classificação 
10 anos  -  108 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Domingo (20),  Terça (22)  
e  Quarta (23):   16h50  /  20h15. *Excepcionalmente não 
haverá sessão deste filme na segunda, dia 21

..........................................................................................
DOUTOR ESTRANHO - 3ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  
Classificação 12 anos  -  115 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17),  Sexta (18),  Segunda (21),  
Terça (22)  e  Quarta (23):   16h00  /  21h50. Sábado (19)  e  
Domingo (20):   14h50  /  21h50

CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   19h15

Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (21):   20h00

CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17),  Sexta (18),  Terça (22)  e  
Quarta (23):   16h20  /  20h00. Sábado (19)  e  Domingo (20):   
15h15  /  18h15  /  21h10. Segunda (21):   somente 16h20

Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   20h35

...........................................................................................
TROLLS - 4ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 
minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (19)  e  Domingo (20):   14h20

Polo Shopping: Quinta (17),  Sexta (18),  Segunda (21),  Terça 
(22)  e  Quarta (23):   18h55. Sábado (19)  e  Domingo (20):   
15h50  /  18h55

..........................................................................................
É FADA! - 7ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  
86 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (17),  Sexta (18),  Segunda (21),  Terça 
(22)  e  Quarta (23):   18h10. Sábado (19)  e  Domingo (20):   
13h50  /  18h10

DIVULGAÇÃO 

A noite de amanhã, 
dia 18, será especial 
para os amantes do 

muay thai e do MMA, com 
a realização do último Evo-
lution of Fighters do ano. A 
principal competição de artes 
marciais de Indaiatuba acon-
tece a partir das 17h30, no 
CT Edlutas, e pela primeira 
vez na história da competição 
contará com um combate 
internacional.  

Os ingressos, ao preço de 
R$ 30, podem ser adquiridos 
nas academias cujos atletas 
treinam e também na bilhe-
teria do CT Edlutas. Grandes 
emoções estão reservadas 
para a luta principal, quando 
pela primeira vez na história 
da competição haverá um 
duelo internacional, no MMA 
até 57 quilos.  

A disputa será entre o nor-
te-americano Alex Munhoz 
contra o sorocabano Matheus 
Sinixtro. “Conhecemos o 
Alex após ida de um atleta 
nosso aos Estados Unidos, 
quando treinou na mesma 
academia que ele”, diz o or-
ganizador do evento, o mestre 
Edson Ronaldo Oliveira. “No 
ano passado ele passou um 
período treinando aqui e agora 
volta ao Brasil para lutar.”

O norte-americano, de 
27 anos, sobe ao octógono e 
defende sua invencibilidade 

no MMA. São três vitórias 
em três lutas. Do outro lado 
Matheus Sinixtro, de 20 anos, 
não fica atrás. São cinco 
lutas, com quatro vitórias e 
apenas uma derrota. 

Outro combate que pro-
mete “bons pegas” será en-
tre o atleta da casa, Rafael 
Oliveira, contra Washington 
Luiz, de Ipuã, pelo MMA 
até 61 kg. “Ele (Rafael) vem 
invicto a seis lutas. Para 
2017, estamos com planos 
de colocá-lo para lutar no 
exterior”, planeja Oliveira. 

Ao todo serão 14 comba-
tes, sendo quatro de muay 
thai e outros dez pelo MMA. 

Com expectativa de apro-
ximadamente 500 espectado-
res, Oliveira acredita que esta 
edição tende a ser uma das 

melhores já realizadas. “Te-
mos lutas muito bem casadas, 
com combate internacional, 
o que certamente quem vai 
ganhar será o público pre-
sente”, salienta o organizador 

do Evolution. “Outro atrativo 
é a luta feminina, com duas 
novas competidoras, as quais 
querem se destacar no cená-
rio nacional. As demais lutas 
também serão empolgantes.”

Matheus Sinixtro será o Brasil na disputa contra o norte-americano Alex Munhoz

Confira o card de lutas 
Kleber Diamantino (Campinas) VS Abimel Oliveira (Ubatuba)
Leandro Carneiro (Campinas) VS Elson God’s (Campinas)
Diin Silva (Campinas) VS Willian Cottoni (Pirassununga) 
Kleber Zanque (Sorocaba) x Lucas Melo (Sorocaba)
Kaié Nazar VS Angelo Mendes (Elias Fausto)
Kelly Lima (Itatiba) VS Rafaella Dit’s
Max Minoboi (Campinas/Indaiatuba) VS Cristiano Oliveira (Campinas)
Wallis Rocha (Campinas) VS Rafael Cacique (Elias Fausto)
Pedro Mazzaropi (Indaiatuba) x Reinaldo Duarte (Campinas)
Junith Luan (Indaiatuba) VS Mário Ubirajara (Sorocaba)
Valzinho Gomes (Campinas/Indaiatuba) VS Vitor Nunes (Sorocaba)
Adriano Smigol (Monte Mor) VS Gabriel Ross (Votorantin)
Rafael Oliveira (Indaiatuba) VS Washington Luiz (Ipuã)
Alex Munhoz (Dallas/EUA) VS Matheus Sinistro (Sorocaba)

Fonte: Evolution of Fighters

A 4ª edição da Copa Vizzent 
Calçados/Clube 9 de Futsal Me-
nores, organizada pelo Clube 9 
de Julho, foi finalizada no últi-
mo sábado, dia 12. Na ocasião, 
sagraram-se campeãs as equipes 
do Tejuza, Show de Bola B e 
Colégio Objetivo.

Na categoria Sub-8, a equipe 
do Tejuza venceu após golear 
o Show de Bola B por 4 x 0. O 
artilheiro foi Matheus, do Show 
de Bola, com 19 gols; a defesa 
menos vazada foi do Tejuza e o 
destaque foi Gustavo, também 
do Tejuza.

Na Sub-10, Show de Bola B 
sagrou-se campeã após vencer o 
Colégio Renovação por 3 x 2. O 
artilheiro da categoria foi Erico, 
do Clube 9 A, com 10 gols. A 
defesa menos vazada foi do Co-
légio Renovação e os destaques 
foram Enzo, da equipe Show 
de Bola, e Gabriel, do Colégio 
Renovação.

A Tejuza também foi campeã 

das categorias Sub-12 e Sub-14. 
O time venceu o Show de Bola A 
por 3 x 2 na primeira categoria. 
Os dois artilheiros da categoria 
foram João Vitor (Show de 
Bola) e Fabio (Clube 9 A), com 
sete gols cada. A defesa menos 
vazada foi do Clube 9 A e o 
destaque ficou com Luis Garcia, 
do Tejuza. 

Já no Sub-14, o time sagrou-
-se campeão após empatar por 2 
x 2 com o Show de Bola A. O 
artilheiro foi Heron, do Show 
de Bola A, com 11 gols; a defesa 

menos vazada foi do Clube 9 A 
e, como destaque, Gabriel do 
Tejuza.

Para finalizar, o Colégio Ob-
jetivo foi o campeão da categoria 
Sub-16, vencendo o Clube 9 A 
por 1 x 0. Lucas Giacomasi, do 
Clube 9 A, foi o artilheiro. A 
equipe campeã teve a defesa me-
nos vazada e também o jogador 
destaque da categoria, Gaúcho. 

A final ainda contou com um 
jogo de exibição pela categoria 
Sub-6 e o resultado foi Clube 9 
A 2 x 1 Ponte Preta.

Com a participação das equi-
pes Mann+Hummel, Ponte Preta, 
Sesi, Colégio Renovação, Co-
légio Objetivo, Colégio Rodin, 
Falcão 12, Tejuza, Show de Bola 
A e B e Clube 9 A e B, a 4ª edição 
da Copa Vizzent Calçados/Clube 
9 de Futsal Menores contou com 
a participação de 750 jogadores, 
116 jogos e 513 gols. 

A Copa teve patrocínio de 
Vizzent Calçados, administração 
técnica da Liga Regional Aifa e 
arbitragem da Associação In-
daiatubana de Arbitragem.



O ariano está indo em direção aos seus sonhos e 
projetos pessoais, pode ser que aja de forma bastante 
impulsiva e que nesse momento possa depender de 
algum tipo de sociedade para isso, mas é importante 
que saiba lidar com essa forte vontade de romper 
com tudo e com todos e trazer o novo pra dentro 
de sua vida. 

O taurino está ligado a fortes recordações neste mo-
mento. Além disso sua filosofia de vida pode passar 
por uma grande reforma e aqueles valores que traz 
consigo há muito tempo podem ser transformados 
nesse momento. Pessoas que vem de longe trazem 
um grande apoio.

O geminiano está em uma fase que sua vida e a 
situação que passa por ela depende fortemente de 
uma sociedade ou de um apoio com outra pessoa. 
Se souber lidar com essa dependência temporária, 
poderá resolver as dificuldades nesse momento.

O canceriano pode estar nesse momento tendo a 
oportunidade de se unir afetivamente com alguma 
amizade que já possuía antes e isso pode trazer uma 
mudança em sua vida. Já no seu trabalho, algumas 
dificuldades tendem a ocorrer principalmente com 
sua forma de se expressar. 

As amizades e as parcerias tendem a ocorrer com 
mais facilidades nesse momento e o leonino terá 
muitas oportunidades com amizades, filhos e crian-
ças. Já no trabalho, sua maneira de se expressar 
será muito importante para ajustar acordos e fechar 
negócios.

O virginiano está encerrando uma fase em sua vida 
e ao mesmo tempo iniciando uma outra  com maior 
maturidade que anteriormente. Seus problemas po-
dem vir de sua família ou de sua casa, podendo vir 
a gastar dinheiro por isso. Seu trabalho gerará mu-
danças e aprenderá a organizar suas ações e atitudes. 

O foco do libriano será sua familia por estes dias, 
uma grande mudança deve ocorrer dentro de casa 
ou de casa. O cônjuge pode estar proporcionando 
grandes prazeres ao nativo e ao mesmo tempo está 
passando por mudanças inesperadas.

O nativo estará focando mais intensamente em sua 
família e também estará desejando mudar ago em seu 
trabalho, além de sua maneira de agir com as coisas, 
por outro lado, seus maiores problemas vem do seu jei-
to de falar com os outros. Saiba expressar o que sente.

O sagitariano tem a possibilidade de controlar me-
lhor seus relacionamentos por estes dias, e com isso 
trazer uma nova forma de mostrar suas idéias para 
os outros.  Pode terminar algumas amizades ou pro-
jetos que vinha fazendo. Pode ser que seu ambiente 
de trabalho passe por uma reforma ou seja enviado 
para outro setor dentro da empresa.

O nativo tem a oportunidade de controlar dificulda-
des e situações complexas que estão ocorrendo ao 
seu redor, mas principalmente com seus familiares. 
Mudanças inesperadas surgem em seu lar e podem 
trazer instabilidades. O capricorniano tem capacida-
de de organizar os fatos e equilibrar a situação por 
mais complexa que aparente ser.

Emoções presas no passado podem vir agora e se-
rem transformadas permitindo o nativo se libertar 
de traumas antigos. O momento exige capacidade 
de lidar com as mudanças em sua inteligência emo-
cional. E embora o nativo se encontre em uma fase 
muito agitada, será o momento de aprender uma nova 
maneira de ser, uma nova filosofia de vida.

Essa fase é de mudança na vida do pisciano, pois 
sua aparência, seus hábitos e seu entendimento de 
sua emoções precisam passar por reformas e é o 
que estará ocorrendo agora. Pode aparecer diversas 
pessoas em sua vida, mas o nativo precisa aprender 
a ser responsável por seus próprios sentimentos.
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Atividades marcam o Dia da Consciência Negra no Pró-Memória  

CULTURA 

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Baile do Hawaii celebra 30 
anos com evento amanhã

Horóscopo de 18 a 24/11 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

DIVULGAÇÃO

Para comemorar  os 
seus 30 anos, o Baile 
do Hawaii do Clube 

de Julho acontece amanhã, 
dia 19, a partir das 22 ho-
ras. Neste ano, os ambien-
tes da festa terão o surf e 
as belas praias do Hawaii 
como tema. 

Também haverá novida-
des nas atrações musicais, 
com a banda Gang Lex no 
Parque Aquático Superior, 
enquanto a banda Faixa 
Nobre comanda o Parque 
Aquático Inferior. Já no Sa-
lão Social, os DJs Rodrigo 
Bramucci e Ronaldinho, e 
banda Fórmula 2 prometem 
trazer músicas que estão 
“bombando” nas paradas.

O mix de sorvetes é uma 
das principais novidades 
nesta edição. A empresa 
Saint Luiger, de Cotia, em 
parceria com a Golden Wi-
shes, empresa de Eventos, 
traz uma diversidade de 
sabores em massa e também 
em palito, além de inova-
ções para os convidados. 
Serão cinco estações de 
sorvetes, cada qual com uma 
variedade de produtos dife-
rentes, que incluem também 
açaí e fruta no palito. 

Durante a festa haverá 
um espaço para fotos no 
qual os convidados poderão 
ser clicados com acessórios 
temáticos, como sorvetes 
gigantes e plaquinhas en-
graçadas. Além disso, a 
foto mais divertida será 
premiada com um mês de 

sorvetes grátis, entregues 
na residência do vencedor. 
Para participar o convidado 
precisará publicar a foto em 
sua página no Facebook e 
marcar a Saint Luiger e cin-
co amigos na publicação. 
O resultado sai na semana 
seguinte ao baile. 

Além disso, esta edição 
da festa contará também 
com sa lada  de  f ru tas  à 
vontade e água de coco da 
marca Obrigado.

O Baile contará também 
com profissionais do Cen-
tro Técnico de Estética e 
Cabelo (Cetec) que estarão 
retocando as makes das 
convidadas durante todo o 
evento. 

Hotsite 
Com o objetivo de reu-

nir todas as informações 
sobre o Baile em um único 
lugar, o evento ganhou um 
hotsite com informações 
sobre venda de convites, 
troca de lotes, links sobre 
as atrações confirmadas, 
vídeos de edições anterio-
res e uma linha do tempo 
com fotos de três décadas 
de festa. O hotsite pode ser 
acessado pelo www.clube9.
com.br, na aba Baile do 
Hawaii, clicando no banner 
do evento, e também pelo 
link www.clube9.com.br/
site/bailehawaii.

Mais informações pelo 
telefone (19) 3875 9833, 
pelo site www.clube9.com.
br/site/bailehawaii ou na 
secretaria do Clube, locali-
zado na Avenida Presidente 
Vargas, 2.000.

A Fundação Pró-Memória 
celebra o Dia da Consciência 
Negra com um evento temático 
neste domingo, dia 20. O objeti-
vo é a valorização da cultura de 
matriz africana. A programação 
para toda a família tem início às 
10h e segue até às 17 horas, no 
Casarão Pau Preto, localizado 
na rua Pedro Gonçalves, 477, 
Jardim Pau Preto. 

Haverá um espaço de be-
leza produzindo tranças e 
penteados afro, estande de 
roupa da Criolleras, barraca 

Confira a programação 
10h – Apresentação do Grupo de Jongo ‘Filhos da Semente’ 
de Indaiatuba;
11h – Roda de Capoeira Nova Guiné e convidados;
13h – Lançamento da boneca Trindade;
13h30 – Contação de Histórias com Jô;
14h – Apresentação da ‘Dança da Colheita’ pela Coni;
15h – Palestra ‘Avanços e Retrocessos da doença Falciforme’ 
com Sheila – Aprofe;  
16h – Atração Musical: Juliana Alves e Banda;
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura 

de alimentação da ONG Ga-
briel e ‘Cantinho Verde da 
D. Antonia’ com distribuição 
de mudas de temperos e chás 
medicinais. O Dia da Cons-
ciência Negra é comemora-
do no Brasil, no dia 20 de 
novembro, data da morte de 
Zumbi dos Palmares, líder do 
Quilombo dos Palmares que 
simbolizou a luta do negro 
contra a escravidão. Zumbi 
morreu enquanto defendia a 
sua comunidade e lutava pelos 
direitos do seu povo. A data 

foi incluída em 2003 no calen-
dário escolar nacional. Contu-
do, somente a Lei 12.519 de 

2011 instituiu oficialmente o 
Dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra.

Novidades estão programadas para a 30ª edição do Baile do Hawaii, amanhã, no Clube 9 de Julho  
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CT Toquinha da Raposa
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde 

e noite, com professores capacitados para atender di-
versas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento 
de seu filho!

ELIANDRO FIGUEIRA

A mamãe Daiane e o papai David comemoraram o 2º aninho 
do lindo Enzo. A festa foi maravilhosa com muita alegria. 
Parabéns e que Deus abençoe sempre!

Os alunos Miguel Campos, Pedro Melo e João Miguel no horário de 
lanche do Colégio Le Perini

Os Alunos Mateus Ribeiro, Enzo Pioli e Manuella Marangoni, do 1º 
ano C, em aula de Matemática no Colégio Le Perini 

Alunos do 6º ano, do Colégio Rodin, tiveram a oportunidade de 
participar de um passeio pedagógico ao Museu Catavento e ao 
Aquário de São Paulo junto com o professor Ricardo

Estudantes do 6º ano, do Colégio Rodin, participaram de um 
passeio pedagógico ao Museu Catavento e ao Aquário de São 
Paulo

Alunos do 6º ano, do Colégio Rodin, durante passeio pedagógico 
ao Museu Catavento e ao Aquário de São Paulo

Alunos do 6º ano, do Colégio Rodin, tiveram a oportunidade de 
participar de um passeio pedagógico ao Museu Catavento e ao 
Aquário de São Paulo

Os alunos Felipe de Genaro, Laura Macedo, Felipe Garcia e 
Isadora Zarzana, se divertem na Água no Colégio Le Perini

As alunas Bianca e Isis, do Mini Maternal da tarde do Le Perini, em 
aula de Educação Física do tio Bocão com a professora Joelma 

A aluna Amanda Cenci e o aluno Gabriel Mainine na aula de artes 
do Colégio Le Perini, com a professora Adriana
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Casamento de Yara e Juca Beisebol e softbol: Indaiatuba sedia dois eventos de âmbito nacional

Cia de Teatro Marli Lopes apresenta novo trabalho no Novembro em Cena

Pavilhão da Viber recebe 17ª Feira da Bondade 

Chegada do Papai Noel leva milhares de pessoas ao Polo Shopping Indaiatuba

No último sábado, dia 12, o casal de amigos Yara e Giulia-
no uniram-se em matrimônio, em uma das mais lindas e belas 
cerimônia que já vi nesta minha longa vida. Ao ar livre, todos 
os cuidados foram notados para o prazer dos familiares e con-
vidados. A cerimônia em si foi realizada pelo irmão do noivo, 
Daniel, que fez bonito em suas lindas palavras que emociona-
ram a todos os presentes. Tudo neste casamento foi original, 
desde o convite, que foi ecológico, quando era possível cortar 
o papel, cheio de sementes, e plantá-las para nascerem lindas 
flores; ao musical com Gabriel Nader e sua troupe, na cerimô-
nia, e uma banda bem eclética que fez com que os convidados 
dançassem muito. A festa contou ainda excelente buffet, com 
comidinhas deliciosas, mas o must da cerimônia mesmo foi a 
entrega das alianças ao casal, feita pela cadelinha deles, lindo! 
Parabéns meus queridos amigos, que sejam felizes nesta nova 
empreitada de suas vidas.

Indaiatuba será a sede 
de dois eventos esportivos 
de âmbito nacional neste 
mês de novembro. Amanhã 
e domingo, dias 19 e 20, 
a cidade será palco do 7º 
Torneio Circuito das Frutas 
de Beisebol. No final de 
semana seguinte, acontece o 
21º Campeonato Brasileiro 
de Softbol Interclubes – Ca-
tegoria Sub-13, juntamente 
com a 1ª Taça Acenbi de 
Softbol Internacional.

O Engano é a novidade do grupo e mostra universo de pes-
soas com Alzheimer. A entrada é gratuita. 

A Cia de Teatro Marli Lopes se apresenta na próxima 
quarta-feira, dia 23, na 2ª edição da Mostra de Artes Cênicas, 
evento que integra a programação do Novembro em Cena e é 
promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. 

O grupo apresenta o musical O Engano, que traz o Alzhei-
mer como foco principal, às 20h, no Novo Centro Cultural do 
Jardim Morada do Sol.

A história começa quando um casal de idosos, Florisbela e 
Rodolfo, encontram ingressos para o cinema. Entre o desejo 
de ver o filme e sair de casa está a doença de Alzheimer, um 
“monstro” que insiste em apagar suas memórias num piscar de 
olhos. A relutância e o medo em aceitar a doença os envolve 
em situações inusitadas, fazendo com que o público se divirta, 
se emocione e repense atitudes e cuidados.

O Papai Noel e as decorações de Natal che-
garam ao Polo Shopping Indaiatuba na última 
sexta-feira, dia 11. E, para acompanhar a vinda 
do "bom velhinho", que desembarcou de um heli-
cóptero, cerca de 2,3 mil pessoas participaram do 
evento. O público também prestigiou a Banda Lira 
Reinvento, de Itu, que recepcionou o Papai Noel 
com música instrumental natalina, além de curtir 
o musical infantil “Os Bonecos Mágicos”, para 
diversão e entretenimento das crianças.

Além da chegada do Papai Noel, o Polo Shop-
ping também inaugurou a decoração de Natal. Com 
o tema “Marcenaria Ecológica do Papai Noel”, um 
grande cenário foi montado na praça principal, com 
uma árvore gigante de 10 metros de altura e vários 
enfeites distribuídos pelos corredores, somando 
quase 100 mil micro lâmpadas e mais de quatro 
mil bolas de Natal.

Começou ontem, dia 17, e vai até do-
mingo, dia 20, no Pavilhão da Viber, a 17ª 
edição da Feira da Bondade. O evento é 
promovido pela Apae Indaiatuba e consta 
no calendário oficial de Indaiatuba como 
evento turístico. Ele existe há mais de 30 
anos, tendo sido resgatada no ano de 1999. 
A edição deste ano conta com 92 exposito-
res de Indaiatuba e região e também com 
a participação do comércio e da indústria. 
Este ano a feira terá mais uma vez com o 
Fashion Trends, um desfile de tendências 

de moda para o verão 2016/2017. A atração tem como finalidade expor as principais 
peças das coleções dos expositores e lojistas convidados. O desfile acontece hoje, dia 
18 (adultos), e amanhã, dia 19 (kids).

A Feira da Bondade 2017 tem o patrocínio de McDonald’s, Lojas Princezinha, 
Instituto Carlos Roberto Hansen, Embremaq, Suzzara Calçados, Topázio Cinemas, 
GoodBom Hipermercados, RIP Serviços Industriais, Disk Cerveja do Alemão, EXSA 
Desenvolvimento Urbano, Priority Solutions, Paccioni & De Vechi Consultoria, Power 
Fiber e EcoFiber Logical e apoio do Rotary Clube e Prefeitura. A decoração conta com 
apoio da Majô Móveis e Riqueza Paisagismo e Jardinagem.
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Luis Felipe Porta e Lívia Firmino na Mostra de Teatro do ObjetivoJulia De Moraes Moretti comemorando o aniversário no Colégio Objetivo

Clara Gonçalves Castilho comemorando o aniversário no ObjetivoBruno Luckemeyer Zacher celebrando o aniversário no Colégio Objetivo

Julia e Letícia, da Spazio Óptico, informam que a loja está repleta 
de novidades para este Natal. Vá Conferir!

Tatiana Floriano e Marina Mantoanelli, da Oficina Healthy comidas 
saudáveis

O Espaço Rosa Shock agradece a terapeuta holística Denise 
Cabrera, de São Paulo, por realizar a 2 Constelação Familiar. Suzy 
e toda equipe Rosa Shock desejam muito sucessoEquipe super atenciosa da Provence Móveis & DecoraçõesAs alunas Brigit e Mônica no Luz e Equílibrio Pilates Studio

As roupas com estampas florais estão em alta nas Lojas Cris Bandeira e você encontra os melhores modelos, cores e preços de toda a 
cidade! Venha conhecer e aproveitar as condições exclusivas de pagamento

Equipe de atendimento, do Açougue do Filé na 
Brasa, sempre com muita alegria

Douglas e Paulo, da Distribuidora 
Brizola, com Ronaldo do Carvão Indaiá

Cleber, da Adega Barbosa, com o 
representante do Carvão Indaiá Ronaldo
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Gente bonita na Kostela do Japonês

Apresentação do Espaço Cultura Stahl 
Soler foi um sucesso

Promoção de Natal das Arábias

Moda festa Coleção Verão Barbearia para homens modernos

Michele e Silvia

Almoço entre amigos

Almoço entre colegas da John Deere

A famosa costela que derrete na boca

Apresentação de violão Apresentação de flauta

Apresentação guitarra

Apresentação de teclado

Neste final de 
ano, a Casa 
da Esfiha 
preparou 
um presente 
especial 
para você. 
Uma receita 
única de 
panetone com 
damascos e 
gotas de doce 

de leite, exclusivo e delicioso! Consumindo R$ 
150* em qualquer uma de nossas unidades 
você ganha um de presente. A campanha vai 
até o dia 24 de dezembro ou enquanto durarem 
os estoques.

Frajola com o tutor Rogério fazendo vacinação e um check-up na 
Clínica Veterinária Bicho Amigo das doutoras Sueli e Ana Lucia

Um lugar super aconchegante que oferece 
corte, barba, pigmentação, progressiva, 
hidratação, manicure e pedicure e trajes 
masculinos, social e a rigor, com locação e 
venda, além de um bar onde o cliente poderá 
tomar cerveja ou chopp, com mesa de bilhar 
e TV  com vídeo game. Completíssimo! Não 
deixe de conhecer na Avenida Itororó, 371, 
no Cidade Nova 2. Telefone: (19) 3835-5411 
e 3825-1592

Para formaturas, casamentos e festas em geral, não deixe de 
conferir a maravilhosa coleção verão moda festa, até plus size na "A 
Nova Loja", com opções venda ou aluguel. São infinitos modelos 
com tecidos nobres, muitas transparências e brilho. Confira também 
a coleção de vestidos de noiva que estão de arrasar. Demais! Fone 
9.9540-8836 (Whattsapp) e 3875-1760

Acaba de chegar novidades incríveis da co-
leção verão na Vitorello com vestidinhos moda 
jovem e festa. Não deixe de conferir a coleção 
fitness fashion que está de arrasar e aproveite peças 
de moda e fitness a partir de R$ 20, uma excelente 
opção para presentear neste Natal. Imperdível!

Que Deus 
abençõe 
grandemente 
essa união. 
Parabéns 
aos 
lindíssimos 
noivos 
Joelma e 
Tiago. "A 
Nova Loja" 
agradece a 
preferência 
e deseja 
felicidades!
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Marcio, Ricardo e Paula, na Pizzaria Babbo Giovanni, situado Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Edilson, Priscila, Rafaela e Thiago, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Cesar Filho, Cesar, Tatiane e Nina, na Fit Burgers, localizada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Beatriz, Romualdo e Maria Cecília, na Fit Burgers, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Anderson e Kely, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Rômulo, Tânia e Sofia, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Contate-nos: 3834-1008

Patrícia, Mariana e Gabriela, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Marcos, Welder, Fábio e Thiago, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866 

Irani e Renato, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de Setembro, 659 - 
Telefone: 3894-4840

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

Valdemar Reimberg, no Açafrão, situado na Rua 
XV de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347
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LOCAÇÃO

VENDA

CA05553- MORADAS DE ITAICI - AT 150m² - AC 70m² - 03 dorm. 
sendo 01 suíte, sala 02 amb., WC social, coz. planejada, lavand. 

coberta, quintal , gar. para 02 autos. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

CA06802 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA -  AT 150m², AC 
70m² -  02 dorm. sendo uma suíte,  WC social, sala de estar, coz., 

lavand. coberta, gar. para 02 autos. R$ 240.000,00.

CA05269 - BELEVILLE ITAICI (Cond.) - AC 122m², AT 122m² - 
Sobrado em cond. com acab. de primeira linha, coz. compl., duchas 
aquecidas a gás, sala ampla, 03 dorm., sendo 01 suíte, 02 banh., 
lavand., quintal com cobertura de vidro, gar. para 2 autos. Casa c/ 
mobília. Área de Lazer completo, pisc., playground, churrasq., sala 
de ginástica - segurança 24 horas. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.

CA06500 Cond. JARDINS DO IMPERIO – AT 150m² AC 90m²  -  
03 dorm. sendo 01 suíte, sala dois amb., banheiro social, coz., área 
de serviço, churrasq. e gar. para 2 carros. Cond. com área de lazer 

completa. R$ 415.000,00

CA05799 - JARDIM TROPICAL (Cond.) - AT 145 m²/AC 125 m² - 03 
dorm. sendo 01 suíte, WC social, sala ampla para 02 amb., copa, 
coz., área de serviço, quintal, gar. coberta para 02 autos. Cond. COM 
AMPLA E BONITA ÁREA DE LAZER R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

CA065745- JARDIM REGENTE - AT.125m², AC.90m² - 03 dorm. 
01 suíte, WC social, sala, coz., lavand., gar. para 02 autos. 

R$.300.000,00

CA03795 - CHACARA BELVEDERE (Cond.) - AT 130m², AC 
160m² - 03 dorm. (01 suíte com armários), WC social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. planejada, lavand., gar. para 02 autos. R$ 2.500,00 + 

COND + IPTU

CA06315 - VILA RUBENS (Cond.) - AT.100m², AC.120m² casa 
nova muito bem localizada, 03 dorm. sendo 01 suíte, WC social, sala 
de jantar e star, coz., lavand., churrasq., gar. para 02 autos, área 
de lazer com pisc. salão de festa, portaria 24 horas.R$ 430.000,00

CA05868 - VILA AURORA - AT 175m² AC 100m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte , Wc social, coz. planejada, quintal, lavand. coberta, gar. 
para 02 autos sendo 01 coberta e 01 descoberta. R$ 1.800,00 Já 

incluso IPTU.

CA06761- MORADAS DE ITAICI (CONDOMINIO) - AT 136m² AC 
109m²- Casa térrea com 02 dorm., sendo 01 suíte, sala de jantar, sala 
de estar, escrit., banh., coz. planej.a, área de luz, lavand. coberta, área 
gourmet, vg p/ 02 carros cobertos. Casa toda reformada, de frente 
para área de lazer, cond. conta com lazer completo, 02 pisc.s, quadra, 
academia ao ar livre, salão de festas, playground. R$ 370.000,00

CA06808 - PORTAL DAS ACACIAS (Cond.) –AT 130m², AC 170m² 
- 03 dorm., sendo 1 suíte com armários, WC social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. planejada C/ geladeira, lavand., área gourmet com 
churrasq., deck de madeira, 2 vagas.R$2.500,00 + COND + IPTU

CA06800 - VILLAGGIO DI ITAICI (Cond.)  - AT 150m² , AC 150m² - Exc. 
sobrado novo, com 03 dorm. sendo 01 suíte c/ armários, WC social, sala 
ampla, lavabo, escritório, coz. planejada, despensa, lavand., espaço 
gourmet com churrasq., forno de pizza, quintal, gar. para 02 autos. R$ 
580.000,00 * Aceita permuta por apartamento de até R$ 300.000,00**

CA05355 - VILLAGGIO DI ITAICI (CONDOMINIO) -.AT 150m² AC 
170m²- 3 dorm., sendo 01 suíte com closet,01 WC social, sala dois 
amb., lavabo, coz. , área de serviço, 01 WC externo e gar. para 02 

autos. R$ 2.100,00 +COND. + IPTU.

CA05927 - JARDIM COLONIAL - AT 150m² , AC 93m² -03 dorm. 
sendo 01 Suíte planejada, WC social, sala, coz. planejada, lavand., 

churrasq., fogão a Lenha, forno de Pizza, gar. p/02 autos. R$ 
380.000,00.

CA04928 - VILA AVAÍ - AT 360m², AC 250m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte, WC social, sala dois amb., lavabo, copa, coz., despensa, 
lavand., área de lazer com churrasq., edícula, gar. para 04 autos. 

R$ 3.000,00 + IPTU.

CA06810 - JARDIM PORTAL DOS IPÊS (Cond.)  -  AT 300m², AC 
210m² - 03 dorm. sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, 
banheiro social, lavabo, mezanino, coz. planejada, despensa, área 
de serviço, área de churrasq. com deck, aquecedor solar, quintal e 

quatro vagas de gar.. R$ 690.000,00

caderno de negóciosNº 723
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LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro – R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial 
– 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, lo-
calização privilegiada - AU: 40m² c/ 
wc, estacionamento – R$ 1.150,00 
+ Cond. + Iptu

SL00106 – Centro - AU: 70m² - 
Salão Comercial c/ cozinha e wc, 
excelente localização – R$ 3.500,00 
+ Iptu
SL00095 – Centro – Novo - 
AU:180m² - 3 wcs c/ mezanino – R$ 
4.250,00 + Iptu
SL00125 – Centro – ótima locali-
zação - AC: 240m² - Ótima Loca-
lização, 02 banheiros, escritório, 
depósito, mezanino, cozinha, quin-
tal, vaga p/ 03 carros – R$ 5.000,00 
+ Iptu

CASA

CA01130 – Pq. das Nações - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc 
c/ gabinete, lavand, garagem – R$ 
1.000,00 + Iptu
CA01202  –  Jd .  Regente  - 
2dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala, coz c/ armários e mesa, wc, 
lavanderia, garagem, portão eletrô-
nico – R$ 1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem – R$ 
1.250,00 + Iptu
CA00938 – Jd.  Sevi lha -  3 
dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garagem coberta 
2 carros , portão eletrônico – R$ 
1.350,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - AC: 100m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem, edí-
cula – R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – 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, 
garagem 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 Santos - 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 planeja-
da, 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/ churras-
queira – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Morada do 
Sol - Apto Novo, edifício c/ elevador, 
2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, wc social, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozinha, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem – R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, cozinha c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de empre-
gada, 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
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edifício 
- Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 dormi-
tórios (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

VENDAS

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 topogra-
fia - Aceita Financiamento bancário 
– R$ 308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – 
AT: 2.400m² - AC: 344m² - casa 
toda avarandada c/ aquecimento 
solar e ar condicionado, 3 suites, 
sala 2 amb, sala de home theater, 
lavabo, escritório, cozinha planej, 
despensa, lavand, garagem, piscina, 
churrasqueira, 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 – 
Ótima Área de Lazer - 2dorm(sendo 
1 suite c/ armários e ar cond), sala 
2 amb, coz planej, wc social c/ box 
e gabinete, lavand fehada, churrasq 
c/ pia, gragem coberta 2 carros – R$ 
350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc social, lavand, garagem, ótimo 
acabamento – 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$ 430.000,00

CA01181 – Vista Verde – lindo 
sobrado - 3 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espaço 
p/ escritorio, coz americana, despen-
sa, lavand, churrasq c/ pia, garag 
coberta 2 carros, piso porcelanato 
na parte inferior, pvc parte superior, 
aquecedor solar, prep. p/ ar cond – 
R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, cozi-
nha, lavabo, escritório, piscina, chur-
rasqueira c/pia, garagem coberta 2 
carros – R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), 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 - Aquecimento 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 direito duplo, sala de jan-
tar, lavabo, escritório, coz americana, 
piscina, churrasq, lavand, garagem, 
aquecimento 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 am-
bientes c/ pé direito duplo, 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 inverno, 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 Val le  I I  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social c/ box 
e gabinete, lavand, churrasqueira 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 Acabamento – 3 sui-
tes, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, 
churrasq c/pia, wc externo, 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 – CON-

SULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 
– Ed. Azaleia – 3dorm, sala, 
coz , wc, lavand, garagem, por-
taria 24 hs, área de lazer – R$ 
220.000,00

AP00410 – Centro – Kitnet – 
AU: 40m² - Edificio c/ elevador 
– R$ 155.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Exce-
lente Localização – Prox. ao cen-
tro – Apto Novo – 2dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita 
financiamento bancário) – R$ 
275.000,00
AP00602 – Spazio Illumina-
re – Área de Lazer e Portaria 
24hs - 3 dorm (sendo 1 suite e 2 
dorm c/ armários), sala 2 amb c/ 
rack e painel, wc social c/ box e 
gabinete, coz planej c/ cooktop, 
forno elétrico e coifa, lavand c/ 
armários, 01 garagem coberta 
Aceita imóvel como parte de 
pagto e financiamento bancário 
– R$ 278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – óti-
ma localização - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz 
c/ armários, lavand, garagem, 
varanda gourmet c/ churrasquei-
ra – R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. 
Belvedere – Apto novo (fase 
final de construção) – Área de 
lazer completa – 3 dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz, lavand, 
garagem, preparação p/ ar con-
dicionado, varanda gourmet..R$ 
120.000,00 entrada (aceita terre-
no) + Saldo a financiar   –  total 
R$ 340.000,00

OPORTUNIDADE - AP00573 
– Ed. Soho - Apto Novo – Ex-
celente 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 - 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social 
c/ box e gabinete, coz planej, 
lavand c/ armários, varanda gour-
met ampla, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00
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CASA NO JD. DOS COLIBRIS , 
COM 4 CÔMODOS + WC, GAR-
AGEM, ÁREA DE SERVIÇO – R$ 
250.000,00 ACEITA TERRENO 
COMO PARTE DE PAGAMENTO.
CASA NO JD. MORADA DO SOL, 
COM 4 CÔMODOS, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO, 2 VAGAS DE GA-
RAGEM – R$ 270.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO.
TERRENO NO JD. MORADA DO 
SOL, COM 250M², CONTENDO 3 
CASAS COM 3 CÔMODOS CADA 
CASA, GARAGEM, ÓTIMO LOCAL 
– R$ 250.000,00 ACEITA PROPOS-
TA NO VALOR.
TERRENO NO JD. MORADA DO 
SOL, COM 125M² RESIDENCIAL 
DE ESQUINA – R$ 140.000,00.
TERRENO NO JD. PAULISTA , 
C O M 150M² C O M E R C I A L,  N A 
AVENIDA – R$ 150.000,00.
C H Á C A R A E M E L I A S F A U S-
TO COM 1.000M², BEM PLANO, 
ÓTIMO LOCAL, PRÓXIMO AO 
ASFALTO COM ÁGUA E LUZ – R$ 
85.000,00.

LOCAÇÃO.
2 CÔMODOS – R$ 480,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 550,00 REAIS.
2 CÔMODOS – R$ 620,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 700,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 730,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 750,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 850,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 850,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 900,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 1000,00 REAIS.
5 CÔMODOS – R$ 1130,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 1200,00 REAIS.
SALÃO COMERCIAL – R$ 1200,00 
REAIS.

CASAS PARA VENDA
CASA NO JARDIM DAS MARITACAS, 
COM 5 CÔMODOS, 2 WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM PARA 2 CAR-
ROS. R$ 150.000,00 REAIS + PAR-
CELAS, ACEITA TERRENO COMO 
PARTE DE PAGAMENTO.
CASA EM SALTO NO BAIRRO LA-
GUNA, COM 5 CÔMODOS + 2 WC, 
GARAGEM PARA 2 CARROS, ÁREA DE 
SERVIÇO – R$ 150.000,00 + PARCELAS.

 

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-
deria, 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 poliesport-
iva, 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, lavande-
ria, piscina, churrasqueira e sauna – AT/ 
3.000m² – AC/ 330m² – R$850.000,00 
Aceita 30% em permuta.
CH0017 – Colinas do Mosteiro – 04 
dorms(02 suite), sala 02 ambientes, piscina, 
churrasqueira – AT/ 2.500m² – AC/ 340m² 
– R$ 1.350.000,00 – Chácara com fundos 
para lago – Aceita 30% EM PERMUTA 
SENDO CASA E FORA DE CONDOMINIO 

CASAS VENDE 
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01st 
c/closet), sala 02 ambientes, cozinha 
americana com AE,  lavanderia,piscina e 
churrasqueira – 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 
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 plane-
jada com despensa, piscina, área 
gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² 
– R$900.000,00 –Aceita 30  % em 
permuta.
CA0008  –  Car ibe  V i l l age  – 
03dorms(01 st), sala 02 ambs, coz-
inha, lavanderia e garagem AT 160m² 
– AC/ 110m²  – R$ 520.000,00
CA0017 – Paradiso -  04 suites, lava-
bo, sala 02 ambientes, churrasqueira, 
piscina- Obs: esta casa tem asceso 
com elevador para cadeirante – AC/ 
380m² – R$ 1.800.000,00 

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

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Jardim Regente – 02 
dorm(01 st), sala, cozinha e WC – R$ 
278.000,00
Apto0002 – Azaleia – 03 dorms, sala, 
cozinha e Wc – R$ 230.000,00.
Apto0008 – Residencial Ravenna 
-   03 dorms(01 st), sala 02 amb., 
cozinha, lavanderia(mobiliado) – AT/ 
72m² – R$ 330.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras  –  2.800m² 
– R$ 350.000,00  
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 
212.000,00
TE0026 – Montreal –  150m² – R$ 
130.000,00.
TE0043 – Jardim São Paulo -   – 300m² 
– R$ 280.000,00
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 ca-
seiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² – R$ 
3.000.000,00
ST0062 – Cardeal – 06 alqueires com Casa, 
lago e todo em pasto – R$ 1.500.000,00.
ST0051 – Elias Fausto - 01 alqueire Só 
terra com água e energia – R$ 300.000,00

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.
Apartamento São Caetano – 03 suites, 
lavabo, sala 04 ambientes, cozinha, la-
vanderia, 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 –  Spazio Iluminare– 03 dorms, 
02 banheiros, sala, cozinha, 01 vagas de 
garagem R$ 1.000,00, mais condomínio 
e IPTU.

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

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, cozi-
nha, lavanderia vaga coberta 
para até 2 carros
R$ 650  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, 
+ parcelas de R$ 540,00, aceita 
carro ou moto.
R$ 120 MIL JD, PAULISTA-
NO: 150m² lindão, aceita casa 
até 260 mil 
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 andaime com estrutura p/ 
sobrado

R$ 120 MIL JD. PAULISTA: 
lote de 204 m² comercial
R$ 150 MIL JD. MARITA-
CAS: 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 Indaiatuba (consulte-nos)
CASA NA MORADA DO SOL 
para troca em lote de 250m ou 
casa em Salto (consulte-nos)
ANTECIPE AO LANÇAMEN-
TO 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 
SALTO: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento.
R$ 160 MIL MORADA DO 
SOL: 3 cômodos e wc na fren-
te, 2 cômodos e wc nos fundos.
R$ 170 MIL PAULISTA: 2 cô-
modos nos fundos, frente toda 
livre, estuda financiamento.
R$ 180 MIL APARTAMENTO 
SALTO: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavan-

deria. 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 es-
paço nos fundos, com armários 
planejados, financia
R$ 225 MIL MORADA DO 
SOL: Nova 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 2 
carros are nos funos. Aceita 
terreno, Financiamento.
R$ 245 MIL MORADA DO 
SOL: CASA NOVA 2dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno, 
aceita financiamento.
R$ 250 MIL ITAMARACÁ: 2 
dormitórios, 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 cômo-
dos 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 acaba-
mento 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 acaba-
mento aceita chácara. 
R$ 320 MIL COLIBRIS: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala cozi-
nha e 2 wc, aceita financiamen-
to 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 M I L  I P I R A N G A 
ELIAS FAUSTO: 3000 m² - 
só terra, aceita casa.
R $ 420 M I L  A L T O  D O 
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

SL00012 – JARDIM DO SOL – sa-
lão mobiliado com ar condicionado, 
incluso água, luz, wife, com 3 mesas 
e arquivo por 1.000,00 – rua principal 
próximo ao Bosque do Saber
AP00254 – COND. AZALEIA 3 
dorm,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00260 – PREMIUM RESIDENCE 
– 2 dorm. 1 suite, sala 2 amb. Sacada 
gourmet  2 vagas. R$ 1.600,00 + 
cond. 280,00
AP00483 COND BELVEDERE 3 
dorm. Sendo 1 reversível, 1 suite, 
cozinha amaricana com planejado, 
1 vaga, área de lazer com piscina, 
quadra, mini golf,  com sacada na sala 
R$ 1.200,00 + cond.350,00 + IPTU
AP00436 – BOSQUE DOS INDAIAS 
2 dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. R$ 
900,00 + cond. 200,00  
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 ITAMARA-
CA – Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armários 
planejado , sala com 2 ambientes, va-
randa, WC social, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, R$ 1.300,00 
+ Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 
elevador e janelas anti ruído.
AP00476 – BOSQUE DO INDAIAS 
– 2 dorm. Sala 2 amb 1 wc, cozinha 
com armários e fogão, 1 garagem R$ 
1.000,00 + cond 200,00 + Iptu
AP00481 – EDIF, PLACE VIEW 
– 3 dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. 
com arm., Sala 2 amb., Cozinha 
americana, 2 vagas de garagem, 
piscina, churrasqueira. R$ 2.500,00 
incluso Iptu
AP00498 – SÃO CONRADO – apto 
02 2 dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande
CC.00351 – COND. SANTA CLA-
RA – 4 suites, todas com planejados 
com sacada, 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.
CC00365 – COND RES. VILLAGE 
PORTO FINO – 3 dorm. Sendo 1 
suite máster, sala 2 amb. Com lavabo, 
1 escritorio, lavanderia , cozinha e dis-
pensa com planejados, garagem para 
3 carros, área de lazer completa – R$ 
3.800,00 + cond. 650,00 + iptu
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  
e um pequeno quintal ,1 vaga  R$ 
1.300,00 +Iptu
CA00982 – VILA RUIZ PERES- 
Casa para Locação    - Linda  casa 
próxima ao centro e parque ecológi-
co com cômodos grandes sendo e 
edícula no fundo com 1 dorm, sala e 
cozinha , wc , na frente 2 dormitórios,  
copa e cozinha separada ambas 
com pia ,1 sala grande , 1 banheiro, 
1 cômodo para dispensa ou quarto, 
garagem para 32 carros, R$ 2.000,00 
aceitamos  proposta de locação so da 
casa da frente . 150,00 M2 construída, 
250,00 M2 total 
CA00984 – CIDADE NOVA – Casa 
Comercial ou Residencial – 3 dorm. 
1 wc social, cozinha, quintal grande 
– R$ 1.500,00
CA 01000 – CIDADE NOVA – Co-
mercial ou Residencial - 3 dorm. 

Sendo .  suítes 2 WC, 3 salas, área 
gourmet com churrasqueira cozinha 
americana com sala de janta,lavande-
ria fechada, garagem para 5 carros, 
câmeras de segurança , cerca elétri-
ca portão eletrônico.  3 dorm.  1 wc 
social, copa cozinha, ampla sala de 
visita, com jardim de  inverno  , portão 
eletrônico, garagem para 3 carros e 
quintal.R$ 2.400,00
CA01006 – CECAP -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jara-
guá R$ 1.300,00 + Iptu
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
CA01046- JARDIM CALIFÓRNIA 

– varias casas de 1 e 2 dorm. Tipo 
apto , WC com Box, coz. e sala sem 
garagem, R$700,00 a 850,00`
CA01062 – VILA MARIA HELE-
NA – 2 dorm. Sala. Coz. 1 wc, com 
garagem fechada e lavanderia . R$ 
1.200,00 +Iptu
SA00019 – OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE  41m, 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 – Escri-
tório completo com  3 meses, arquivos 
e armários e wife pronto pra trabalhar. 
R$ 1.000,00
GL00013 – JD. ALICE at 375m 
AC.280m, 4 wc, 1 mezanino, cozinha, 
garage R$ 2.600,00 + iptu 250,00
GL00015 – DISTRITO  INDUS-
TRIAL – 2000 m2 AC em terreno de 
3000 m2, PE direito 12m 15 vagas 
garagem, com instalação ADM, recep-
ção, escritório e laboratório, almox. 
Refeitório  e vestiário. R$ 34.000,00 
Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas am-
biente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha 
, varanda e churrasqueira R$ 6.000,00

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

Monte Mor - Gleba na Estrada Mu-
nicipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

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

Área 1: excelente área para lotea-
mento – gleba adjacente ao bairro 
Campo Bonito  3.000.000 m2 ( três 
milhões), R$120,00/m2 – área 2  
Campo Bonito, 1.839.878 m2  R$ 
130,00/m2

AP00486  - Cond Maroc   
3 dorm. Sendo 1 suite , com área de 
lazer total  at 85m2  R$ 500.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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32902 - JARDIM ALICE – 2 DORMT / 
SALA/ COZ / WC / AS / 1 GAR R$790.00 

+ COND + IPTU

57640 – JD. MORADA DO SOL – 1 
DORMT / SALA / COZ /  AS / 1 GAR 

R$670.00 + IPTU

64165 - JARDIM DOS COLIBRIS – 3 
DORMT / 1 SUITE / COZ AMERICA-
NA / 2 WC / AS / QUINTAL / 2 GAR 

R$260.000

64320 – JD MORADA DO SOL – 3 
DORMT / SALA / COZ / WC / AS / GAR 
PARA 2 CARROS R$1.100,00 + IPTU

64330 – JD MORADA DO SOL – 2 
DORMT / SALA / COZ / AS / 1 GAR 

R$150.000 

64399- VILLE COUDERT - TERRE-
NO 450 M² COM BOA TOPOGRAFIA 

R$382.000

64403 - JARDIM DOS COLIBRIS – 2 
DORMT / SALA / COZ / WC / AS / 

EDÍCULA / 2 GAR / PORTAO ELETR / 
R$240.000

64413 - VILA BRIZZOLA – 3 DOR-
MT / 1 SUITE / SALA / COZ / AS / 2 

GAR / CHURRAS / PORTÃO ELETR 
R$350.000

64271 – JD DO VALLE – 3 DORMT 
/ SALA / COZ / AS / LAVANDERIA 
/ 2 GAR / CHURRAS R$430.000 / 

R$1.800,00 + IPTU

38167 - JARDIM REGINA – 3 DORM / 1 SUITE / 
SALA / LAVABO / COZ / WC SOCIAL / AS / EDÍ-
CULA / CHURRAS / GAR 4 VAGAS / PORTÃO 
ELETRÔNICO – R$550.000 – R$1.900,00 + IPTU  

44527 - JARDIM COLONIAL – 3 DOR-
MT / 1 SUITE / SALA / COZ / WC / AS / 

2 GARAGENS R$1.500,00 

55111 - JARDIM JUSCELINO KUBITS-
CHEK – 2 DORMT / SALA / COZ / WC 
/ AS / QUINTAL / 2 GAR R$1.000,00 + 

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 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planejada, WC, lavand., 
churrasq., gar.
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.260 – CENTRO – R$500 
MIL – 2dorms grandes, sala, copa, 
coz, WC, lavand., quintal, gar. 
para 1 carro.

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.306 – JD.BELO HORIZONTE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala 
grande, coz planejada, wc, portão 
eletrônico, gar. cob. para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, lav., 
lavand., gar.. 
               

CONDOMINIOS FECHADOS – 
CASAS 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavand., churrasq., 
gar. para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de 
estar, jantar e TV, copa, coz, la-
vand., escritório, dispensa, sacada, 
aquecedor solar, dorm. De empr. c/

WC, pisc., área gourmet, gar. cob. 
p/2 carros e descob. p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA 
– R$998 MIL – 3dorms (1reversi-
vel), sala de estar, jantar, TV, lav., 
coz americana, pisc., churrasq., 
Ar cond..
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$420 MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz americana, lavand., 
WC, churrasq. c/pia, gar. cob. para 1 
carro e descob. para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lav., pisc., 
churrasq., , gar. cob. para 2 carros 
e descob. para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sala de estar, 
jantar e TV, lav., copa, coz, lavand., 
dorm. De empr., sacada, pisc., chur-
rasq., gar.  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL 
– 2dorms, sala, coz, WC, lavand., 
gar. para 1 carro.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, 
gar. cob. para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMEN-
TOS FINANCIÁVEIS – Consulte- 

nos!

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$160 
MIL – 300m²  - SOMENTE ESSA 

SEMANA

TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 

TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – 
R$261 MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – 
R$3.905.000,00 – 71.000m²
TE.51 – JD.BRECIA – R$135 
MIL – 200m²
TE.59 – PINHEIRINHO/ITUPEVA 
– R$135 MIL – 250m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APAR-
TIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.703 – VALE DO SOL – R$650 
MIL – 3dorms, sala ampla, coz 
ampla, 3wc, churrasq., pisc..  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – R$700 
MIL – dorm, sala, coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
chác. fica a 50m do asfalto, tem 
água e esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SO-
ROCABA – R$2.600.000,00 
– 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, lav., lavand., WC, 
casa de caseiro, pisc., churrasq., 
quiosque de sapê, quadra de 
tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

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 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem gar.
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – 
dorm, coz, WC, sem gar.
VL.MERCEDEZ – R$550,00 – dorm, 
coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 
– dorm, coz, wc
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.MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entr. de moto
JD. NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
JD. CARLOS ANDROVANDI – 
R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entr. para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$800,00 – 
dorm, sala, coz, WC, lavand., gar.
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entr. de carro.
CENTRO – R$850,00 – 1dorm, sala, 
coz, WC, quintal, sem gar.
CENTRO – R$850,00 – dorm, sala, 
coz, WC, gar..
PORTAL DO SOL – R$880,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, entr. 
para carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.

JD.PAULISTA – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, gar.
SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar..
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
JD.CALIFORNIA – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavand., 
entr. de carro.
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lavand., 1 
vaga de gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavand., sem gar.
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, gar..
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, gar.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD.ITAMARACA  R$1200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, , wc, gar.
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, gar. para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.. Nos fundos; 
dorm e wc
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, lavand., 
1 vaga de gar.
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm 
e WC, are acob., gar. para 2 carros.

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, 
coz americ., WC, as, entr. de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR: 
3dorms c/ ar cond.(2st), wc social,  
PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, 
coz c/a/e, lavand., churrasq., gar.
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – so-
brado – 3sts, dorm reversível, sala 
2 amb., coz planejada, pisc., chur-
rasq., WC externo, gar. cob. para 
2 carros e descob. para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 
– 1dorm, sala, coz, wc, sem gar..
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, as, entr. de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de gar..
JD.ELDORADO – R$730,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar. (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, 
sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de gar.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, gar. (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar. 
(SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavand., 1 
vaga de gar.

ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, gar..
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, wc, sacada, 
lavand., 1 vaga de gar.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz c/a/e, WC, lavand., 1 
vaga de gar.
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar. cob..
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga 
de gar.
CENTRO – R$1230,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sacada, lavand., 1 
vaga de gar..
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar. (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar. cob. para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz, 
lavand., gar. para 2 carros. Obs: dor-
ms e coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavand., 2 wc, 2 vagas de gar.

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lav., churrasq. com pia, salão de fes-
ta, 2 pisc.s com wc, entr. de carro.

SALÃO

VL.RUZ PERES – R$800,00 – 
60m², WC, mesanino

CIDADE NOVA – R$700,00 – 
34m², WC, mesanino
JD.MORADA DO SOL – 
R$700,00 – 45m², wc
JD.MORADA DO SOL – 
R$900,00 – 50m², 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
J D . D O S  C O L I B R I S  – 
R$1.500,00 –   80m², com 2wc 
e duas portas de entr..
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.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00 
+ COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso 
água, luz, IPTU, ar cond., lixo 
branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 
MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

GALPÃO

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

CASAS VENDE-SE
OPORTUNIDADE! Apartamento De 02 
Dorm. 01 Vaga De Gar. 60M² De Construção. 
R$35.000,00 De Entr. + R$2.000,00 Por 
Mês Direto Com O Proprietário. F=19-3017-
2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57, 01 Dorm. Sala, Cozinha 
–Wc Social- Lavand., Gar.. Toda Em Em 
Estrutura Para Sobrado. Oportunidade Úni-
ca!!  Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno No Negócio. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! P/ Investimento: 02 
Residências Edificadas Em ½ Lote De 130M², 
De Frente p/ Rua Silvio Candelo Em Pleno 
Centro Com.  R$ 260.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997. Ac. Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-58 02 Dorm. Sala, Cozinha 
–Wc Social- Lavand., Gar.. Oportunidade 
Única!!  Apenas: R$220.000,00 Ac. Financ, 
Ou Terreno Na Metade Do Valor. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
20.000M²/40.000M² Próx. A Monte Mor: 
Boa Topografia; R$23,00 P/M².Ac. Veícu-
lo, Ou Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE

SÍTIO EM TOLEDO, Próx. A Bragança 
Paulista.13.000M², Casa Semi-Acabada C/ 
03 Dorm., 02 Wcs – Toda Avarandada, Gra-
mada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, Água 
De Mina, 02 Tanques Com Peixes Sendo 
Um Copartilhado 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 Entr. + Parcelamento. 

F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294.
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², Casa 
C/ 03 Dorm., 02 Wcs , Toda Avarandada, 
Gramada,  Pomar, Área De Cultura, Bosque, 
Água De Mina, 01 Tanques Com Peixes 
Abastecido Com Água Por Gravidade,  Di-
versas Árvores Frutíferas, Play Groud ,A 12 
Km Do Centro,  R$390.000,00 Aceita Imóvel 
Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor.
estuda Entr. + Parcelamento. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE   INDAIAUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Gar. R$800,00 
Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar. 
R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-
Dorm, Sala.coz –Wc –Gar. R$800,00 + Iptu 
Garantia:fiador
J D . M O R A D A  D O  S O L  ( A N T - 2 7 ) 
(Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar. 
R$500,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-57).  01-
Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav –Gar. R$ 700,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-57). (Pav Inf.)
Coz.-Sala–Wc – Lav  (Pav-Sup) 01 Suite–R$ 
750,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (Fundos) 
01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entr. Para 
Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar. 
R$550,00(Obs: Imovel Em Cima De Salão 
Comercial) Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar. 
R$550,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (Pav.sup) 
02-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Gar. No Pav. 
Inf. R$ 1.000,00   Garantia:fiador

JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (Frente) 
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 750,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (Fundos)  
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-83) (Pav.
inf.)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Para Moto  
R$550,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
JD.MORADA DO SOL (ANT-83) (Pav.
inf.)02-Dorm (01 Suite), Sala.coz –Wc – Gar.  
R$850,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
JD.MORADA DO SOL (ANT-86)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 650,00   Entr. Para 
Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-88) (Fundos)  
01-Dorm- Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 550,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00  Entr. Para 
Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia

SALAO COMERCIAL
JD. MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD. MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD. MORADA DO SOL :RUA 70 (Próx. A 
Loja Sonho Meu) R$600,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD. MORADA DO SOL:  RUA 70  R$700,00      
Garantia:fiador/Calção Locaticia

GALPAO COMERCIAL
RECREIO CAMPESTE JOIA :   370 M² De 
Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu
Aluga-Se   Salto 
JD.NAIR MARIA  Rua: Emilio Chieriguini  
01-Dorm, Sala.coz –Wc –Gar. R$800,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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LOCAÇÃO

VENDAS

AP00616 - CENTRO - 2 DORMTS, 
SALA, COZ, WC, GAR 1 VAGA. 
R$ 800,00
AP00228 – VL FURLAN - 2 DOR-
MTS, SALA, COZ, WC, GAR 1 
VAGA. R$ 1.000,00
CA01335 – JD DO VALE - 2 
DORMTS (1 SUITE), WC, SALA, 
COZ, GAR. R$ 1,200,00
AP00636 - CIDADE NOVA I –, 3 
DORMTS (1 SUÍTE), SALA, WC, 
GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00
SL00169 – CIDADE NOVA – 

CA10895 – JD REGENTE – 
SÃO 8 CASAS A VENDA NO 
JARDIM REGENTE DE 3 E 2 
DORMTS, (1 SUITE), SALA, 
COZ, WC, GAR. A PARTIR 
DE  79 M² C/ PREÇOS ENTRE 
R$ 300.000,00 a 330.000,00 ! 
ACEITA FINANCIAMENTO, 
PERMUTA E NEGOCIAÇÃO.
CA01311 – JD AMERICA – 2 
DORMTS, WC, SALA, COZ, 
LAV, GAR 2 VAGAS, EDICU-
LA. R$ 350.000,00

239,25 A/C. R$ 6.000,00
GL00254 – DIST IND NOVA ERA 
– AREA FABRIL, ESCRITORIOS, 
WCS, A/C 558M². R$ 7.000,00
GL00252 – DIST IND RECREIO 
CAMP JÓIA – AREA FABRIL, 
ESCRITORIOS, WCS, A/C 700M². 
R$ 7.000,00
GL00153 – DIST IND JOÃO NARE-
ZZI – RECEPÇÃO C/ WC, GUARITA, 
GALPÃO FABRIL C/ ESCRIT, VEST 
FEM E MASC, REFEIT, MEZANINO 
C/ ESCRIT E WC. R$ 17.000,00

CA10681 – JD REGINA – PAV 
INF, SALA ESTAR, JANTAR, 
LAVABO, COZ PLAN, LA-
VAND, EDICULA COM CHUR-
RASQ, GAR 4 VAGAS. PAV 
SUP, 03 DORMTS (1 SUITE 
C/ HIDRO, SALA TV, WC, VA-
RANDA NA PARTE FRONTAL. 
R$570.000,00
CA10919 – CHÁCARA AREAL 
– 3 SUITES, TDS C/ A/E (1 C/ 
CLOSET), SALA JANTAR, TV, 
HALL, LAVABO, COZ PLAN, 

GL00256 – DIST IND JOÃO 
NAREZZI – AREA FABRIL, ES-
CRITORIOS, WCS, A/C 1.385M². 
R$ 18.000,00
GL00147 – DIST IND JOÃO NA-
REZZI – A/T 1816,53M², ÁREA 
FABRIL: 1015M² (45 X22,50), PÉ 
DIREITO: 10,70M² – DOCA, PAV 
TÉRREO: 1188,76M², 1O. PAVI-
MENTO: 114,07, 175,15M²; 2O. 
PAVIMENTO: 146,90M², CAPA-
CIDADE CAIXA D´ÁGUA = 1.000 
l, REFEIT E WCS. R$ 22.000,00

A/S PLAN, VARANDA C/ ES-
PAÇO GOURMET, ESCRT, 
SALA HOME THEATER, SALA 
GINASTICA, SUITE HOSPE-
DE, SAUNA, VESTUÁRIO, 
PISCINA, GAR 6 VAGAS. 
R$1.200.000,00
SL00178 – CIDADE NOVA – 
SALA DE REUNIÃO, 5 WCS, 
COZ, MESANINO C/ ESCRIT 
E WC, GAR INDIVIDUAL 1 
VAGA C/ PORTÃO ELETR. R$ 
2.500.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Dentista Imobiliária

Oficina de Motos Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092
Jd. Europa com dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Oportunidade!!! casa com 
3 dormitórios no Jd Regente 
por R$270 mil F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cômo-
dos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado 
R$ 110 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol:  Sobrado lin-
do: 1 dormitório, sala cozinha, 
varanda, edícula com lavan-
deria nos fundo R$ 210 mil 
aceita financiamento, terreno 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m. Parece uma 
chácara R$ 270 mil, aceita 
Terreno, carro, Parcelamento  
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. Regente: Nova  3 dorm, 
suíte  financia. R$ 285 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar. 
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 2 
carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por 
lote de 250m². F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.

Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 
170 mil estuda financiamento 
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.
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, garagem 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 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ 4 carros. 
Aceita terreno, Financiamen-
to R$ 225 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários plane-
jados,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jardim Montreal Residence 
casa 3 dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Vendo Jd. Esplanada casa 
térrea com 3 suítes sendo 2  
com closet, sala 2 ambien-
tes PE direito  alto, lavabo. 
Coz. americana, área serv. 
Coberta, 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

Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte  com closet 
com arm.. , lavabo, sala 2 am-
bientes , PE 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 (19) 9.9147-5047
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sala 2 amb, lavabo,  
cozinha, lavanderia,  3130m² 
AC/ 160m² R$ 750.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, co-
zinha, 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. F: (19) 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
ambientes, sala jantar, cozi-
nha planejada, lavanderia e 
dependência de empregada, 
mais Casa de caseiro, piscina 
e churrasqueira AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771
Vendo Casa Moradas de 
Itaici - 03 dorms(01 suíte), 
sala, cozinha e WC. Total-
mente reformada - Acei-
ta 50% em permuta. R$ 
400.000,00 F: (19) 9.9887-
7771 
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st)com hi-
dro, sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrô-
nico R$ 380.000,00- Aceito 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamento F: 
(19) 9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Ver-
de 3 Dorms. (1 suíte) com 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha americana planeja-

da (cooktop, forno a gás e 
coifa) lavanderia c/ armários, 
churrasqueira, quintal, ga-
ragem p/ 3 carros (sendo 1 
coberta) F: (19)3394-2197 / 
(11) 98635-7556.
VENDE –SE casa Condo-
mínio Moradas de Itaici 
(infraestrutura completa) – 
Sala 2 ambientes, cozinha 
planejada, 2 Dorms; (1 suíte 
com ar condicionado), ambos 
com armário embutido. Área 
de serviço coberta, churras-
queira, garagem coberta p/ 2 
carros. R$340.000,00. F: (19) 
993449304
M. Sol- rua-57, 1 dorm sala, 
coz., wc social, lav., gar. Toda 
em estrutura p/ sobrado. 
Oportunidade única! Apenas: 
R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Vende-se - Sobrado no 
fogueteiro, 2 dor, sendo 2 
st, sala, coz, banheiro social. 
R$150.000,00. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880
Casa Jd. Morada do Sol - 
Sendo 2 casas. Ótimo para 
renda. R$150.000,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Sobrado - Cidade Nova - 4 
dorm, sendo 2 st, 2 salas, 
churrasqueira, garagem para 2 
carros, área de dispensa, clo-
set, piscina. R$4500,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Excelente casa térrea no 
Pq. São Lourenço a 50m  
do Pq. das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC social, coz. c/ 
armários, lavanderia coberta 
e fechada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens cober-
tas, portão eletrônico. Bairro 
diferenciado, bem arborizado 
e fácil acesso ao Centro e a 
Rod. SP 75. Documentação 
ok. R$450.000,00 Tratar (19) 
3875-0423 ou 99346-0423 
com propr.
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Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. Todos 
com planejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Troca – Apto no Butantã – 
3 suítes, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasqueira, 
piscina, salão de festa, 2 
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 4 dormi-
tórios podendo dar volta em 
dinheiro. F: (19) 9.9887-7771.
Vendo Portal dos Ipês - 03 
suítes todas com armários, 
lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada com des-
pensa, piscina, área gour-
met AT/300m² AC/ 240m² 
R$900.000,00 –Aceita 30  % 
em permuta. F: (19) 9.9887-
7771 
Oportunidade! Apartamento 
de 2 dormitórios 01 vaga de 
gar. 60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada + 
R$2.000,00 por mês direto 
com o proprietário. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 3935-
3294.
Apto - 2 dorm, sala, coz. 
R$150.000,00. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880 

 
Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão de festas, 
playground, quadra, quiosque 
no direto com proprietário. 
R$ 950,00 mais iptu e con-
domínio F.  9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael
Alugo Apto. no Centro – 
Edifício Ana Lúcia, 3 dorms 
(1 suíte), sala ampla 2 ambs 
c/ sacada, coz., área de ser-
viço com WC empregada, 
WC social, 120m² área útil, 
2 vagas cobertas, portaria 
24 horas com segurança. 
R$1.000,00 + condomínio 
+ IPTU Fones: 3875-4297 / 
99725-2157
Kit-net mobiliada ou sem 
mobília em Itaici. R$1000,00. 
F: (19) 99479-0454/ (19) 
3801-2880

 
Sítio em Toledo, próximo a 
Bragança Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 3 dor-
ms, 2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa 
topografia, água de mina, 
2 tanques c/ peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, e 
árvores frutíferas, a 8 km do 
centro, de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor, estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
Sít io em Piedade  SP , 
26.000m², casa c/ 3 dormos, 
2 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, playgroud, a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor, es-
tuda entrada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

 
Alugo um quarto com banhei-
ro no centro da cidade, ir ver 
no local na parte da manhã, 
Rua Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Belo Horizonte - 2 dorm, 
sala, coz, lav, garagem. 
R$1100,00 + IPTU. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Jd. Mercedes - 3 dorm, sala, 
coz, garagem para 3 carros. 
R$1500,00 + IPTU. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Jd. Brizola - 2 dorm, st, 
banheiro, social, garagem 
para 2 carros. R$1300,00+ 
IPTU. F: (19) 99479-0454/ 
(19) 3801-2880
Centro - 2 dorm, sala, coz, 
banheiro social. R$1000,00+ 
IPTU. F: (19) 99479-0454/ 
(19) 3801-2880

 
Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa Minha 
Vida. F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de garagem, 
área gourmet, campo  de 
futebol  R$ 160 mil  aceita 
financiamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, 1 vaga 
de garagem R$ 210.000,00 
F: (19) 9.9887-7771  



classificados
PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
 

Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. União: Lote de 150m² 
com ótima topografia R$ 110 
mil F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios + 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
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. 
São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 
520,00, aceita carro ou moto 
R$ 13 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Terra Magna  
terreno de 360m com boa 
topografia  R$ 225.000 Creci  
27252 J F. (19) 9.8406-6590
Vendo Terreno Terras de 
Itaici - 2.750M² R$ 300.000,00 
F: (19) 9.9887-7771.

Vendo Jardim Monte Carlos 
– Oportunidade terreno 150m 
R$ 98.000 creci 27252J F. 
(19) 9.9147-5047
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta. 
F: (19) 9.9887-7771
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras - 2.830m² R$ 
350.000,00 F: (19) 9.9887-7771
Vende-se - Terrenos no Bar-
celona. Entrada R$30.000,00 
+ parcelas. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880
Terreno 3.030m² Locação 
Rua Padre Bento Pacheco 
nº 3140 Vila Santiago F: (19) 
3835-6984
 

Máquina overloque usada, 
semi industrial com mesa, 
acompanha pota fios, motor 
e pedal, completa e toda 
revisada, em perfeito estado. 
R$350,00 F. (19) 3392-2979 
c/ Vera
Vendo cortador de grama 
Bruden 220V com 1,5 HP em 
ótimo estado R$500,00 Tel: 
3894-8275
Bota imobiizadora longa - 
tam. G (41 - 46) F. 3017-3314 
falar com Spencer
Vendo carrinho de espeti-
nho. F: (19) 99887-2136 c/ 
Douglas

Salão com 100m² 2 banhei-
ros Jd. Itamaracá F: (19) 
3835-6984
Salão com 35m² c/ banheiro 
Jd. Itamaracá F: (19) 3835-
6984
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. Valor 
R$3.000,00. Motor arranque 
Iveco 3510 ano 1997 Valor 
R$300,00. Paulo F: (19)-
3835-3350
Maquina costura reta c/ 
motor. Valor R$350,00. Paulo 
F: (19)-3835-3350
Transformador 110/220 ou 
220/110. 7.500 Vts. Valor 
R$450,00 Paulo. F: (19)-
3835-3350
Piscina 5.000 litros. Valor 
R$350,00. Paulo F: (19)-
3835-3350

MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a partir 
de R$50,00(ganha corte) 
a domicilio. F. 3935.0499 - 
99369-5615
Ofereço-me  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
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Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho vícios 
. Tratar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me para conserto 
de maquina de costura in-
dustrial F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.
CUIDADORA ofereço me 
para cuidar de idosos, 
crianças, pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Cursando Tec. 
Enfermagem. Possuo expe-
riência e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou 2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778.
Ofereço-me  como marido 
de aluguel. Faço conser-
tos gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: (19) 99830-0614 c/ Kiko
Como pedreiro, encana-
dor e reformas em ge-
rais  (Construção civil) João 
(19)98329-8580
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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 DE CRÉDITO E COBRANÇA 
- Ensino Médio Completo, com experiência 
em análise de crédito e disponibilidade de 
horário de trabalho das 13:00 às 21:48 de se-
gunda á sexta-feira. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE - Ensino 
Médio Completo desejável cursando Supe-
rior, conhecimentos em metrologia (trena, 
paquímetro e medidor de umidade), leitura e 
interpretação de desenhos, com experiência 
em emissão de RM, acompanhamentos de 
amostras, laudos, inspeção de produtos e 
elaboração de relatórios de desempenho 
dos processos. Residir em Salto.
CONFERENTE - Cursando Superior ou 
curso Completo Tecnólogo em Logística, 
conhecimentos em instrumentos de medição 
(trena, paquímetro e medidor de umidade), 
bons conhecimentos em informática no 
pacote Office e excel nível intermediário, 
desejável operar empilhadeira. Residir 
em Salto.  
CONTADOR - Graduação em Ciências 
Contábeis com CRC ativo, inglês avançado, 
conhecimentos em sistema ERP SAP, com 
experiência em elaboração de balancetes 
mensais, apuração de impostos, conciliação 
de contas, legislação fiscal e tributária, 
custos e ativo fixo. Residir na região de 
Campinas.
CONTROLLER - Superior Completo em 
Administração, Ciências Contábeis ou Eco-
nomia, experiência na área de controladoria, 
financeiro e rotina fiscal, coordenação de 
planejamento orçamentário, gerenciamento 
de custos, auditorias internas e externas, 
administrar encargos e impostos e demais 
rotinas da função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO 
LOGÍSTICO - Graduação em Logística 
ou Administração de Empresas, inglês 
intermediário, com experiência em arma-
zenagem, planejamento e operação de 
projetos, conhecimentos em WMS e TMS, 
controle de inventário e conceitos de Lean 
Manufacturing/Lean Logistics/TPS. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIA COMÉRCIO EXTERIOR OU 
GESTÃO EMPRESARIAL - Cursando a 
partir do 3º semestre, com inglês avançado, 
bons conhecimentos no pacote Office e 
planilhas em excel, desejável conhecimentos 
em rotina administrativas de vendas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA - Cursan-
do a partir do 4º semestre de Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Mecatrônica, 
inglês intermediário, conhecimentos de 
informática no pacote Office. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TI - Cursando a partir do 3º 
semestre Tecnologia Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas ou Ciências da Compu-
tação, para atuar como Help Desk dando 
suporte técnico à usuários em Windows 
2007/2010, correio eletrônico,  gerencia-
mento de "Jobs" de "Bachup", impressoras 
e suprimentos, serviços disponíveis nos 
servidores, possuir conhecimentos em 
protocolo de rede TCP/IP e roteadores sem 
fio (Wi-Fi) e demais rotinas da área. 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

ASSISTENTE DE LABORATO-
RIO: Possuir experiência na área 
de analises de materiais coleta-
dos para exames.COREM 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.
AUXILIAR DE RH:Para atuar em 
rotinas de Admissão/Demissão, 
Apontamento de cartão ponto, 
Beneficios, Exames,CTPS.
CALDEIREIRO:Produzir peças 
soldadas, sobretudo curvadas 
ou dobradas, a partir de chapas 
de aço; Ler e compreender 
desenhos técnicos; Montar e 
reparar equipamentos petroquí-
micos; Participar na manutenção 
dos mesmos. Experiência para 
trabalhos em campos, experi-
ência com trabalho em campo, 
ter NR’S
LIDER DE FERRAMENTA-
RIA: Coordenar, inspecionar e 
efetuar serviços de usinagem, 
desmontagem, limpeza, retífica 
de peças, furação, rosca, fre-
sagem, montagem e ajuste 
final. Desenvolver processos de 
trabalho obedecendo níveis de 
tolerância e demais especifica-
ções de ferramentaria. Executar 
manutenção preventiva e corre-
tiva nos moldes e equipamentos 
que utiliza na ferramentaria. 
Receber documentos do sistema 
da qualidade. Ter conhecimento 
em moldes plásticos.
METROLOGISTA/QUALIDADE:  
Saber operar maq. Tridimensio-
nal/Mitutoyo/DEA CNC.
PROGRAMADOR CNC: Conhe-
cimentos em ferramentaria de 
precisão. UG/NX
RETIFICADOR PLANO: Ex-
periência em ferramentaria de 
usinagem de precisão !
TECNICO ELETRONICO: Co-
nhecimentos em Comandos Elé-
tricos; Manutenção em Maquinas 
CNC(tornos, centro de usinagem), 
Vivencia em manutenção Elétrica 
Industrial, Conhecimento em CLP, 
Disponibilidade para viagens.

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. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horários.
CASEIROS – Disponibilidade 
para o casal morar e trabalhar 
no local. Chácara em Indaiatuba. 
COORDENADOR DE MANU-
TENÇÃO – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em In-
formática. Possuir experiência 
em coordenação de equipes 
administrativas e operacionais. 
Experiência em compras e ma-
nutenção predial. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade total 
de horários.
COSTUREIRA – Possuir experi-
ência na função. Experiência na 
operação das máquinas Overlo-
que, Interloque e Costura Reta. 
Ensino médio completo e conhe-
cimentos básicos em Informática. 
Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO – Para trabalhar em 
Cerâmica. Experiência na área de 
produção e / ou Construção civil. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Possuir experiência na função 
e na área elétrica. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Olaria. 
Ensino médio completo e forma-
ção na área de gestão de produ-
ção elétrica e mecânica. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar na área de re-
cepção e administrativo. Horário 
comercial. Com ou sem experi-
ência. Desejável Ensino médio 
completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
RETIFICADOR PLANO – Pos-
suir experiência na função com-
provada em carteira e cursos 
relacionados à função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Disponi-
bilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – 
Possuir Técnico em Plásticos. 
Experiência em controle de arqui-
vos de parâmetros de processos. 
Try-out, construção e troca de 
moldes. Conhecimentos em Fer-
ramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.

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.

COSTUREIRO (7814): Ambos os 
sexos. Vivência com corte, costura e 
modelagem  industrial. Conhecimento 
em máquinas de costura industrial. 
Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CIVIL (7826): Forma-
ção em engenharia civil. Vivência em 
estrutura e pre moldado de concreto. 
Residir em Indaiatuba e região. 
ENGENHEIRO ESTAGIÁRIO (7836): 
Cursando superior em Mecânica, 
Mecatrônica e/ou Engenharia de 
Produção. Irá atuar na área de tem-
pos e métodos/ qualidade. Residir e 
m Indaiatuba.
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
(7830): Cursando Superior em Ges-
tão Empresarial ou Comércio Exterior 
ou Administração de empresas. Co-
nhecimento em pacote office. Inglês 
nível básico/ intermediário. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO (7816): Superior Cur-
sando Tecnologia da informação a 
partir do 3º semestre. Disponibilidade 
para trabalhar durante o dia. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE PRODUTO (7789): 
Ambos os sexos. Superior comple-
to em moda. Coordenar coleção, 
elaborando briefing de modelos a 
serem criados, cartela de cores, cro-
nograma, escolha de matéria-prima, 
coordenação de equipe. Desejável 
experiência em confecção. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7835): Ensino Médio. Vivência na 
função. Conhecimento na área de 
usinagem. Cursos de Leitura e Inter-
pretação de Desenho e Metrologia. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR MÁQUINA (7817):  Su-
perior e/ou Técnico em Mecânica ou 
Mecatrônica. Vivência em operar má-
quinas estamparias e ferramentaria. 
Necessário conhecimento em Solda 
TIG Miller. Pacote Office. Desejável 
conhecimento em ISO 9001. Residir 
em Indaiatuba ou Região.
ORÇAMENTISTA (7827): Técnico 
Completo em Edificações ou Cur-
sando Engenharia Civil. Vivência na 
área. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Conhec. em cálculos 
estruturais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR TORNO CNC (7804): 
Ensino Médio. Vivência na função. 
Cursos na área. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
PROGRAMADOR WEB (7800): 
Ensino Médio Completo. Vivência na 
Função. Conhecimento em Lógica de 
Programação, Mysql - PHP5 - JavaS-
cript - Ajax, JQuery - HTML5 - CSS3. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (7837): Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. 
Conhecimento com Pacote Office, 
mídias Sociais, atendimento ao pú-
blico e atendimento PABX.  Residir 
em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Ajudante de cozinha – 1 
Atendente de lanchonete – 1 
Auxiliar de cozinha – 1 
Churrasqueiro – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1
Coordenador administrativo – 1 
Cozinheiro – 1 
Cuidador de idosos – 1 
Oficial de serviços gerais – 1 
Padeiro – 1 
Serralheiro – 1 
Supervisor comercial – 1 
Torneiro mecânico – 1 

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 disponibilidade de horários para escala 12X36 
e conhecimento de informática.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na função. Desejável conhe-
cimentos com serviços gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica, e manutenção de piscinas.
ZELADOR - Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços de portaria, en-
trega de correspondências, medição de gás e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica. 
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