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Clientes desaprovam fechamento 
de agência do Banco do Brasil 

170 cartinhas estão disponíveis na 
campanha Papai Noel dos Correios 

Em meio a reformas, Primavera 
conhece adversários da ‘Copinha’
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O empresário João Batista 
dos Santos, de 60 anos, foi 
preso acusado de estuprar a 
enteada de 10 anos, na tarde 
de terça feira, dia 21. Na 
sexta-feira, dia 18, a mãe da 
menina, de 31 anos, havia 
entregado para a Polícia Civil 
um vídeo da prática do abuso.  

Principal prêmio de re-
conhecimento, o Frutos de 
Indaiá já acertou todos os de-
talhes para a grande “noite de 
gala”. Tradicional na cidade, o 
troféu chega a sua 11ª edição 
com credibilidade e realizará 
no dia 3 de dezembro (sábado) 
a premiação de 110 empresas.  

Com pelo menos três obras de reforma no estádio Ítalo Mário Limongi (Gigante da Vila), visando a disputa da Copa São Paulo 
de Futebol Junior 2016, o Primavera conheceu esta semana quem serão seus adversários na disputa da 48ª edição do certame.

A agência dos Correios da Cerqueira César, 793, no Centro, é o ponto de adoção de cartas e 
de levar os presentes, na Campanha Papai Noel dos Correios. Até o momento foram recebidas 
170 cartinhas. No ano passado 341 entre 456 foram adotadas.

Integrando a reorganização do Banco do Brasil no País inteiro, a agência Nova Indaiá, locali-
zada na Avenida Francisco de Paula Leite, no bairro Cecap, será fechada em 2017. Além disso, 
a instituição bancária anunciou um plano de aposentadoria incentivada para até 18 mil pessoas.

De acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go (MTE), Indaiatuba perdeu 
3.711 empregos desde janeiro 
de 2014. Durante a semana o 
Cadastro divulgou os dados 
referentes a outubro deste ano. 

Depois do imbróglio e 
cancelamento da rodada no 
último final de semana, Dinho 
Água/Supermercado Cisol e 
XV Resende de Piracicaba 
poderão entrar em quadra no 
dia 4 de dezembro (domingo) 
para decidir quem será a cam-
peã no futsal feminino. 
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Homem é preso por 
estuprar enteada de 
apenas 10 anos

Frutos de Indaiá 
é sinônimo de 
credibilidade 

Ônibus articulados começam 
a rodar na segunda-feira  

ADI tem partida decisiva 
pela Copa Paulista

Indaiatuba perde 3,7 
mil empregos em 3 
anos, diz MTE 

Após imbróglio, Aifa 
define o futuro do 
futsal feminino  

Criança sofre afundamento 
de crânio em creche

Conheça o sertanejo 
de Indaiatuba que é a 
nova sensação na web
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Bebê de apenas 5 meses passou por procedimento cirúrgico. Pág. 03A
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Como você usa o 
banco, fisicamente 
ou pela internet?

RADARES DIAS - 26/11 A 02/12

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

“Não confio no celular para este 
fim. Só quero um simples para 
fazer ligações. Mas para banco 
eu não confio. Tenho que ir à 
agência mesmo."
Hélio José Ribeiro, 60 anos, 
Morada do Sol 

“Atualmente só uso o banco 
físico porque tenho conta pou-
pança, mas caso precise não vejo 
problema em fazer transações 
pela internet. Se acabassem as 
agências físicas, para mim, não 
faria diferença."
Angélica Oliveira, 21 anos, 
designer

“Você põe lá e não precisa assi-
nar nada. Não confio nem fisi-
camente, imagine pela internet. 
Tive problemas recentemente e 
por isso compensa ir ao banco. 
Eu uso a internet para ver o saldo, 
mas transações faço apenas na 
agência mesmo."
Amauri Rodrigues, 50 anos, 
autônomo  

“Não gosto de usar o celular, não 
tenho resistência, mas prefiro ao 
banco. Mas eu gosto da comu-
nicação de pessoa para pessoa."
Carlos Alberto, 44 anos, au-
tônomo

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

"Eu não uso cartão, gosto de usar 
o dinheiro mesmo. É a minha 
esposa que mais usa o cartão. Do 
resto é ir ao banco, ir no caixa." 
Cláudio Russo, 67 anos, apo-
sentado 

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.) 

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do 
CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).

Bancos, empregos e tempestades

opinião

Casamento
Estamos vivendo novos tempos onde tudo está diferente daquilo que eu via na in-

fância. Na minha vida seguindo meus pais que me ensinaram que casamento era para 
sempre e assim levo a minha vida há 44 anos casado com a mesma mulher, convivendo 
com nossas virtudes e defeitos, somos imperfeitos a caminho da evolução. Discussões 
algumas vezes pelos pontos de vistas diferentes, mais focados nos objetivos e deixando 
um legado moral, de valores e caráter aos filhos. Nasrudin estava proseando com um 
conhecido, que lhe indagou: – Mullah, responda-me, você nunca pensou em se casar? 
– Sim, claro que já. Quando eu era jovem, determinei-me a achar o meu par perfeito. 
Cruzei o deserto, cheguei a Damasco, e conheci uma mulher belíssima e espiritualmente 
muito evoluída; mas as coisas triviais, do dia a dia, a atrapalhavam. Mudei de rumo e lá 
estava eu, em Isfahan; ali pude conhecer uma mulher com dom para as coisas materiais, 
da vida caseira, e, além disso, se mostrou muito espiritualizada. Porém, carecia de beleza 
física. Pensei: o que fazer? E resolvi ir ao Cairo. Lá cheguei e logo fui apresentado a 
uma linda jovem, que também era religiosa, boa cozinheira e conhecedora dos afazeres 
do lar. Ali estava a minha mulher ideal. – Entretanto você não se casou com ela. Por 
quê? – Ah, meu prezado amigo, ela também estava buscando o homem ideal.  DIAS 

02-03 e 04-12-2016 teremos nosso último treinamento do ano de 2016, 
inscreva-se e tenha um natal diferente e mais feliz. - www.signatreina-
mentos.com.br 019-3875-7898

Desemprego é a preocupação que mais tira o sono do 
trabalhador atualmente. Para muitos dos que estão no 
Banco do Brasil (e na Caixa Econômica Federal, agora 
também) desenvolveram insônia nas últimas semanas. 
Quem diria que a instituição mais anti-crise e prejuízos 
de que se tem notícia no Brasil poderia "enxugar" gastos?

Bancos são bons negócios na república das bananas. 
Em tempos que o cobertor mais parece um lenço de as-
soar o nariz para a população em geral, banqueiros das 
principais instituições nadam em rios de dinheiro cada 
vez mais fundos. 

Mas até em sistemas sólidos de lucro como institu-
ições bancárias há a hora de "apertar" os cintos. E quem 
perde? É claro, o trabalhador, os que mais precisam. E 
daí se os celulares e sistemas bancários não têm capa-
cidade e segurança suficiente? As agências físicas vão 
diminuir drasticamente e as filas devem se multiplicar 
nas poucas que restarem.

Em contrapartida, ao que parece, o Caged  (índice que 
mede o emprego no País) mostra que, em Indaiatuba, o a 
recuperação parece dar sinais de recuperação mesmo em 
meio à tempestade que se aproxima de Brasília com as 
delações prometidas da Odebrecht. 

Bancos e trabalhadores seguem atentos à terra de JK 
e sertanejos porque não deve ser só agências e empregos 
que devem "fechar" nos próximos meses.  

Redução de desigualdades
Nos últimos anos, as políticas de inclusão ganharam mais visibilidade, principalmente 

com a valorização da identidade cultural, da história e da contribuição dos negros para o 
Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (Pnad) 2014, entre a popu-
lação autodeclarada preta e parda, estão 53% dos brasileiros -- 5,3 milhões a mais do que 
o número registrado em 2004, o que equivale a duas vezes a população de Salvador/BA. 
Na semana dedicada à consciência negra, duas leituras podem se fazer desse crescimento. 
Um é a auto-aceitação da raça.  Outro é a intensificação da rejeição a atitudes racistas e 
discriminatórias, aliás, transformadas em crimes passíveis de prisão. É claro que ainda se 
trata de um processo lento, mas que vem ganhando terreno em várias áreas. Na educação, 
por exemplo, já existem ações afirmativas, das quais o sistema de cotas em universidades 
públicas é um exemplo. 

O CIEE, entidade filantrópica que há 52 anos trabalha para facilitar a inserção dos jovens 
no mercado de trabalho, também está atento às questões da inclusão da juventude negra. 
Neste ano, durante as comemorações dos 128 anos da Abolição da Escravatura, celebrou 
dois acordos com a Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sociocultural (Afrobras), 
mantenedora da Faculdade Zumbi dos Palmares. Um deles concede acesso à plataforma de 
educação à distância do CIEE aos estudantes da faculdade e aos integrantes da Afrobras. O 
outro acerto objetivou a realização de ações conjuntas para estimular a inserção de jovens 
afrodescendentes no mercado de trabalho, contribuindo para reduzir desigualdades seculares.

Na ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, 
destacou a atuação do CIEE em favor dos jovens: “O mercado vive um desequilíbrio entre 
oferta de mão de obra e escassez de emprego. Os jovens, às vezes, saem da faculdade e não 
têm como se colocar no mercado. Daí a importância do intercâmbio realizado pelo CIEE.”

Desde os anos 1960, o CIEE já encaminhou 16 milhões de jovens ao mercado de trabalho 
por meio do estágio e aprendizagem. Atualmente cerca de 500 mil estagiários participam 
de programas de capacitação prática em empresas, órgãos públicos e entidades do Terceiro 

Setor. No programa Aprendiz Legal – parceria do CIEE com a Fundação 
Roberto Marinho – mais 73 mil aprendizes em formação atualmente em 
organizações de diversos setores. Uma batalha diária pela inclusão dos mais 
desfavorecidos, abrindo-lhes oportunidades salutares para o exercício da 
cidadania.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Espécies de Aposentadoria
A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos 

seus segurados que através de contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, 
seja por incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte.

Dentre esses benefícios são colocados à disposição dos segurados a aposentadoria 
que se divide em aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade e 
por fim, especial.

 Antes de adentrar no conceito de aposentadoria, é importante saber que para ser be-
neficiário o segurado precisa preencher certos requisitos, como ter qualidade de segurado 
para alguns tipos de beneficio, preencher o período de carência que é a quantidade de 
contribuições exigidas, além de idade, estado de saúde, etc.

Pois bem, a aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício concedido ao segu-
rado que laborou durante 25 anos se do sexo feminino ou 30 anos se do sexo masculino.

Já a aposentadoria por idade é concedida a quem cumprida a carência exigida, ou 
seja, 180 contribuições mensais, completar 65 anos se do sexo masculino e 60 anos se 
do sexo feminino.

Nesse sentido a aposentadoria por invalidez é concedida a quem está incapaz para 
o trabalho, independente de estar recebendo ou não o auxílio-doença e cumprida a ca-
rência exigida.

Por fim, a aposentadoria especial é concedida a aquele segurado que durante a vida 
laboral, trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou inte-
gridade física durante 15, 20 ou 25 anos conforme a lei.

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para 
pleitear aposentadoria, procure um profissional de sua escolha para 
colher mais informações ou até mesmo ingressar com o pedido junto 
ao INSS para ter o benefício concedido. 
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Bebê de apenas cinco meses volta de 
creche com afundamento no crânio

Um casal morador do 
Vale do Sol passou por 
um susto há cerca de 

um mês. O filho deles voltou da 
creche São José de Anchieta, no 
Bairro Tombadouro, com parte 
do crânio afundado. Eles foram 
buscar a criança mais cedo na 
unidade escolar e perceberam 
o problema. 

"Naquele dia ele teria uma 
consulta no médico e por isso 
fomos pegá-lo antes da hora. 
Percebi que ele estava com 
um machucado perto do olho. 
Perguntei sobre isso na escola 
e disseram que ele mesmo 
tinha batido um chocalho ali", 
conta o casal que preferiu não 
se identificar. "Chegando ao 
carro, vi este afundamento. Na 
mesma hora meu marido e eu 
voltamos para perguntar o que 
tinha acontecido, mas ninguém 
soube falar. Depois, fomos até 
uma unidade de saúde do bairro 
e eles mandaram ir imediata-
mente para o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc)."

A criança, atualmente com 
seis meses e na época cinco, 
passou por uma cirurgia chama-
da cranioplastia três dias depois 
para reparar o afundamento.

A faculdade Max Planck 
realiza amanhã, dia 26, mais 
uma edição do Max Oportu-
nidades. O evento acontece 
das 9h às 12h30, com entrada 
gratuita.

“Podemos afirmar que a 
Max Oportunidades é muito 
importante em vários ângulos. 
Para a comunidade, por movi-
mentar o mercado de trabalho, 
tanto para profissionais quan-
to para empresas”, garante a 

Desde então, a 
auxiliar de vendas 
não levou mais o 
filho para a creche. 
"O médico que aten-
deu disse que ele 
não terá sequelas, 
passávamos quin-
zenalmente com ele 
até a semana pas-
sada e agora passa 
a ter uma consul-
ta mensal", conta, 
aliviada. "Tive que 
pegar férias do meu 
emprego e agora 
corro risco de perdê-
-lo."

A família acio-
nou um advogado, 
Marco Longo, para 
que um processo 
investigue o que re-
almente aconteceu. 
"Ainda não temos 
nada porque é recen-
te. Está na fase de 
apuração, ouvir testemunhas e 
só depois haverá decisão se será 
instaurado um processo", afir-
mou ao Mais Expressão, por 
telefone. Segundo ele, esta fase 
deve durar mais uma semana.

Revolta
Em entrevista, a mãe diz 

ainda está indignada com o 
caso. "Sei que o meu filho é 

coordenadora do curso de RH, 
professora Carla Borges.

Nas edições anteriores, a 
Feira recebeu mais 100 em-
presas de diversos segmentos, 
totalizando mais de 6 mil vi-
sitantes, especialmente jovens 
adultos em busca de coloca-
ção no mercado, seja por meio 
de estágio ou trabalho efetivo.

A faculdade Max Planck 
fica na Avenida Nove de De-
zembro, 460.

esperto, já deixei avisado lá, 
mas o que deixa a gente assim 
é que eles não nos avisaram, 
não ligaram. Se eu chegasse 
para buscar ele na hora normal, 
meu filho teria ficado todo este 
tempo com esse afundamento 
e quem se responsabilizaria?", 
questiona. "O médico disse 
que ele ainda não tem força 
para se machucar desta forma. 

A suspeita é que ele 
tenha caído de al-
gum lugar, talvez, 
do trocador - que 
tem 1,40 centíme-
tros", sugere. 

A jovem mãe se 
diz aliviada, afirma 
que resolveu falar 
para que o caso 
viesse à público e 
isso não se repetisse 
com outras famílias. 
"Foi um alívio, mas 
não sabemos o que 
poderia ter aconte-
cido", conta.

A Prefeitura in-
formou que no dia 
do acidente repre-
sentantes da Secre-
taria da Educação 
estiveram no local 
e, segundo relato 
da coordenadora da 
creche, as monitoras 
responsáveis pelas 

crianças daquela sala, negaram 
veementemente ter ocorrido 
qualquer acidente na sala. To-
davia, uma delas acompanhou 
a coordenadora e os pais da 
criança na UBS de Itaici. 

No posto, por orientação da 
enfermeira que prestou o aten-
dimento, seguiram para o Haoc, 
onde a criança foi atendida e 
em seguida internada. Segundo 

ainda a Prefeitura, no próprio 
hospital os pais foram orienta-
dos a registrar a ocorrência na 
Delegacia da Mulher. 

Duas monitoras foram de-
mitidas. A diretora da entidade, 
Dispensário Antonio Frederico 
Ozanan, mantenedora da cre-
che, disse à Secretaria Munici-
pal de Educação que, em razão 
das reiteradas negativas das 
monitoras e, pela falta de cola-
boração das mesmas em prestar 
as informações necessárias para 
elucidar o caso, decidiu por 

bem, proceder as respectivas 
dispensas. 

De acordo com a Secretaria 
da Educação, através de duas 
supervisoras, esteve presente 
em todos os momentos sub-
sequentes ao acidente, dando 
apoio à família e colocando-se 
à sua inteira disposição. Na 
ocasião, foi concedida uma 
vaga para transferência em 
unidade escolar mais próxima 
da residência dos pais, para 
janeiro de 2017, a qual foi 
aceita. 

Suspeita-se que a criança teria caído de um 
trocador, o que ocasionou o afundamento em sua 
cabeça

DIVULGAÇÃO

Max Oportunidades ocorre 
neste sábado, das 9h às 12h30
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Três ônibus articulados 
começam a 'rodar' na segunda 

TRANSPORTE 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Frutos de Indaiá é sinônimo de 
credibilidade e retorno financeiro 

cidade

DIVULGAÇÃO

Principal prêmio de reco-
nhecimento de empre-
sas e empresários em 

Indaiatuba, o Frutos de Indaiá 
já acertou todos os detalhes 
para a grande “noite de gala”. 
Tradicional na cidade, o troféu 
chega a sua 11ª edição com 
credibilidade e realizará no 
dia 3 de dezembro (sábado) 
a premiação de 110 empresas 
consideradas as mais eficientes 
de 2015. 

Para um dia inesquecível, 
nada mais justo do que um 
espaço a altura. Por isso, o 
salão social do Indaiatuba 
Clube recepcionará empresá-
rios e convidados numa noite 
especial. 

Para abrilhantar ainda mais 
a noite dos premiados, o Frutos 
de Indaiá trará como atração 
principal uma das bandas mais 
tradicionais do País: o RPM. 

Além do show da banda 
RPM, outra atração será a 
apresentação de dança reali-
zada pela professora de dança 
Pamela Araujo. Na ocasião, 
no palco será apresentado um 
dueto de jazz musical (Chi-
cago).

Faltando apenas oito dias 
para o Frutos de Indaiá, a 
expectativa é grande pela 

chegada de mais uma edição 
do prêmio.

“Precisamos e queremos 
atender os participantes, que 
são nossos clientes e parceiros, 
da melhor forma possível. 
Com toda certeza vamos repe-
tir, a qualidade do evento, para 
que o nível de satisfação de 
todos os premiados sejam ma-
tido como no ano passado, que 
foi de 100%”. Além de tudo 
isso, teremos ainda o sorteio 
de vários prêmios para aqueles 
que estiverem presentes no 
evento, diz o diretor do Grupo 
Mais Expressão, o empresário 
Admilson Redecopa.

 

Eleitas 
As empresas que irão rece-

ber o troféu Frutos de Indaiá 
tiveram seus trabalhos reconhe-
cidos pelos indaiatubanos que 
votaram na pesquisa de satis-
fação, realizada entre outubro 
e novembro do ano passado, 
quando foram ouvidas quatro 
mil pessoas. 

Além do Troféu Frutos de 
Indaiá, cerca de 10 empresas 
receberão uma homenagem es-
pecial pelos serviços prestados 
à população com excelência, 
por mais de 15 anos. 

Um dos premiados será o 
médico Fernando Jaguaribe, do 

A VB Transportes, proprie-
tária da Viação Indaiatubana, 
anunciou durante a semana que 
três ônibus articulados estarão 
disponível no transporte público 
da cidade a partir da próxima 
segunda-feira, dia 28. Os veí-
culos, fabricados em 2012, tem 
capacidade para transportar até 
117 de passageiros, sendo 54 
sentados. 

Os três ônibus são os pri-
meiros desse porte a rodarem 

O prefeito em exercício Anto-
nio Carlos Pinheiro (sem partido) 
e o prefeito eleito, Nilson Gaspar 
(PMDB), acompanhados do vice-
-prefeito eleito Tulio José Tomass 
do Couto (PMDB) concederam 
entrevista coletiva para anunciar 
o início da transição de governo.

O ex-vereador e ex-secretário 
municipal, Fábio Conte também 
participou do encontro. Durante 
a coletiva Pinheiro assinou o 
decreto 12.905, que dispõe sobre 
a transição de governo local, a 
instituição de equipe de transição 
pelo candidato eleito para o cargo 
de Prefeito Municipal. “Apesar 
de estar no Governo estamos 
cumprindo a nossa Lei Orgânica 

Laboratório Dra. Edna Jaguaribe. 
“Estamos na expectativa de 

mais uma festa muito bonita. 
O Frutos de Indaiá é impor-
tante para o nosso laboratório, 
pois é o reconhecimento do 
público em geral, pois estamos 
fazendo um bom serviço para 
toda Indaiatuba. Só temos que 
agradecer o pessoal que votou 
na gente, por isso estamos em 
primeiro lugar”, diz. “O prêmio 
nos dá um retorno positivo, 
primeiro porque queremos 
sempre melhorar, e também 
para a divulgação da nossa 
marcar, que deve estar sempre 
em evidência.”

pela cidade e farão a linha 320 
– Residencial Campo Bonito/Ro-
doviária, utilizada diariamente 
por cerca de 4,5 mil passageiros.

Por conta de seu tamanho 
(mais de 18 metros de cumpri-
mento), os ônibus não conse-
guem transitar por algumas vias 
da cidade, por isso deve fazer o 
trajeto Rodoviária, Centro, Ave-
nida Francisco de Paula Leite, 
Jardim Morada do Sol e Campo 
Bonito. (Jean Martins) 

em seu artigo 82”, comentou 
Gaspar.

O texto da Lei diz que: até 
trinta dias antes da posse, o pre-
feito deverá preparar, para entrega 
ao sucessor e para publicação 
imediata, relatório resumido da 
situação da Administração Mu-
nicipal. “Os nossos secretários 
estão à disposição para prestar 
qualquer esclarecimento que 
se fizer necessário por parte do 
Gaspar”, garante Pinheiro. 

O Decreto determina que o 
secretário da Fazenda, Braulio 
Antonio Leite, coordenará a 
equipe e adotará todos os proce-
dimentos legais para a transição 
administrativa.

O médico Fernando Jaguaribe será um dos premiados no troféu Frutos de Indaiá Prefeitos, em exercício e 
eleito, iniciam transição de governo
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Cidade perde mais de 3,7 mil empregos 
em três anos, segundo Caged

Em setembro, a em-
presa demitiu o pro-
fissional de logística 

Everton Fernando, de 36 
anos. "Eu trabalhava lá des-
de junho de 2011", conta. 
"Este é o maior período de-
sempregado que fico desde 
que comecei a trabalhar", 
revela. Ele está entre os in-
daiatubanos que perderam 
emprego nos últimos meses. 

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), a cidade 
perdeu 3.711 empregos des-
de janeiro de 2014.

No último índice, di-
vulgado nesta quinta-feira, 
dia 24, referente a outubro, 
o saldo ficou negativo em 
140 vagas. Foram 2.011 
contratações contra 2.151 
desligamentos. Ao todo, o 
acumulado de 2016 até agora 
é negativo em 982 vagas. A 
área que mais demitiu neste 
ano foi a indústria, com 
saldo negativo em 1.053. 
Serviços, por outro lado, tem 
saldo positivo em 603 vagas.

Em relação ao mesmo 
mês do ano passado, por 

exemplo, diminuiu a queda. 
Em outubro de 2015, o índi-
ce empregos ficou negativo 
em 387, mais do dobro do 
que neste ano (140). De-
nis Zambanini, de 22 anos, 
conseguiu emprego no mês 
passado após nove desem-
pregado. "Procurava empre-
go três vezes por semana, fui 
no PAT e participei de duas 
entrevistas", relata. 

É o que Fernando está 
fazendo e espera ter o mesmo 
resultado. "Estou procurando 
uma nova oportunidade atra-
vés de redes sociais e entre-
gando currículos diretamente 

O uso do 13º salário para 
pagamento das dívidas é prio-
ridade para 55% dos morado-
res da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), segundo 
pesquisa da Associação Co-
mercial e Industrial (Acic). É 
o caso da trabalhadora Bianca 
Bernadinetti, de 31 anos, que 
usará o abono para quitar 
débitos. "Vou pagar contas", 
afirma. "E olha que ainda 
nem vai dar para pagar tudo", 
brinca. O benefício começa 
a ser pago nesta semana aos 
trabalhadores e representa in-
jeção de aproximadamente R$ 

3 bilhões na economia dos 20 
municípios até o fim do ano.

Para o professor de Eco-
nomia da Faculdade Max 
Planck, Milton Rodrigues 
Gonçalves, de 54 anos, o cor-
reto é priorizar a quitação. "O 
trabalhador deve se lembrar 
também que em janeiro vários 
compromissos que surgem, 
como os gastos de material 
escolar dos filhos, o IPTU, 
IPVA, além das compras de 
Natal", analisa. "O ideal é 
ter cautela. Antes de sair às 
compras, tente realizar para 
saldas as "dívidas caras", 

Maioria na Rregião Metropolitana de Campinas deve usar o 13º para pagar dívidas
como cheque especial e o 
cartão de crédito."

Gabriela Mercier, de 21 
anos, queria guardar, mas 
não conseguirá. "Pagarei as 
parcelas do meu apartamento, 
mas não sobrará nada para 
guardar, infelizmente", re-
vela. Para o ano que vem ela 
afirma querer mudar. "Vou 
cortar uns gastos e sair da 
rotina, talvez viajar e fazer 
outros planos."

O conselho do especialista 
é ser racional com dinheiro 
no bolso. "É importante ser 
crítico, tomar cuidado com 

as promoções", aconselha. O 
vigilante Nickolas Moura, de 
21 anos, "segurou as pontas" 
no ano de crise e terá uma 
"sobra" do abono. "Pagarei 
algumas dívidas, é claro, mas 
o que restar vou ir à praia", 
conta. "Guardei porque sabia 
que este ano seria muito difí-
cil", conta. Milton concorda. 
"O brasileiro não tem esse 
hábito de poupar, entretanto é 
a melhor forma de se prevenir 
destes percalços."

De acordo com o Minis-
tério do Trabalho e Empre-
go (MTE), o total pago à 

trabalhadores de Indaiatuba 
será divulgado nos próximos 
dias. No ano passado, ainda 
segundo o MTE, os traba-
lhadores do Estado de São 
Paulo receberam mais de R$ 
33,2 bilhões. O Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) informa que 84 
milhões de trabalhadores 
formais deverão receber o 
benefício, número cerca de 
0,2% superior ao de 2015. O 
pagamento vai injetar aproxi-
madamente R$ 197 bilhões na 
economia do País.

nas agências e empresas", 
diz. "Ainda não participei 
de nenhuma entrevista, mas 
espero que logo aconteça", 
encerra. As redes sociais 
estão sendo grande aliadas 
na busca por emprego para 
o jovem Alan Tavos, de 27 
anos, que gerencia um grupo 
no Facebook. "É um meio 
simples de buscar as vagas 
e vemos muitas pessoas re-
tornando ao mercado através 
disto", conta. "Acredito que 
as empresas estão aprovei-
tando e os níveis de procura 
vão desde o operacional até 
o executivo", analisa. Indústria novamente foi o setor que mais demitiu em Indaiatuba
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Alunos do Objetivo conquistam 
mais 14 premiações nas 
Olímpiadas Científicas 
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Especial para o Mais Expressão
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Integrando a reorganização 
do Banco do Brasil no País 
inteiro, a agência Nova 

Indaiá, localizada na Avenida 
Francisco de Paula Leite, no 
bairro Cecap, será fechada em 
2017. Além disso, a instituição 
bancária anunciou um plano de 
aposentadoria incentivada para 
até 18 mil pessoas. 

O BB não informou, porém, 
quantos funcionários e clientes 
a agência de Indaiatuba têm. 
Em todo o País, 812 unidades 
passarão por mudanças. Serão 
31 superintendências regionais 
fechadas, 402 agências e trans-
formação de outras 379 em pos-
tos de atendimento bancário. Na 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) serão 17 agências 
desativadas. O fechamento pre-
judicará muitos clientes para o 
empresário Bruno Aguiar, de 27 
anos, morador do Jardim Alice. 
"A gente usa muito online por 
causa da empresa, mas sempre 
precisa vir para depositar che-
ques, por exemplo", conta. Ele 
reclama do atendimento. "Já 
não é bom. Agora, sem, vai 
ficar pior porque vai acumular", 
opina.  

De acordo com o BB, o 
encerramento das agências 

e a implantação das demais 
medidas ocorrerá ao longo de 
2017. Antes, ainda segundo 
o banco, haverá comunicados 
aos clientes através da internet, 
SMS, aplicativo para celular, 
terminais de autoatendimento, 
além de correspondências e 
cartazes nas agências. O banco 
também divulgou telefones 
exclusivos para atendimento 
aos clientes sobre mudanças 
de agência: 4003-5282 ou 0800 
729 5282 para pessoas físicas e 
4003-5281 ou 0800 729 5281 
para empresas.

O eletricista Ezequiel da 
Silva, de 36 anos, disse que não 
sabia do fechamento e tampou-
co aprovou a decisão. "Porque 

Os alunos do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba brilharam na 
última semana. Foram divul-
gados os resultados de duas 
olimpíadas científicas, e nelas 
foram conquistadas mais 14 
premiações. 

Na Olimpíada Brasileira 
de Robótica (OBR) foram 9 
premiações: uma medalha de 
ouro, 2 de prata e 6 de bronze. 
Já na Olimpíada Nacional de 
Ciências (ONC) foram 5 prê-
mios: uma medalha de ouro, 
uma de prata, 2 de bronze e 
uma menção honrosa. “Estou 
muito feliz porque é a primeira 
edição da ONC e já conquista-
mos premiações. A olimpíada 
é composta por questões de 
Física e Química e todos os 
alunos premiados participam 
dos treinamentos nas duas dis-
ciplinas”, conta o coordenador 
de Olimpíadas Científicas, Luiz 
Carlos Marques. “Eu não espe-
rava esse resultado. Participar 
das olimpíadas é muito legal, 
as aulas ajudam muito não só 
para as competições, mas para 
melhorar o desempenho nas 
disciplinas, a pensar de um 
jeito diferente. Além disso, eu 
conheci muitas pessoas. Eu 
adoro, é muito bom!”, ressalta 
Giovanna Perroni, medalha de 
ouro na ONC. 

Bazinga
A equipe de Robótica do 

eu moro lá no Jardim Morada 
do Sol e precisa vir aqui. Com 
o fechamento vou ter que ir 
até o Centro. O certo era ser 
como os outros bancos, que tem 
agências lá no bairro", sugere. 
O BB não informou quais foram 
os critérios para a escolha do 
local. As outras duas agências 
são no Centro. "Pelo menos 
uma vez por mês eu preciso vir 
aqui porque tem serviços que 
não podem ser feitos nas casas 
lotéricas", conta. A intenção do 
Banco do Brasil é economizar 
pelo menos R$ 750 milhões 
por ano.

O Banco do Brasil diz que 
migração da agência fechada 
para outra é automática. De 

Colégio Objetivo Indaiatuba, a 
Bazinga, conquistou o 1º lugar 
em Estratégia e Inovação e fi-
cou em 5º lugar na classificação 
geral do Torneio Regional de 
Robótica FLL (First Lego Lea-
gue), realizado no Sesi Indaia-
tuba, no dia 19 de novembro. 
Com esse resultado, garantiu a 
vaga na etapa nacional que será 
disputada em Brasília, em 2017, 
com data ainda a ser definida.

O Torneio reuniu 52 equi-
pes de todo o estado de São 
Paulo e mesmo com a equipe 
renovada, a Bazinga ficou 
entre as melhores do torneio. 
“O resultado foi muito bom! 
A equipe está preparada para 
essa nova fase. Agora é só 
treinar muito para o Nacional”, 
comenta o técnico da equipe, 
Leandro Mathias. “Foi uma 
emoção muito grande porque 
tivemos que nos empenhar 
muito mais. Nossas avaliações 
foram muito boas, mas vamos 
ter que trabalhar duro para 
melhorar porque o nível das 
equipes no nacional é muito 
alto. Nós vamos dar o nosso 
melhor!”, afirma a aluna Isa-
belle Pereira, da Bazinga.

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba também foi representado 
por outra equipe, a Shazam. 
Apesar de não ter se classifi-
cado para o nacional, o técnico 
garante que a equipe está no 
caminho certo.

acordo com o banco, os clien-
tes não precisam fazer qual-
quer procedimento adicional 
e podem manter seus cartões e 
senhas para transações na nova 
agência, mesmo que haja alte-
ração no número da conta. A in-
tenção é que os clientes migrem 
para a internet, cujo aplicativo 
do banco para celular já conta 
com 9,4 milhões de clientes que 
realizam cerca de 1 bilhão de 
transações bancárias por mês, 
ou 40% do total. Outros 27% 
são realizadas pela internet. 
A expectativa do BB é que o 
número de clientes que utilizam 
o aplicativo para celular chegue 
a 15 milhões.

Clientes desaprovam 
fechamento de agência 

Unidade no bairro Cecap, em Indaiatuba, será uma das 812 unidades que passarão por mudanças

HUGO ANTONELI JUNIOR
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Palestra com tema 
Educação Financeira acontece 
na próxima terça-feira

Educação financeira faz parte 
das aulas no Colégio Montreal 

GRATUITA 

INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Cartinhas da campanha 
Papai Noel dos Correios 
já estão disponíveis 

HUGO ANTONELI JUNIOR 

DIVULGAÇÃO 

Quem disse que Pa-
pai Noel não existe? 
Em mais um ano da 

campanha Papai Noel dos 
Correios as pessoas já podem 
adotar cartinhas de crianças 
endereçadas ao “bom velhi-
nho”, comprar o presente 
e a própria empresa faz a 
entrega. 

A agência dos Correios 
da Cerqueira César, 793, no 
Centro, é o ponto de adoção 
de cartas e de levar os presen-
tes. De acordo com os Cor-
reios, até o momento foram 
recebidas 170 cartinhas. No 
ano passado 341 entre 456 
foram adotadas.

Este ano é a terceira vez 
que a auxiliar de produção 
Maria Isabel Hubert, de 45 
anos, participa. "Ainda não 
fui buscar, mas vou fazer 
como faço desde 2013", con-
ta. "A minha emoção em 
participar é ver a alegria das 
crianças sabendo das dificul-
dades dos pais em não poder 
comprar um presente em uma 
data tão especial quanto é o 
Natal", analisa. "Mesmo não 

sendo uma empresária, sou 
uma pessoa simples, gosto de 
ajudar as crianças", encerra.

O prazo para envio das 
cartas de crianças de até 10 
anos vai até o dia 9 de dezem-
bro. Quem quiser adotar pode 
ir até as agências e levar o 
presente até o dia 16. As car-

tas são submetidas à triagem. 
A preferência é para crianças 
que pedem brinquedos ou 
roupas. Os pedidos de cesta 
básica são descartados.

Na empresa em que a pu-
blicitária Débora Gomes, de 
30 anos, trabalha, serão pelo 
menos 15 cartinhas adotadas. 

"Nós estamos com 40 funcio-
nários e quem deles quiser 
pode ajudar", diz. No ano 
passado, segundo ela, houve 
uma ação para ajuda uma 
instituição de caridade nesta 
mesma época. "Este ano o 
marketing e o setor de RH 
resolveram ter a iniciativa 
para ajudar. Lá na empresa, 
quem quiser adotar é só ir no 
mural e escolher."

Realizada há 27 anos, a 
campanha tem como objetivo 
responder às cartas das crian-
ças que escrevem ao Papai 
Noel e, sempre que possível, 
atender aos pedidos de pre-
sentes das que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade social.

Nos últimos três anos, em 
todo o País, foram recebidas 
mais de 2,8 milhões de cartas 
destinadas ao Papai Noel 
dos Correios. Desse total, 
1,9 milhão atendiam aos 
critérios da campanha e mais 
de 80% foram adotadas, o 
que equivale a 1,5 milhão 
de cartas. Já no interior de 
São Paulo, os Correios re-
ceberam cerca de 256 mil 
cartinhas das quais 167 mil 
foram adotadas. Desde 2010, 
os Correios têm parcerias 
com escolas públicas, cre-
ches e abrigos que atendem 
crianças em situação de vul-
nerabilidade social.

Até o momento, segundo os Correios, foram recebidas 170 cartinhas

Atividades são aplicadas aos alunos do Ensino Fundamental 1

Os alunos do 1º ano do 
Ensino Fundamental 1 do Co-
légio Montreal estão desco-
brindo o valor real do dinheiro 
e como usá-lo no seu dia a 
dia. Através de atividades 
lúdicas, os alunos estão se 
familiarizando com o sistema 
monetário e aprendendo como 
aplicar esse conhecimento em 
sua vida social.

A professora Andreia Bor-
ges conta que os alunos ex-
ploraram a moeda brasileira 
através de pesquisa, mas se 
divertiram e aprenderam mais 
ainda com a brincadeira do 
supermercado. “Trabalhamos 
o conceito de compra/venda/
troca na brincadeira. Eles 
descobriram o valor das notas 
e moedas, o valor real dos pro-
dutos e como economizar”, 
comenta Andreia.

A professora Patrícia Ma-
grini comenta que a vivência 
na brincadeira do supermer-
cado foi muito significativa e 

prazerosa e que todos os alunos 
se envolveram. “As crianças 
mostraram-se atentas aos valo-
res das notas e críticas quanto 
aos valores de determinados 
produtos que pesquisaram no 
seu dia a dia. Eles também 
assimilaram bem a ideia de 
juntar valores utilizando várias 
notas diferentes, uma vez que 
não existem notas de todos os 
valores”, explica a professora 
Patrícia. "Eu achei a brincadei-
ra do supermercado muito le-
gal, porque a gente aprendeu a 
contar e somar com o dinheiro. 
Foi divertido!”, afirma a aluna 
Heloísa Candido. 

“Abordar o conteúdo de 
forma lúdica e aplicá-lo em 
atividades do cotidiano des-
perta e estimula a curiosidade 
dos nossos alunos e dá sentido 
ao aprendizado, que acontece 
de forma prazerosa e eficaz”, 
ressalta a coordenadora peda-
gógica do Colégio Montreal, 
Mauricéia Pereira. 

Na próxima terça-feira, 
dia 29, será realizada uma pa-
lestra com o tema "Educação 
Financeira", ministrada pelo 
coach Luiz Alberto. 

O evento, destinado a 
todas as idades, acontece 
das 19h às 21 horas, no The 
Diplomat Officee Mall, lo-
calizado na Avenida dos 
Trabalhadores, 116, na Vila 
Castelo Branco. 

Com vagas limitadas, os 
interessados devem fazer o 

cadastro pelo telefone/What-
sApp (19) 9.8301-2895. 

Mais informações tam-
bém podem ser conferidas 
pelo e-mail contato@coa-
chluizalberto.com.br. 

Os presentes deverão le-
var, no dia da palestra, um li-
tro de leite. Toda arrecadação 
será feita a ONG Bolha de 
Sabão, a qual fica localizada 
na Rua José da Silva Maciel, 
217, no Jardim Morada do 
Sol.  
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Motociclista é arrastado quase no mesmo lugar de acidente fatal

Suspeito se esconde da  
Guarda Civil em residência

TRÂNSITO

CERCO

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

polícia

Empresário de 60 anos 
é preso por estupro 

O empresário João Ba-
tista dos Santos, de 
60 anos, foi preso 

acusado de estuprar a enteada 
de 10 anos, na tarde de terça 
feira, dia 21. Na sexta-feira, 
dia 18, a mãe da menina, de 
31 anos, havia entregado para 
a Polícia Civil um vídeo da 
prática do abuso.  De acordo 
com a Polícia Civil, Santos 
confessou o crime.

Segundo a investigação, 
a garota é assediada por ele 
desde os 8 anos. A mãe pas-
sou a desconfiar dos abusos 
há duas semanas, quando viu 
o suspeito passando a mão na 
criança. O empresário cuida-
va da menina no período da 
noite, enquanto a mãe estuda-
va. Na quinta-feira, antes de 
ir para a faculdade, a mulher 
colocou uma caneta espiã no 
quarto da vítima. O aparelho 

Quase no mesmo lugar do 
acidente fatal de quinta-feira 
passada, dia 17, outro foi 
registrado esta semana. No 
domingo, dia 20, também uma 
moto se acidentou no Jardim 
Morada do Sol.

Um homem de 46 anos que 
se acidentou entre as avenidas 

Homem se refugiou em 
casa na Rua Orlando Bar-
nabé, no Jardim Morada 
do Sol, na tarde de quarta-
-feira, dia 23. Ele fugia da 
Guarda Civil de Indaiatuba. 
Os agentes foram atrás deles 

Ário Barnabé e Francisco de 
Paula Leite na quinta, não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu no mesmo dia. Wilson 
Caladrin Sanches se aciden-
tou com um caminhão que 
carregava concreto e ficou 
preso embaixo do mesmo. 
Para retirá-lo de lá foi preci-

so de um macaco hidráulico. 
Ele chegou a ser levado ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc).

Na madrugada de domin-
go, dia 20, outro acidente 
envolvendo uma moto e um 
carro foi registrado no cru-
zamento da Rua Jose Esta-

nislau Ambiel com a avenida 
Ário Barnabé. Duas pessoas 
ficaram feridas. Duas ambu-
lâncias foram acionadas e fi-
zeram o socorro ao Haoc com 
ferimentos leves. A Guarda 
Civil de Indaiatuba fez o 
atendimento da ocorrência de 
trânsito com vítima.

Quase no mesmo local, 
só que na altura do Distri-
to Industrial, um acidente 
foi registrado na manhã de 
quinta-feira, dia 24. De acor-
do com testemunhas, uma 
moto com dois irmãos bateu 
em um carro. O garupa caiu 
e o motociclista foi arrastado 

pelo carro. O garupa, então, 
usou o capacete para bater 
no vidro traseiro do carro 
até quebrar e o carro parar. 
O motociclista foi socorrido 
e levado ao Haoc. Até o 
fechamento desta edição, o 
estado de saúde dele não foi 
divulgado.

A mãe da criança colocou uma câmera e flagrou o abuso

Guardas cercaram a casa e prenderam o suspeito

Este foi o terceiro acidente no trecho do Jardim Morada do Sol em menos de uma semana

captou um ato sexual que o 
indiciado praticou.

No dia seguinte, ela levou 
a filmagem para a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM), 
onde também registrou um 

Boletim de Ocorrência (BO). 
Segundo a polícia, o casal 
e a garota moram juntos há 
quatro anos. Em depoimento 
na DDM, o acusado admitiu 
que abusava da criança e afir-

mou que sente atração sexual 
por ela.

A corporação o encami-
nhou para a cadeia anexa 
ao 2º Distrito Policial de 
Campinas.

após serem chamados por 
um furto em um estabele-
cimento. 

Com o cerco policial, o 
suspeito foi encontrado, de-
tido e conduzido à Delegacia 
onde foi preso em flagrante.

REPRODUÇÃO TV SOL

Motocicleta ficou destruída após colisão com veículo
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Empresa líder de mercado 
lança novo conceito de limpeza

REPRODUÇÃO

O Grupo Atento que já 
atende diversos con-
domínios e empresas 

com controle de acesso, por-
taria, serviços de limpeza, 
zeladoria, serviços gerais, 
supervisão 24 horas e ronda, 
agora chega com uma novi-
dade, a limpeza residencial 
profissional: a Atento Casa. O 
novo serviço tem por objetivo 
atender as diversas residên-
cias e oferecer aos seus clien-
tes o melhor custo-benefício 
da cidade.

A Atento Casa é uma em-
presa especializada e que atua 
no segmento de limpeza resi-
dencial, com serviços como 
limpezas de manutenção, pré 
e pós mudança, tratamento de 
piso, pós-eventos e pós-obra.

Com profissionais alta-
mente qualificados, equi-
pamentos e produtos cer-
tificados, a empresa busca 
excelência quando o assunto 
é limpeza do lar. Preocupados 
com a qualidade, a Atento 
Casa preparou seus funcioná-
rios através de cursos, treina-
mentos e atividades práticas. 
“Entendemos que o lar é o 
bem mais precioso de nossos 
clientes, então queremos cui-
dar da melhor forma possível, 
com o melhor produto, equi-

pamento e mão de obra”, enfa-
tiza o proprietário da Atento, 
o empresário Adriano Paolini. 

Outro diferencial que a 
empresa oferece é a limpeza 
agendada, quando o cliente 
sugere qual o melhor dia e 
horário para o atendimento. 
“Com todo o conjunto que 
possuímos hoje, conseguimos 
realizar a limpeza de uma casa 
de 200 m² em apenas meio 
período”, conta o sócio-pro-
prietário da Atento, o também 
empresário Thiago Almeida. 

“Em apartamento de até 100 
m² a limpeza pode ser efetua-
da em até 3 horas”, completa. 

Além disso, a empresa se 
preocupada com a contamina-
ção. Por isso, cada ambiente 
possui seu equipamento e pro-
dutos de limpeza específicos. 
A separação é feita através de 
cores e os produtos certos para 
cada local. “Nós não apenas 
limpamos e desinfetamos o 
banheiro, mas também este-
rilizamos, garantindo assim 
100% da limpeza de um dos 

ambientes que mais contém 
bactéria na casa”, explica 
Almeida. 

Para garantir um serviço 
de qualidade, tanto na aber-
tura quanto no fechamento do 
serviço realizado, um profis-
sional da Atento Casa irá ave-
riguar se a limpeza foi feita da 
forma correta e de acordo com 
o que foi contratado. “Dessa 
forma conseguimos manter a 
nossa qualidade e atender a 
expectativa e o desejo de nos-
sos clientes”, explica Paolini.

Benefícios
Ao contratar a Atento 

Casa, o cliente terá diversos 
benefícios. Um deles é não 
se preocupar com encargos 
trabalhistas. Outro benefício 
é que o contratante não preci-
sará ir atrás de equipamentos 
e produtos de limpeza, pois a 
empresa oferece todo suporte.

A Atento Casa permite 
ainda economizar água, pois 
a empresa é ecologicamen-
te responsável, garantindo 
excelência na limpeza sem 
resíduos e sem agredir o meio 
ambiente. 

Além disso, os profissio-
nais, produtos e equipamentos 

são testados e aprovados. 
“Temos a preocupação de 
desenvolver o aprendizado 
antes de colocar em prática”, 
conta Almeida. 

Outro fator importante 
é que as profissionais con-
tratadas não levam para a 
residência dos clientes ne-
nhum pertence particular. 
Eles trabalham uniformi-
zadas, sem a utilização de 
brinco, pulseiras ou anéis e 
não levam celulares. Além 
disso, não fazem nenhum tipo 
de refeição na casa, e utilizam 
o equipamento de proteção 
individual para garantir a 
segurança.

Empresa oferece serviço de 
qualidade há quatro anos

A Atento está no mercado 
há mais de 4 anos e oferece 
diversos serviços para con-
domínios e empresas, como 
controle de acesso de por-
taria, serviços de limpeza, 
zeladoria, serviços gerais, 
supervisão 24 horas e ronda 
com profissionais altamente 
qualificados. 

“A nossa ronda visa um 
trabalho preventivo com o 
intuito de manter e preser-
var o patrimônio”, explica 
o proprietário da Atento, o 
empresário Adriano Paolini. 

Devido a sua excelência, 
a empresa trabalha na lim-
peza de fábricas de produtos 
hospitalares e embalagens 
para salgadinhos. “Esses 
locais pedem e exigem uma 
limpeza minuciosa, e a nos-
sa empresa oferece o me-
lhor serviço da cidade em 
relação à esterilização de 
ambientes”, garante Paolini. 
A Atento está localizado na 
Avenida Fábio Ferraz Bicu-
do, 411, Jardim Esplanada. 
Mais informações pelo tele-
fone 3834-8500.

O Grupo Atento oferece aos seus clientes o melhor custo-benefício da cidade
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Bicicross conquista 
quatro títulos do 
campeonato Paulista 

DESTAQUE 

Indaiatubanos vencem suas 
lutas no 17º Evolution Of Fighter  

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

MÁRCIO RIBEIRO 

Competidores de In-
daiatuba se deram 
bem na disputa do 

17º Evolution Of Fighter, re-
alizado no último sábado, dia 
19. A competição, de Mixed 
Martial Arts (MMA) e muay 
thai, contou com 11 combates 
no Centro de Treinamento 
Edlutas. 

O primeiro indaiatubano 
a subir ao octógono foi Max 
Minobi que, diante do cam-
pineiro Cristiano Oliveira, 

venceu a luta por decisão 
unânime dos árbitros.

Outro lutador local que 
venceu seu combate foi Ra-
fael Oliveira. Na ocasião, o 
representante de Indaiatuba 
bateu, por decisão dividida, 
o atleta Washington Luiz, da 
academia Beatdown de Ipuã. 

Para o organizador do 
evento, o mestre Edson Ro-
naldo Oliveira, a luta acabou 
não sendo tão empolgante por 
conta da mudança de adversá-
rio. “O fato de ter alterado na 
quinta que antecedia a com-
petição, fez com que a luta 

fosse menos agressiva. Mas 
ele fez o que tinha que fazer: 
vencer”, diz.

Uma das lutas mais em-
polgantes da noite foi en-
tre o atleta de Indaiatuba, 
Valzinho Gomes, contra o 
sorocabano Vitor Nunes. 
O combate, válido pelo co-
-main event, acabou vencido 
por Valzinho por nocaute. 
“A luta atendeu minhas ex-
pectativas. O Val liquidou 
a ‘fatura’ com um belo no-
caute, deixando o adversário 
desacordado no octógono”, 
conta Oliveira. 

Destaque 
Outra luta que prometia 

grandes emoções, entre Brasil x 
Estados Unidos, marcou o pri-
meiro combate internacional do 
Evolution. Na luta principal da 
noite, o norte-americano Alex 
Munhoz, de Dallas, venceu por 
decisão dividida o brasileiro e 
sorocabano Matheus Sinixtro, 
da academia Ludus Combate 
System. (Confira as demais 
lutas no Box)

Segundo Oliveira, a luta 
levou o público a loucura. 
“Muitos esperavam que o ame-
ricano (Alex) vencesse, mas 
não acreditam que o Matheus 
fosse dar tanto trabalho. Ele 
‘vendeu’ muito caro a derrota. 
Por inúmeras vezes esteve a 
ponto de nocautear no adver-
sário. Esta luta foi como cos-
tumamos dizer: foi um lutão, 
um show”, analisa. 

Evolution Of Fighter
Lutas        Resultados   
Leandro Carneiro (Campinas) VS Elson God’s (Campinas)  Elson, TKO
Diin Silva (Campinas) VS Willian Cottoni (Pirassununga)   Diin, decisão unânime
Kleber Zanque (Sorocaba) VS Lucas Melo (Sorocaba)  Lucas, decisão unânime
Kaié Nazar VS Angelo Mendes (Elias Fausto)   Kaié, interrupção médica
Kelly Lima (Itatiba) VS Rafaella Dit’s    Kelly, finalização 
Minoboi (Camp/Indaiat.) VS Cristiano Oliveira (Campinas)  Minoboi, decisão unânime 
Wallis Rocha (Campinas) VS Rafael Cacique (Elias Fausto)  Wallis, por nocaute 
Rafael Oliveira (Indaiatuba) VS Washington Luiz (Ipuã)  Rafael, decisão dividida 
Pedro Mazzaropi (Indaiatuba) VS Reinaldo Duarte (Campinas) Pedro, nocaute 
Valzinho Gomes (Campinas/Indaiatuba) VS Vitor Nunes (Sorocaba) Valzinho, nocaute
Alex Munhos (Dallas/EUA) VS Matheus Sinistro (Sorocaba)  Alex, decisão dividida 

Atletas de Indaiatuba se destacaram em mais uma edição do Evolution de MMA

A equipe de bicicross ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes/ACBI garantiu quatro 
títulos de campeões paulistas 
após a disputa da Etapa Final 
do Campeonato Paulista no 
último dia 20 em Cosmópolis. 

Subiram ao lugar mais alto 
do pódio do ranking geral 
Ricardo Freitas na categoria 
Cruiser 25/29 anos, Isabella 
Soares na categoria Feminino 
até 10 anos, João Posso na 
categoria Novatos 15/16 anos 
e Luan Sampaio na categoria 
Expert 15 anos, onde garantiu 

o tricampeonato. Sagraram-se 
ainda vice-campeões Gabriel 
Parisoto na categoria Novatos 
11/12 anos, Athos Coutinho 
na categoria Novatos 9/10 
anos e Bruno Nascimento 
na categoria Expert 12 anos. 
Em terceiro lugar, marca-
ram presença Ricardo de 
Freitas na categoria Expert 
25/29 anos e Eduarda Sam-
paio na categoria Feminino 
11/13 anos. No ranking por 
clubes a equipe ficou em 4º 
lugar e, por equipe patroci-
nada, em 5º lugar.
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“Era algo que 
já estava caindo, 
estava perigoso. 
Sabemos que na 

Copa São Paulo a 
torcida costuma se 
concentrar naquela 

entrada e outros 
torcedores até se 
protegem do sol 

escorando naquele 
muro, por isso vimos 
que era necessário 
fazer esta reforma”
Eliseu Marques, 

presidente do 
Primavera
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Primavera realiza obras 
para a 48ª Copa São Paulo

Tabela 
1ª Copa kokada (Lidi) 

Quartas de final domingo, dia 27 

Horário Partida Local  
9h Independente x CDHU  Mastiga Samba Osan
11h Jardim Brasil x Bahia Belo Horizonte 
13h30 Atlético Oliveira x Florence Osan 
13h30 Operário x Galo Belo Horizonte 
 
Resultados da última rodada  
Paulistinha 3 x 2 Bahia 
LBC 2 x 6 Operário
Independente 5 x 0 Bandeirantes 
Atlético Oliveira 2 x 1 Mastiga Samba/CDHU 
Galo 3 x 1 Pimenta
Florence 0 x 1 Jardim Brasil    

38º Torneio Walter Pimentel (Lidi) 
Quartas de final domingo, dia 27  
 
Horário    Partida    Local  
11h U. do Rêmulo Zoppi x U. de Indaiatuba Osan
13h30 Vale Verde x América   CET 1
13h30 Benfica x União Paulista Zona Sul  CET 1 
15h30 União Bahiana x Manchester  Osan 

Resultados da última rodada  
América 3 x 4 Tupã
Unidos do Corolla 2 x 2 U. do Rêmulo Zoppi 
União Bahiana 5 x 1 Seati 
Atlético Paulista 0 x 4 Atlético Mirim
Real Sporting 1 x 0 U. P. Zona Sul
Unidos da Vila 3 x 1 SPQV
Minas 0 x 3 Vale Verde WP
Flamenguinho 0 x 2 Unidos de Indaiatuba
Comercial 2 x 2 Morada do Sol    

8º Campeonato Máster 50 (Aifa)
 
Rodada domingo, dia 27  
 
Horário Partida    Local  
8h40 Botafogo x XV de Novembro B Belo Horizonte 
10h50 XV A x Independente/Elias Fausto XV de Novembro
 
Resultados da última rodada 
Comunidade Independente 2 x 2 Ferroviário
  

Campeonato de Futebol de Minicampo (Clube 9 de Julho) 

Finais domingo, dia 27  

Campo 2
Horário Partida                        Categoria 
8h30 A.E. Dirce/Race Pneus x Freegelo/Big & Strong  Máster
10h Grupo Fênix x Visual Formaturas                   Veterano
 
Resultados – Campeões  
Sanare 2 x 3 Madeireira Madelasca (Adulto) 
Lofts Empreendimentos 0 x 4 DD Max (Super Máster) 

ARQUIVO - CELO RONCATO 

Indaiatuba é uma das sedes 
da 48ª Copa São Paulo de 
Futebol Junior e, visando 

a disputa da competição em 
janeiro do próximo ano, o Es-
porte Clube Primavera iniciou 
algumas obras de infraestru-
tura no estádio Ítalo Mário 
Limongi, o Gigante da Vila.

No início da semana, o 
clube demoliu o muro que 
fica em uma das entradas do 
estádio, na Rua 24 de maio. 
“Era algo que já estava cain-
do, estava perigoso. Sabemos 
que na Copa São 
Paulo a torcida cos-
tuma se concentrar 
naquela entrada e 
outros torcedores 
até se protegem 
do sol escorando 
naquele muro, por 
isso vimos que era 
necessário fazer 
esta reforma”, diz o 
presidente do clube, 
Eliseu Marques. 

O novo muro, 
que já está sendo 
erguido, terá um 
custo de aproxima-
damente R$ 18 mil. 
Segundo Marques, o valor 
está sendo custeado a par-
tir de ajuda de empresários 
parceiros do Primavera e por 
membros do Conselho e da 

O Esporte Clube Prima-
vera conheceu ontem, dia 24, 
os times que enfrentará na 
disputa da 48ª Copa São Paulo 
de Futebol Junior. A equipe 
está no Grupo 15, ao lado do 
Atlético Paranaense, CRB de 
Alagoas e União Rondonópo-
lis do Mato Grosso. 

O presidente do Primave-
ra, Eliseu Marques, analisou 
o grupo e diz ser uma chave 
“difícil”. “É um grupo muito 
forte. O Atlético Paranense 
pela tradição que tem, com 
atletas na Seleção Brasileira 
da categoria; o União Ron-
donópolis é uma equipe que 
sempre chegou e o CRB é 
menos conhecido”, analisa. 
“Mas estamos em fase de 
preparação ainda, tomara que 
sejamos nós um dos classifi-
cados.”

As datas e horários dos jo-
gos ainda não foram divulga-
dos pela Federação Paulista de 
Futebol (FPF). O campeonato 
começa no dia 3 de janeiro e 

diretoria do clube. 
O muro deve ficar pronto, 

de acordo com previsões do 
presidente Tricolor, no má-
ximo no dia 3 de dezembro. 
Posteriormente, a calçada que 
fica a frente do muro também 
deverá ser refeita. 

Infraestrutura 
Outras melhorias vem sen-

do realizadas no estádio. Um 
delas, essencial para a disputa 
da “Copinha”, é a reforma do 
gramado do Gigante da Vila. 
“Estamos tirando pragas, 
colocaremos adubo e areia 
para fazer a cobertura e re-

plantar a grama na 
parte dos gols”, ex-
plica Marques. “O 
investimento está 
em torno de 8 mil 
e novamente com 
‘rateio’ feito pelos 
diretores do clube.”

A diretoria tam-
bém já está finali-
zando a nova se-
cretaria, que fica ao 
lado da entrada dos 
ônibus das equipes, 
a qual começou a 
ser construída em 
2014, mas que es-
tava paralisada. 

Até o momento, já foi 
gasto no local cerca de 14 
mil. Foi realizada a cobertu-
ra do espaço, colocação de 
gesso, parte de encanamento 

vai até 25 do mesmo mês. 
Uma das novidades para 

este ano é que cada time po-
derá fazer a substituição de até 
seis jogadores. 

O regulamento específico 
da competição prevê que cada 
clube faça as seis alterações 
em, no máximo, em 3 atos. 
Assim, a novidade não irá 
aumentar o tempo total de 
bola parada. 

O convidado estrangeiro 
desta edição da Copinha será 
o Pérolas Negras, do Haiti, 
país que foi castigado por um 
furacão neste ano.

Fantasma da Ituana conhece 
adversários da ‘Copinha’

e elétrica, além da fixação de 
batentes, portas e prateleiras 
para troféus. “Pensando ainda 
na sustentabilidade, todas as 
luzes são de LED. Falta ain-
da pintura e parte de vidro”, 

planeja o presidente Tricolor.
Para finalizar, visando 

economia e na questão am-
biental, o presidente promete 
ainda trocar 70% das lâmpa-
das normais pelas de LED.    

Gramado do Gigante da Vila está sendo reformado para receber as partidas do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Junior 
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Após derrota na primeira partida, ADI busca 
classificação para as semifinais na noite de hoje 

COPA PAULISTA
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SPQV dá o troco no Rêmulo Zoppi 
e conquista o Campeonato Amador

ANGELO GOUVÊA 

Dois anos depois de ver 
a chance de ser cam-
peão amador escapar, 

o SPQV reencontrou o Rêmulo 
Zoppi numa final de campeona-
to e deu o troco. O título veio 
após vitória de 2 x 0 (mesmo 
placar da final de 2014), o 
qual deu o “caneco” inédito de 
campeão da Série A do Cam-
peonato Amador organizado 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 

SPQV e Rêmulo Zoppi 
entraram no campo do XV de 
novembro no último domingo, 
dia 20, em busca de metas dis-
tintas. Considerado um time 
ainda novo no futebol local e 

até então campeão da Série B 
em 2011, o SPQV corria atrás 
do primeiro “caneco” da Pri-
meira Divisão. Por outro lado, 
experiente no futebol regional, 
o Rêmulo Zoppi queria seu 
quinto título da competição. 

Mas quando a bola rolou 
o que prevaleceu mesmo foi a 
força do SPQV que, até então, 
havia perdido apenas um jogo 
no certame, o qual ainda foi 
cancelado posteriormente. 

Mesmo com o Rêmulo Zo-
ppi pressionando, quem abriu o 
marcador foi o SPQV, ainda no 
primeiro tempo. Após cobrança 
de escanteio, Mizael fez 1 x 0. 
Na segunda etapa, o mesmo 
Mizael ampliou para o SPQV 
após rápido contra-ataque. 

Apesar do resultado de dois 

gols de diferença, o volante 
Douglas Dias dos Santos, de 
30 anos, garante que foi uma 
partida muito difícil. “O Rêmulo 
Zoppi tem muito jogadores no-
vos, que estavam até treinando 
durante a semana. Sabíamos 
que nos primeiros minutos eles 
viriam para cima, devido a gente 
jogar pelo empate. Por isso, nos-
sa estratégia foi nos defender e 
jogar no contra-ataque”, analisa. 

Além do título inédito, o 
SPQV “papou” ainda mais dois 
“canecos”: o de artilheiro, com 
João Paulo balançando as redes 
adversárias em nove oportunida-
des; e de defesa menos vazada, 
com apenas oito gols sofridos. 

Para Douglas, o título 
ao SPQV foi merecido. “Na 
dá para dizer o quanto essa 

conquista é importante para 
nós, pois vínhamos ‘batendo 
na trave’ por três anos”, diz. 
“Temos um grupo muito 
bom, com um pessoal hu-
milde, que realmente ‘veste a 
camisa’”, diz. “Hoje sabemos 
que no amador rola muito 
dinheiro, mas aqui no SPQV 
jogamos mesmo pelo time, 
torcida e amigos.”

Premiação 
A Aifa premiou ainda, 

como melhores treinadores 
do certame, os dois técnicos 
finalistas: Márcio (Rêmulo 
Zoppi) e Ramiro (SPQV).

O jogador destaque da 
competição será eleito nas 
festivas de encerramento do 
ano esportivo da Aifa. 

Troféu Rádio Jornal será 
disputado domingo, dia 27 

Futsal tem rodada decisiva na 
Sol-Sol e no Carlos Aldrovandi

Com a final do Campeonato 
Amador, a Aifa inicia neste 
domingo, dia 27, a disputa da 2ª 
edição do Troféu Rádio Jornal. 

A competição, criada no 
ano passado e que teve o Fer-
roviário como seu primeiro 
campeão, reúne as equipes 
eliminadas das semifinais e o 
quinto e sexto colocado. 

Na ocasião, os confrontos 
seriam: Independente x Noro-
este e Estrela Dourada x Fer-
roviário. Entretanto, segundo a 
Aifa, o Independente desistiu a 

disputa do certame e o Noroeste 
já está na final da competição. 

A outra vaga sairá da partida 
Estrela Dourada x Ferroviário, 
às 10h50, no campo do Belo 
Horizonte, com a primeira equi-
pe jogando com a vantagem 
do empate.  “A ideia é fazer 
um campeonato rápido, para 
valorizar e proporcionar que as 
equipes tenham oportunidade 
de uma segunda disputa na 
mesma competição”, salienta 
o presidente da Aifa, Jonas 
Anhaia.

O 16º Campeonato Liga Re-
gional Aifa Grupo Marquinhos 
tem rodada decisiva amanhã, 
dia 26, com as partidas válidas 
pelas semifinais da Primeira e 
Segunda Divisões.

No Ginásio da Sol-Sol acon-
tecem as disputas pela Série A. 
A primeira partida, às 15h30, o 
União Tribuna busca mais uma 
final de campeonato no clássico 
contra a Sol-Sol. Mais tarde, a 
partir das 16h45, o duelo será en-
tre Schalke Grillos/Tamandaré 
Tintas x Sem Chance/Extintuba. 

Já os confrontos da “Se-
gundona” ocorrem no Carlos 
Aldrovandi. Às 14 horas jogam 

União Tribuna B x Parque In-
daiá, enquanto que às 15 horas 
o duelo será entre Nova Aliança/
XII Zona Sul x Bayern 07.

Resultados  
No último sábado, dia 19, 

aconteceu a última rodada da 
primeira fase da Primeira Di-
visão. Os resultados foram: 
Sem Chance 4 x 2 Flamengo/
Marquinhos Tintas, Meninos 
do G5/4 Cores Tintas 6 x 4 Cebi 
Brasil, Futsal Futuro 2 x 2 R5 
Colégio Meta/Betão Motos, ML 
Informática 3 x 4 União Tribuna 
e Sol-Sol 1 x 4 Schalke Grillos/
Tamandaré Tintas. 

Depois de imbróglio, final do 
feminino ocorre dia 4 de dezembro

Depois do imbróglio e can-
celamento da rodada no último 
final de semana, Dinho Água/
Supermercado Cisol e XV Re-
sende de Piracicaba poderão 
entrar em quadra no dia 4 de 
dezembro (domingo) para de-
cidir quem será a campeã do 9º 
Campeonato Liga Regional Aifa 
de Futsal Feminino. 

O jogo está confirmado para 
o ginásio da Sol-Sol, a partir das 
11 horas. Antes, na mesma data, 
às 11 horas, acontece a disputa 
pela terceira posição entre Uto-
pia DME Iperó x Araçariguama/
Babi’s. A decisão do campe-
onato estava programada para 

acontecer no último domingo, 
dia 20, mas dois dias antes foi 
cancelada após pedido de anu-
lação protocolado pela equipe 
de Iperó. 

A justificativa seria que 
as atletas do XV não estariam 
utilizando coletes no banco de 
reserva, algo previsto em regula-
mento.  Após análise da denún-
cia, a Aifa decidiu por manter a 
final, com base em regulamentos 
da entidade e da Federação Pau-
lista de Futsal (FPFS). A equipe 
Quinzista também foi multada, 
por conta da infração, no valor 
de R$ 160, punição prevista em 
regulamento. 

A equipe principal de fut-
sal da ADI/Clube 9/Pipocas 
Clac/Secretaria Municipal de 
Esportes tem jogo decisivo 
na noite de hoje, dia 25, na 
segunda partida válida pelas 
quartas de final da Copa Pau-
lista de Futsal. O confronto, 
diante do ADC Ford/Taubaté, 
tem entrada gratuita a partir 
das 20 horas no ginásio do 

Clube 9 de Julho. 
O ingresso para duelo pode 

ser retirado na portaria do 
Clube 9 (sócios) e no Ginásio 
Municipal de Esportes (não-
-sócios), das 8h às 17 horas. 
A retirada iniciou-se na última 
terça-feira, dia 21, e estará 
disponível por ordem de che-
gada, com apresentação do 
RG, até o término dos lugares. 

A ADI busca a classi-
ficação para as semifinais 
da competição e, para isso, 
precisa vencer no tempo 
normal, por qualquer placar, 
e pelo menos empatar na 
prorrogação.

Na partida de ida válidas 
pelas quartas de final, o time 
comando pelo técnico Juliano 
Ripabelo acabou derrotado 

pelo placar mínimo de 1 x 
0, na partida disputada no 
último dia 17, no ginásio Vila 
Aparecida. 

 Além da Secretaria Muni-
cipal de Esportes, a equipe de 
futsal masculino ADI/Clube 
9/Pipocas Clac/Secretaria de 
Esportes conta com o apoio 
de Pipocas Clac, Clube 9 de 
Julho e Nova Opção Turismo.

Após vice nos últimos dois anos, SPQV 
garantiu o título do Amador da Aifa
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“Sinto-me preparado 
para a rotina de 

shows, pois é algo 
que venho me 

preparando há um 
bom tempo... não é de 

agora”
Diz o cantor Alex 

Bruno, considerado 
o novo ídolo teen 

TRABALHOS 
Alunos de creches expõem trabalhos no Casarão Pau Preto 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Continuam as induções em que o ariano vai em direção 
aos seus sonhos e projetos pessoais, nesta fase podem 
surgir mudanças e o nativo estará planejando muito 
mais que antes de um modo bem inesperado pode 
tomar atitudes impulsivas. O nativo está planejando 
alterações em sua vida material.

Recordações, desejo de expansão profissional, material 
e gastos relacionados a esses esforços marcam a tônica 
dessas semanas para o taurino. Será fundamental, não se 
perder apenas na busca de suas condições materiais, sendo 
necessário aprender a mudar sua visão de vida. Estran-
geiros trazem favorecimentos de algum tipo ao nativo.

Mudanças financeiras podem ocorrer nessa semana, 
amigos podem surgir ou ir embora, antigos colegas 
reaparecem, mas tudo isso de forma passageira. O 
geminiano está em uma fase de sua vida que desen-
volverá as condições necessárias para resoluções de 
seus conflitos e dificuldades.

Momento de muito agito em sua vida social, pode 
freqüentar festas, encontrar pessoas e até mesmo criar 
possibilidades de namoro firme. O canceriano tem, por 
estas semanas, 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 ou por atrasos.

Muita agitação no seu trabalho, fortes mudanças 
podem estar ocorrendo ou o nativo pode se sentir 
incomodado com alguma situação. Será importante 
saber se expressar, diminuir as expressões inoportunas 
das emoções fortes. Nos relacionamentos é possível 
que alguém de longe surga de forma inesperada em 
sua vida.

O virginiano pode não conseguir transformar os fatos 
que gostaria, no entanto ele conseguirá criar uma 
estratégia inovadora para lidar com aquelas situações 
que não gosta. Sua mente também está começando a 
se recompor de todo um período pesado, mas ainda 
está no início. Gastos com cônjuge ou sócio comercial. 
Dificuldades dentro de casa ou com sua família.

Apesar do foco do libriano ser sua família por estes 
dias, uma grande mudança deve ocorrer dentro de 
casa ou de casa, e o nativo sentir um forte desejo de 
fugir da rotina do relacionamento que tiver. Sua mente 
estará sendo bem direcionada para as suas estratégias 
que estiver desenvolvendo e que sejam ligadas a sua 
necessidade de rir, de ser alegre e brincar.

Continuam as induções onde o foco do nativo é sua 
família e também estará enfrentando mudanças ines-
peradas em seu trabalho. Algumas dificuldades podem 
surgir pela intransigência daquilo que acredita com a 
realidade que enfrenta diariamente. Saiba expressar 
o que sente.

O sagitariano estará mais magnético e atraente que 
antes. Poderá facilmente entrar em contato com pes-
soas que vem de longe e isso trará grandes mudanças 
em sua vida. Seu trabalho pode trazer possibilidade de 
rever tudo aquilo que acredita além de oportunidades 
que não esperava.

Continuam as induções onde o nativo tem a oportuni-
dade de controlar dificuldades e situações complexas 
que estão ocorrendo ao seu redor, mas principalmente 
com seus familiares. Além disso, novos contatos so-
ciais podem ser desenvolvidos e trazendo romances 
secretos. Mudanças inesperadas surgem em seu lar e 
podem trazer instabilidades. 

Período intenso onde emoções presas no passado 
podem vir agora e serem transformadas permitindo o 
nativo se libertar de traumas antigos. Saber lidar com 
um forte mergulho nas emoções será o aprendizado 
por estas semanas. Aprender a não trocar os pés pelas 
mãos. Descubra uma filosofia de vida mais prática para 
sua vida pessoal.

O pisciano precisa aprender a ser responsável por seus 
próprios sentimentos. Profissionalmente ou em termos 
de trabalho, o momento pode ser um pouco compli-
cado, pois pede desapego a fatos e pessoas. Uma vez 
aprendido isso, as coisas fluirão.

Cantor de Indaiatuba 
fecha contrato com a 
gravadora Sony Music 

Horóscopo de 25/11 a 01/12 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

Sucesso sertanejo na inter-
net, principalmente entre 
o público teen, o cantor 

Alex Bruno, de Indaiatuba, 
fechou contrato com a concei-
tuada gravadora Sony Music. 
O "pontapé inicial" da parceria 
começa nesta terça-feira, dia 30, 
com a gravação do clipe oficial 
da música “Chorou, Chorou”, 
trabalho que vem dando desta-
que ao cantor de apenas 17 anos. 

Nascido em São José da 
Laje, em Alagoas, mas há 
dois anos em Indaiatuba, Alex 
Bruno começou a cantar com 
apenas 14 anos de idade e tudo 
começou numa brincadeira 
com o irmão e músico Luan 
Philipe. “Depois da divulgação 
no YouTube, em poucos dias e 
de forma natural, o clipe tomou 
uma proporção boa na internet, 
sendo o primeiro lugar entre os 
assuntos mais comentados nas 
redes sociais”, lembra o cantor.  

Após período de estudo e 
aprendizado, Alex começou a 
ganhar mais notoriedade e no 
começo deste ano lançou um 
EP, com oito faixas e todas com 
clip, intitulado como “Chorou, 
Chorou”, mesmo nome do 
grande sucesso do cantor e que 
“estourou” na internet. 

A música, lançada também 
no primeiro semestre deste ano, 

é considerada um fenômeno na 
web, assim como a primeira 
canção gravada pelo cantor, “A 
Culpa é das Estrelas”.  

Lançado há 90 dias no ce-
nário nacional, Alex 
Bruno já coleciona 
fãs, 200 mil segui-
dores no Facebook 
e mais de 1 milhão 
de visualizações no 
YouTube, com 3 mi-
lhões de minutos 
assistidos. 

O sucesso tam-
bém vem ganhando 
outras mídias. Com 
aparições em revistas 
e programas de TV, com desta-
que no Programa Raul Gil, Alex 
Bruno já é considerado no meio 
musical como o novo ídolo teen. 

Sucesso 
As aparições de Alex Bruno 

na mídia chamou a atenção da 
Sony Music que, a partir de 
2017, inicia sua turnê (Chorou, 

Chorou) pelo Brasil. 
Em entrevista 

ao Mais Expres-
são, o jovem cantor 
salientou que fechar 
contrato com uma 
gravadora como a 
Sony é o sonho de 
qualquer cantor em 
início de carreira. 
“Com certeza vai 
abrir um espaço 
maior, para que eu 

possa expandir meu trabalho 
e consolidar minha carreira”, 
diz. “Sinto-me preparado para 
a rotina de shows, pois é algo 

que venho me preparando há 
um bom tempo... não é de 
agora.”

O cantor de sucesso entre 
os adolescentes tem na figura 
do pai e do irmão, também 
músicos, como seus grandes 
incentivadores e leva ao fãs um 
sertanejo mais pop/romântico, 
algo comparado por ele mes-
mo com o trabalho de Luan 
Santana.   

A gravação do clip, que 
acontece nesta terça-feira, será 
o primeiro show de Alex Bruno 
em Indaiatuba, para amigos e 
convidados. “A gente conversa 
bastante e vê as coisas avan-
çando como estão, só temos a 
agradecer a Deus. Espero que 
ele consiga alcançar todos os 
objetivos”, diz o irmão Philipe.

Morador de 
Indaiatuba, Alex 
Bruno é sucesso 
sertanejo na web 
entre o público teen   

Três creches do Municí-
pio vão expor amanhã, dia 
26, no Casarão Pau Preto, 
telas feitas pelos próprios 
alunos. A exposição, do 
projeto Arte em Toda Parte, 
tem entrada gratuita, funcio-
nando das 9h30 às 11h30.

As telas foram produzidas 
pelos alunos das creches São 
José de Anchieta, no Tomba-
douro, que conta com 22 crian-
ças de 4 meses a 3 anos e 11 
meses; São Vicente de Paulo, 
no Colibris, que conta com 200 
alunos de 4 meses a 2 anos e 

11 meses; e da creche Antônio 
Frederico Ozanam, situada no 
Distrito Industrial, e que atua 
com 150 crianças de 4 meses 
a 3 anos e 11 meses. 

O projeto exposto tem por 
objetivo estimular a criativida-
de, a reflexão e o senso crítico, 
além de ensinar algo novo ou 
reforçar o que já foi aprendido 
como cores, formas geomé-
tricas, técnicas de pinturas, 
colaborando assim de maneira 
expressiva para a valorização 
da cultura nacional.

As obras realizadas pelas 
crianças têm como base os 
trabalhos de conceituados 
artistas, tais como Oscar 
Araripe, Aldemir Martins e 
Romero Brito.

Ainda durante a exposição 
haverá a contação de três 
histórias: Bom Dia Todas as 
Cores (10 horas), História do 
Lápis (10h30) e A Florzinha 
Enjoada (11 horas). 

Creches 
As três creches envolvidas no 

projeto são mantidas, em parceria 
com a Prefeitura, pelo Dispensá-
rio Antônio Frederico Ozanam, 
obra unida da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, uma associa-
ção de direito privado, sem fins 
lucrativos, de duração por tempo 
indeterminado, de assistência 
social e educacional.

A entidade por sua origem, 
natureza e formação foi criada no 
seio da Igreja Católica Apostólica 
Romana, formada por leigos, de 
caráter religioso e caritativo.

As creches atendem das 7h às 
17 horas de segunda a sexta feira, 
com o objetivo de proporcionar 
um ambiente acolhedor, seguro 
e estimulador, para a constru-
ção do conhecimento, tendo 
em vista o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades e 
competências, respeitando os 
interesses e individualidade das 
crianças atendidas.

Trabalhos expostos amanhã no Pau Preto foram realizados 
pelos próprios alunos das três creches municipais  

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Exposição Retrato e Auto Retrato é atração no Parque Mall
CULTURA 
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Concha Acústica 
recebe mais uma edição 
do Tardes do Rock

cultura &  lazer
CINEMA

Mais uma edição 
do projeto Tardes 
do Rock está pro-

gramada para acontecer na 
Concha Acústica do parque 
Ecológico. O evento musical 
é gratuito e acontece neste 
domingo, dia 27, a partir das 
18 horas. 

Uma das bandas que sobe 
ao palco é a Pheudal. Com es-
tilo Folk Rock, ela é originária 
de Indaiatuba e foi fundada em 
2006, com lançamento próxi-
mo de seu segundo CD com 
músicas autorais. O grupo é 
integrado por Carlos Rodrigo 
Bermejo (bateria), Ricardo 
Grógia (baixo), Daniel Kiss 
(guitarra) e Luis Otávio Re-
zende (voz e violão). Também 
costuma se apresentar com um 
trio de músicos convidados 
(sax, trombone e trumpete).

Quem também se apresen-
ta no domingo é a Penúltima 
Onda, que foi criada em outu-
bro de 2013 por Gui Monteiro 
e Anderson Xavier. 

O primeiro trabalho foi 
lançado em fevereiro deste 
ano, um EP com 5 faixas in-

titulado ‘Enseada’. Para 2017 
o quinteto promete um novo 
EP com músicas inéditas que 
já está no forno em fase de 
mixagem e masterização. A 
banda é formada por Ander-
son Xavier (voz), João Vitor 
(voz e guitarra), Josh Brum 
(baixo), Vinicius Esteves (ba-
teria) e Rogério Rocha (voz e 
guitarra).

A tarde será fechada pela 

apresentação da banda Qua-
tro Sete, que é originária de 
Indaiatuba e composta por 
Diego Garcia, Lucas Sca-
let, Diego Peixoto e Mauro 
TZero.

Em caso de chuva, o 
evento será cancelado. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3894-1867. A Concha 
Acústica do Parque Ecológico 
fica localizada na Avenida 

Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, s/n, na Vila Areal.

Projeto 
O Tardes do Rock foi cria-

do com objetivo de fomentar 
o interesse da população por 
esta vertente musical e valo-
rizar os grupos da cidade e 
da região, oferecendo mais 
uma opção de lazer gratuita à 
população. 

A banda Pheudal é uma das atrações desta edição do Tardes do Rock

Obras produzidas pelas próprias crianças estarão disponíveis 
durante seis dias no shopping  

DIVULGAÇÃO

O shopping Parque Mall 
recebe a partir da próxima 
segunda-feira, dia 28, a 
exposição “Retrato e Auto 
Retrato”. A atração estará 
disponível na praça de even-
tos, das 9h às 20h até 2 de 
dezembro e, no dia 3, até às 
16 horas.

A exposição é composta 
por telas, feitas pelos pró-
prios alunos do ateliê Arte 
Faz Arte, baseada na Pop 
Art de Andy Warhol. Parte 
da exposição também conta 
com o trabalho produzido 
pelo fotógrafo Sacha Ueda, 
que terá o desafio de mos-
trar um pouco da alma das 
crianças em um único click. 

Segundo a responsável 
pela exposição, a educadora 
Adriana Ferrari, a proposta 
é fazer com que cada um se 
veja como é. “A exposição 
é muito legal e os pais das 
crianças gostam muito. São 

quadros que ficam a vida 
inteira no quarto delas”, 
comenta. No dia 3 (sábado), 
às 11 horas, será realizada 
ainda uma recepção aos pais 
das crianças que produziram 
as obras.

Segundo o administrador 
do Parque Mall, Antonio 
Graziano, a exposição é 
um atrativo a mais para 
quem frequenta o shopping. 
“Concentramos serviços 
importantes de Indaiatuba. 
Mas queremos oferecer 
mais aos nossos clientes, 
queremos que eles tenham 
contato com eventos e ex-
posições que agreguem ao 
seu dia a dia e os façam nos 
visitar também por lazer”, 
diz. “Receber a exposição 
também é uma oportunida-
de de incentivarmos essas 
crianças a continuarem com 
trabalhos magníficos atra-
vés da arte.”

DIVULGAÇÃO

E L I S - Lançamento  -  Drama / Biografia -  Classificação 14 anos  
-  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   16h20  /  18h55  
/  21h20
............................................................................................................
JACK REACHER: SEM RETORNO - Lançamento  -  Ação  -  
Classificação 14 anos  -  118 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Terça (29): 19h15. *Excepcionalmente 
na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme no Polo
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Terça (29): 16h40 / 21h50
*Excepcionalmente na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme 
no Polo
............................................................................................................
A CHEGADA - Lançamento  -  Drama / Ficção  -  Classificação 
10 anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   16h45
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   19h20  /  21h50
............................................................................................................
MASHA E O URSO - Pré-estreia  -  Infantil / Aventura -  Classi-
ficação livre  -  75 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h30  /  16h20
...................................................................................................
KÓBLIC - Sessão especial do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição* Drama/Suspense -  Classificação 14 anos  -  100 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (29):   19h30. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
............................................................................................................
ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM - 2ª semana  
-  Aventura / Fantasia  -  Classificação 12 anos  -  135 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Segunda (28)   e   na  Quarta (30):   
14h50  /  20h20. Terça (29):   somente 14h50
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28)  e  Terça 
(29):   18h30  /  21h30.Sábado (26)  e  Domingo (27):   13h50  /  
18h30  /  21h30. *Excepcionalmente na quarta, dia 30, não haverá 
sessão deste filme no Polo
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (26)  e  Domingo (27):   17h35
Terça (29):   18h40
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Terça (29): 15h30. *Excepcionalmente 
na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme no Polo
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Terça (29): 20h35. *Excepcionalmente 
na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme no Polo
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Segunda (28)   e   na  Quarta (30):   
15h45  /  18h40  /  21h35. Terça (29):   15h45  /  21h35
Polo Shopping: Sábado (26)  e  Domingo (27):   17h05
............................................................................................................
DOUTOR ESTRANHO - 4ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  Clas-
sificação 12 anos  -  115 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Terça (29):   14h50  /  20h10
*Excepcionalmente na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme 
no Polo
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (26)  e  Domingo (27):   17h30
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Terça (29):  21h00. *Excepcional-
mente na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme no Polo
...................................................................................................
TROLLS
5ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28)  e  Terça (29):   
15h10  /  18h50. Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h05  /  18h50
*Excepcionalmente na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme 
no Polo
............................................................................................................
É FADA! - 8ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28)  e  Terça 
(29):   16h00. *Excepcionalmente no sábado, 26, no domingo, 27  e 
na quarta, dia 30, não haverá sessão deste filme no Polo
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CT Toquinha da Raposa

Giovanna Fernanda sagrou-se, no último domingo, dia 20, Miss 
Estudantil Indaiatuba 2016, representante da escola Annunziatta 
Leonilda Virginelli Prado, evento organizado por Juliana Felizatti.

Professor Luiz Carlos, sua esposa Piussa, a coordenadora Gislaine 
e a professora Kelly com os formandos da 2ª Etapa do Colégio Meta

O aluno Guilherme Barden no 
Day Camping do Objetivo

Bruno Carotti e família no Sarau sobre os Direitos das Crianças do 
Objetivo

Bazinga - Equipe de Robótica do Objetivo que ficou em 1º lugar em Estratégia 
e Inovação no Torneio Regional da FLL e garantiu vaga no Nacional Alunos do Objetivo premiados na Olimpíada Nacional de Ciências

Alunos do 3º Ensino Médio, do Colégio Meta, fazem o trote da troca de sexo

A aluna Isadora Ribeiro no Day 
Camping do Objetivo

Estela e sua mãe Fabiana, no Colégio Meta Unidade 1

Bruna Sayuri, Júlia Giacomasi e Isabella Simon, alunas do Colégio 
Rodin, no último dia de aula

As Alunas Mariana (5º ano), Lorena, Julia e Julia Garanhani, do 4º 
ano, na aula Temática de Jazz do Colégio Le Perini

As alunas Maria Eduarda, Mariana, Gabriela, Ana Clara e Julia no 
intervalo do Colégio Le Perini

Alunos do 6º ano, do Colégio Rodin, com os monitores Renan e 
Clena e a professora Alice, no último dia de aula

Alunas do 7º ano do Colégio Rodin no último dia letivo

A alunas Giovana, Laura, Livia, Amanda e Lara, do 4º ano, em aula 
Temática de Jazz do Colégio Le Perini
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
SimpliCIDADE é tema de Festival 
de Dança da Galpão 1 Academia

Segundo aniversário da Brigadeiro 
da Nina

Restaurante Amadeu de Indaiatuba realiza Feira Gastrorgânica

29º Aniversário da Aesci 

Baile do Hawaii do Clube 9 de 
Julho é sucesso de público

Cantata de Natal no Parque Mall

Indaiatuba Clube inicia ações do 
Natal a partir de hoje, dia 25 

Pavilhão da Viber recebeu a 17ª Feira 
da Bondade de 17 a 20 de novembro

Projeto Paz na Escola Professor 
Carlos Tancler

Despertar curiosidade e diferentes sentimentos na plateia 
é o objetivo do tradicional Festival de Dança deste ano da 
Galpão 1 Academia, de Indaiatuba, que tem como tema 
SimpliCIDADE. O espetáculo acontece nos dias 10, 11 e 17 
de dezembro, além de contar com uma sessão exclusiva para 
entidades assistenciais, no dia 9. As apresentações serão 
realizadas no Sesi e na sala Acrísio de Camargo, no Ciaei.

Com direção artística da coreógrafa, bailarina e pro-
fessora Erika Novachi, SimpliCIDADE levará ao palco o 
cotidiano e seus personagens levando ao público sensações 
distintas. O espetáculo envolve todas as turmas da Acade-
mia, nas modalidades Ballet, Jazz, Dança Contemporânea 
e Danças Urbanas (Hip-Hop), totalizando cerca de 320 
alunos, que terão a oportunidade para mostrar todo o apren-
dizado que tiveram ao longo do ano. 

Com a apresentação da decoração e um show do Coral, o 
Indaiatuba Clube iniciou na sexta-feira, dia 25, o período de co-
memoração do Natal 2016. A partir das 20 horas, os associados 
e convidados assistiram uma apresentação especial do Coral do 
Indaiatuba Clube, grupo formado por sócios do IC e coordenado 
pela maestrina Sônia Di Moraes. Durante o espetáculo, o público 
pode ouvir músicas que já fazem parte do repertório do Coral e 
canções especialmente selecionadas para a apresentação natalina. 
Tradição no IC, enquanto o show acontece, as Luzes de Natal foram 
acesas, deixando as dependências do Indaiatuba Clube preparadas 
para uma das maiores tradições do Brasil. Essa decoração está 
espalhada pelo IC, começando pela portaria principal, passando 
pelos jardins de acesso e indo até o hall próximo a escadaria do 
Salão Social. Junto a isso, o Clube também montou um grande 
presépio, que neste ano está instalado logo após a portaria.

A Apae Indaiatuba realizou, entre quinta-feira e domingo, 
de 17 a 20, no Pavilhão da Viber, a 17ª edição da Feira da 
Bondade. A feira, que consta no calendário anual oficial de 
Indaiatuba como evento turístico, foi um sucesso novamente. 
Com grande participação dos clubes de Rotary de Indaiatuba, 
o Indaiá, o Votura e o Cocaes, e claro o E-Club. 

A Brigadeiro da Nina comemorou seu segundo ano de 
aniversário na noite do último dia 16, com um evento mais 
que especial no Salão Le Luh, onde recebeu clientes, amigos e 
familiares que curtiram e muito o evento. A noite contou com 
o buffet Nina Moreira, Banda ZAP, balcão de coquetéis e a 
coordenação chique e fina das mãos Ivanilde Reis Dionizio. 

A Associação das Empresas de Serviços Contáveis de In-
daiatuba (Aesci) comemorou seus 29 de fundação na noite de 
sexta-feira, dia 18, com uma confraternização da classe contá-
bil, no salão social do Indaiatuba Clube. Um jantar delicioso e 
animação da Banda Faixa Nobre.

C o m  o 
objetivo de 
divulgar o 
que a região 
de Campi-
nas tem de 
melhor, em 
p r o d u t o s 
orgânicos e 
artesanais, o 
Restauran-
te Amadeu 
de Indaia-
tuba realiza 
no dia 4 de 
dezembro a 
Feira Gas-
trorgânica, 
c o m  p a r -
ceiros que 
p r o d u z e m 
a l i m e n t o s 
de qualidade 
insuperável. 

O clima natalino aos poucos já toma conta do Parque Mall 
Indaiatuba. Para tornar o ambiente ainda mais fraterno nesta época 
do ano, o shopping recebe, nos dias 2 e 16 de dezembro (sextas-
-feiras), sempre a partir das 19 horas, duas apresentações inéditas 
da Cantata de Natal Ador’arte. Em ambas as datas, o Parque Mall 
contará com a presença de um Papai Noel para receber as crianças 
e tirar fotografias, à partir das 16 horas.

A atração, que é gratuita e aberta ao público em geral na praça 
de eventos, é apresentada pelo coral formado por 20 representan-
tes, todos estudantes de música, canto e instrumentistas do Centro 
Musical Ador’arte. 

A edição de três décadas do Baile do Hawaii do Clube 9 
de Julho aconteceu no sábado, dia 19, e atraiu todo tipo de 
público. Neste ano, o salão social recebeu os DJ's Ronaldinho 
e Bramucci, enquanto o Parque Aquático Superior foi agitado 
ao som da banda Gang Lex e o Parque Aquático Inferior contou 
com a banda Faixa Nobre. Os três ambientes tiveram decora-
ção assinada por Jimmy Silva, do Spazioscenico, que trouxe 
elementos das belas praias do Hawaii.

Dia de festa para o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes e para 
a Escola Estadual Professor Carlos Tancler, na comemoração 
do Projeto Paz, com a entrega dos diplomas e "mimos" aos 
alunos que se destacaram com desenhos lindos sobre paz. Pais 
e filhos presentes ficaram muito alegres e emocionados. Todo o 
resultado, lucro obtido com os calendários, enviados para o End 
Polio Now. Agradecendo a diretora Vera e seus Assistentes!
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Aniversariantes do Mês - Atento

Elaine celebrou seu 
aniversário no dia 19

Geraldo Tuiuti comemorou no 
último dia 19

Renata Palmeiras celebrou 
no último dia 21

Sirlene comemorou no último 
dia 23 Provence Móveis & Decoração sempre com muitas novidades para 

deixar sua casa ainda mais bonita

Alunos do projeto Semeando Esperança em visita ao estádio 
Moisés Lucarelli, em Campinas, para o jogo entre Ponte Preta e 
Fluminense no último domingo, dia 20

Paloma e Pamela Araujo vão apresentar no Frutos de Indaiá, no 
próximo dia 3 de dezembro, a história de Velma e Roxy do Musical 
Broadway in Chicago, um musical tradicional na história da Broadway. 

Ronaldo com Danilo do Disk 
Água Pureza 

JUNIOR DO DISK BREJA , 
COM VENDEDOR FABIO.jpg

As Lojas Cris Bandeira já estão em clima de verão com looks e acessórios exclusivos. A cada R$ 30 
em compras você concorre a um vale compras de R$ 500, com sorteio dia 26 de dezembro

Jessica Marques, do Marketing 
da Forty Security

Antônio, da loja Coisas Antigas 
Indaiatuba, doou este lindo espelho que 
será leiloado no churrasco da Apae

O último domingo na casa de Suzy Reigado, do Espaço Rosa Shock, 
foi palco da oficina de tambores xamanicos dada por Alycia Israele

Gerdel Filho, Suelly Vieira, Zizien Oliva e Karen França, 
inaugurando a filial do Salão  A Grife dos Loiros, no último sábado

Cerimonialista Ivanilde Reis e equipe parabeniza Joelma e Taigo 
pelo matrimônio

Larissa Mioto, com sua amiga e 
apresentadora Flávia Cheirosa, do Programa 
Bom Demais, passeando pelo  Polo shopping

O time da Sanare foi vice-campeão no campeonato de futebol de 
minicampo do Clube 9 de Julho

LUIS TURATI/CLUBE 9

Professoras da Escola Municipal Cleonice Lemos Naressi, no Jardim 
Colibris, no encerramento do projeto Africanidades no último dia 18

Henrique e Duda, da 4 Cores Tintas, sempre com 
muitas novidade para seus clientes

Ivanilde Reis, Dulci, proprietária do Fran's Café, e Marina Reis 
Dionisio comemorando 2 anos da Brigadeiro da Nina

O 2º Festival Cultural, do Colégio Episteme contou com a presença 
de alunos, pais e colaboradores. Foi o maior sucesso!

RICARDO MIRANDA
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades

A Vitorello está com incríveis 
novidades em moda com lindíssimos 
vestidos curtos, longos para festa a par-
tir de R$ 139,90, macacões e uma ma-
ravilhosa coleção fitness. E não deixe 
de aproveitar a promoção da loja com 
peças a partir de R$20. Imperdível!

Duas Rodas: 31 anos de sucesso

A família Moreto, proprietária da loja, formada 
por Mateus, Bruna, Jurandir e Lucia Helena

A loja Duas Rodas oferece bicicletas 
para todas as idades das mais famosas 
marcas como: Oggi, TSW, Sense, Caloi, 
inclusive Mountain Bike para trilhas, 
com variedades em cores, simplesmente 
maravilhosas. Além disso possui todos os 
acessóriso como capacetes, luvas, roupas 
para ciclismo, sapatilhas e concertos em 
geral. Aceita cartões de todas as ban-
deiras. Para presentear no Natal é uma 
excelente opção. A loja fica na avenida 
Presidente Kennedy, 624 - Cidade Nova 
- Fones: 3875-0269/3834-6516. Parabéns 
aos proprietários e muito mais sucesso!

Colchas

Barbearia B4Alpha

Charuto de Repolho e Folha de Uva

Coleção verão

Moda festa

Quando pensar em decoração, a Adelaide Decoração 
é a melhor opção. Ela oferece curtina, persiana, papel de 
parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminado/ini-
lico e tapetes. Tudo que há de mais moderno e sensação do 
momento você encontra na loja. Atendimento diariamente 
no horário comercial e aos sábado só com hora marcada. 
Pagamento com cartão e dividido 5 vezes com cheque ou 
boleto. Faça um orçamento sem compromisso. Demais!

A Barbearia "B4 Alpha" está fazendo o maior sucesso. Os 
clientes estão adorando o espaço que é super aconchegante e os 
serviços com excelentes preços. O espaço 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. 

Charuto de Repolho ou Charuto de Folhas de Uva? 
Seja qual for sua escolha, não tem erro se for na 

Casa da Esfiha, o cardápio é delicioso do início ao fim. 
E não esqueça da promoção acima de R$150,00 ganhe 
um panetone das arábias com damasco, tâmaras e gotas 
de doce de leite. Aproveite!

"A Nova Loja" acaba de receber a nova coleção ve-
rão em vestidos de festa, longos e curtos, até o plus size 
com finas padronagens com detalhes em renda, transpa-
rência, muito brilho e pedrarias, com as cores da nova 
estação. Uma coleção maravilhosa para formaturas, 
casamentos e festas em geral, na opção venda e aluguel. 
Vale a pena dar uma passadinha na loja para conferir! 
Contate-nos: 9.9540-8836 (Whattsapp) e 3875-1760

A simpatia de 
Jaqueline que 

está fazendo o 
maior sucesso 

com o seu 
banho & tosa 

da Beauty 
Dog/Bicos 

e Focinhos. 
Agende o 

banho do seu 
pet no 3835-

7750 

O tosador 
Darik, da 
Clínica 
Veterinária 
Bicho 
Amigo, com 
Michelly 
e seu 
cãozinho 
Marx

"A Nova Loja" agradece pela oportunidade 
de ter participado deste momento tão 
importante na vida de vocês, Renata e 
Douglas. Vocês ficaram deslumbrantes.
F e l i c i d a d e s  s e m p r e ! 



23AMais Expressão

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

Tatiane e Johnny, na Pizzaria Babbo Giovanni, na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Renata, Talitha e Santoro, na Fit Burgers, situada na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Rafaela, Amanda e Mirela, na Pizzaria Skinão, situada na Rua Tocantins com a 
marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916

Pedro Correr, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659 . Contate-nos: 3894-4840

Manoela e Solange, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Manoel, Bira e Estanislau, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Luan e Guilherme, na Fit Burgers, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

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

João Carlos, no Restaurante Açafrão, localizado na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Ricardo, Bruny, Lucas, Cassandra, Barbara e Silvana, na Pizzaria Skinão, que fica 
na Rua Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Caio, Pedro e Marcela, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540. Contate-nos: 3834-1008
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LOCAÇÃO

VENDA

CH01525 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m², AC 
205m² - Casa térrea, sala, cozinha americana 
com armários planejados, 3 dormitórios sendo 
2 suítes, banheiro social, área gourmet com 
churrasqueira e banheiro, lavanderia, depósito, 
garagem coberta para 2 autos, piscina,  pomar 
com árvores frutíferas, canil. R$ 670.000,00

CH01605 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m² ,AC 
220m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com ar-
mários planejados, sala de estar, mezanino com 
sala de TV, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira e piscina, duas 
vagas cobertas e duas descobertas.**Permuta 
por apartamento no DUE**. R$ 790.000,00

CH01597 - PQ. DAS BANDEIRAS – AT  1.000 
m², AC  320 m² - Excelente casa térrea com 04 
dormitórios (03 suítes), sala grande, cozinha 
planejada, lavanderia, lavabo, WC social, área 
gourmet com churrasqueira, garagem e aqueci-
mento solar. R$ 800.000,00

CH01602 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
2.500m² , AC 320m²  Chácara com 04 suítes sendo uma 
com hidro, sala de estar e lareira, lavabo, cozinha com 
armários planejados, exaustor, despensa, lavanderia  
isolada, aquecedor solar  e garagem coberta com portão 
automatizado para 3 carros. Área comum:   piscina, 
edícula com 1 dormitório, banheiro e quarto de despejo, 
nascente com tanque de água e pomar. R$ 850.000,00

caderno de negóciosNº 724

CASAS

CA06809 - JARDIM PANORAMA - AT 
130m², AC 75m² - 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, garagem para 02 
autos, condomínio com segurança 24 
horas, piscina, playground.R$ 1.300,00 + 
COND. + IPTU.
CA06758 - VILA HOMERO - AT 150m², AC 
110m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
de estar, sala de jantar, banheiro social, 
cozinha planejada, lavanderia e 01 vaga 
de garagem com portão automatizado. R$ 
1.400,00 + IPTU.
CA04535 -VILLAGGIO DI  ITAICI 
- AT150m², AC 90m² - 03 dormitóri-
os, sendo 01 suíte, WC social, sala, 
cozinha,lavanderia,garagem para 02 autos.
R$1.700,00 + COND. + IPTU
CA06820 - CIDADE NOVA I - AT 200m², 
AC 150m² - 03 dormitórios sendo 01 

suíte, WC social, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha ampla, lavanderia, quintal, 
edícula com WC, garagem para 01 auto. 
R$ 2.200,00 + IPTU.
CA03814 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC 105m² - Casa térrea com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada 
estilo americana, lavanderia, área de lazer 
com churrasqueira, quintal, garagem para 
02 autos.**condomínio com infra-estrutura 
completa**R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.
CA04471 - SOLAR DE ITAMARACA - AT 
312m², AC 250m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte máster, WC social, sala 03 ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
dependência de empregada, área de lazer 
com churrasqueira, quintal, garagem para 
04 autos.R$ 3.300,00 + IPTU.
CA06386 - JARDIM DOS AROMAS - 04 
Dormitórios, sendo 03 planejados com ar 

condicionado,  suítes com sacada. Uma 
suíte  fica no piso térreo.Sala para dois 
ambientes com rack, painel, ventilador na 
sala de TV, armário tipo buffet na sala de 
jantar, lavabo planejado, cozinha planejada,  
lavanderia coberta de policarbonato com 
proteção UV, com duas bancadas em grani-
to e armário em alumínio.Espaço Gourmet 
com  churrasqueira, pia e bancadas em 
granito, armários em alumínio.Amplo quintal 
com toldo e ducha com parede revestida. 
R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.

APARTAMENTOS

AP02285- JD. JULIANA -AU 64m² - 03 
dormitórios, sala, cozinha, 01 WC social, 
área de serviço,01 vaga coberta para auto. 
Área de lazer com salão de festa, chur-
rasq., quadra, salão de jogos e playground. 
Portaria 24hs. R$ 900,00 + COND. + IPTU

AP03273 - JARDIM ALICE - AU 57m² - 02 
dormitórios, sala de estar, banheiro social, 
cozinha com gabinete e uma vaga de gara-
gem. R$ 900,00 + COND. + IPTU.
AP03271 - CIDADE NOVA -AU 90m² 03 
dormitórios, WC social, sala, coz., lavande-
ria com banh. R$ 1.100,00 + COND. IPTU.
AP01917 - EDIFÍCIO GRAÚNA - AU 
83m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala 02 ambientes, co-
zinha planejada, lavanderia, garagem para 
01 auto. R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU.
AP02323 - SPAZIO LIVENZA - AU 87m² 
- 03 dormitórios sendo 02 dormitórios 
com armário e 01 Suite , WC social, sala 
, sacada com churrasqueira, cozinha 
planejada, lavanderia , garagem 02 autos 
cobertos, portaria 24hrs , área de lazer com 
piscina , academia, playground , espaço 
para churrasco, excelente localização. R$ 
1.500,00+COND.+IPTU

AP02422 - MAROC - AU 78m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte com armários, 
WC social, sala 02 amb., varanda, cozinha 
planejada, lavand., garagem para 02 autos. 
**Cond. bem localizado com área de lazer 
completa**R$ 1.800,00 + cond. + IPTU.
AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² 
- 03 dormitórios sendo 1 suítes planejada, 
sala dois ambientes, banheiro social, rou-
peiro no corredor, cozinha americana com 
planejados e cooktop, 2 vagas cobertas.
Condomínio com área de lazer completa. 
1.900,00 + COND. + IPTU.
AP03232 - PREMIUM RESIDENCE - 
AU.91,19m² - 02 suítes com armários, WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda 
gourmet,, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. Área de lazer 
com salão de festas, piscina, playground, 
portaria 24 horas R$. 1.900,00 + COND. 
+ IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

TE04678 - JARDIM RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 530,11m² - Terreno pratica-
mente plano, em excelente localização.**ACEITA PERMUTA POR APARTAMENTO**
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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, GARAGEM, ÁREA DE 
SERVIÇO – R$ 250.000,00 ACEITA TER-
RENO COMO PARTE DE PAGAMENTO.

CASA NO JD. MORADA DO SOL, COM 
4 CÔMODOS, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
2 VAGAS DE GARAGEM – 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 
PROPOSTA NO VALOR.

TERRENO NO JD. MORADA DO SOL, COM 
125M² RESIDENCIAL DE ESQUINA – R$ 
140.000,00.

TERRENO NO JD. PAULISTA, COM 150M² 
COMERCIAL, NA AVENIDA – R$ 150.000,00.

CHÁCARA EM ELIAS FAUSTO 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 CARROS.
R$ 150.000,00 REAIS + PARCELAS, 
ACEITA TERRENO COMO PARTE DE 
PAGAMENTO.

CASA EM SALTO NO BAIRRO LAGUNA, 
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$ 1000 MORADA DO 
SOL: 2 dormitórios suite, 
sala, cozinha, 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$ 14 MIL SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO: Lote de 200 
m², + parcelas de R$ 550,00, 
aceita carro ou moto.
TERRENOS parcelados 
direto com a Loteadora IN-
DAIATUBA OU SALTO – 
Consulte-nos
R$ 93 MIL JD. COLIBRIS: 
Lote de 150 m², plaino.
R$ 105 MIL JD. MORADA 
DO SOL: Lotes de 125m² 
com ótima topografia
R$ 108 MIL JD. UNIÃO: 
Lote 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. PAULIS-
TA: lote de 204 m² comercial 

(Melhor valor do Bairro)
R$ 150 MIL JD. MARITA-
CAS: Lote comercial de 162 
m² na Avenida do Paulista, 
aceita Carro parcelamento 
de 50% direto com pro-
prietário.

VENDAS

CASA NAIR MARIA OU 
LAGUNA para troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos)
CASA NA MORADA DO 
SOL para troca em lote 
de 250m ou casa em Salto 
(consulte-nos)
ANTECIPE AO LANÇA-
MENTO APARTAMENTO 
VILLA HELVETIA financie 
pelo plano Minha Casa Mi-
nha Vida.
R$ 165 MIL APARTAMEN-
TO SALTO: 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Finan-
ciamento.
R$ 160 MIL MORADA DO 
SOL: 3 cômodos e wc na 
frente, 2 cômodos e wc nos 
fundos.
R$ 170 MIL PAULISTA: 
2 cômodos nos fundos, 
frente toda livre, estuda 
financiamento.

R$ 180 MIL APARTAMEN-
TO SALTO: 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Financia-
mento (Nova), ou 100 mil e 
parcelas de R$ 680,00(Pega 
terreno até 100 mil)
R$ 218 MIL JD. LAGUNA 
SALTO: Linda casa de 2 
dorm, sala, coz, wc social, 
amplo espaço nos fundos, 
com armários planejados, 
financia
R$ 215 MIL MORADA DO 
SOL: Nova 1 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ 2 carros area nos 
funos. Aceita terreno, Finan-
ciamento.
R$ 245 MIL MORADA 
DO SOL: CASA NOVA 
2dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno, aceita finan-
ciamento.
R$ 250 MIL ITAMARACÁ: 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia nos 
fundos garagem coberta. 
Aceita terreno, ou 50% do 
valor e assumir financia-
mento.
R$ 285 MIL JD. REGEN-
TE: NOVA  3 dorm, suíte  
financia 
R$ 265 MIL MORADA DO 

SOL: parece chácara 3 
cômodos em lote de 250m, 
aceita terreno, carro, parce-
lamento.
R$ 290 MIL JD. VENEZA: 
2 dormitórios, sala cozinha 
e 2 wc área gourmet (Casa 
Linda), aceita terreno
R$ 300 MIL COLIBRIS: 
Casa Nova, 3 dormitórios, 
sala cozinha e 2 wc, aceita 
financiamento terreno. (Es-
trutura p/ Sobrado)
R$ 400 MIL MONTE VER-
DE: Excelente Sobrado 
Nova com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte e closet, sala 
copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros 
(Aceita Terreno e Financia-
mento).
R$ 400 MIL PARK REAL: 
Casa nova em Condomí-
nio,3 dorm, suíte, churras-
queira - Linda – Aceita finan-
ciamento e Terreno

CHÁCARA

R$ 380 MIL ALTO DO 
PRIMAVERA CARDEAL: 
1.000m² - formada com casa 
boa aceita imóveis
R$ 600 MIL SUMARÉ: 
1600 m² - formada com casa 
de 3 dorm aceita casa
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IMÓVEIS A VENDA

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/clo-
set), sl., coz planej., WC, lavand., 
churrasq., gar.
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sl., coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sl., copa, coz, wc
COD.260 – CENTRO – R$500 
MIL – 2dorms grandes, sl., 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), sl. 
grande, coz planej., wc, portão ele-
trônico, gar. coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 
MIL – 3dorms(1st), sl., coz, lav., 
lavand., gar.. 

CONDOMINIOS FECHADOS 
– CASAS 

 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL 
– 3dorms(1st), sl. de estar e jantar, 
coz americana, lavand., churrasq., 
gar. para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sl. de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lavand., 
escrit., dispensa, sacada, aq. solar, 
dorm. De empreg. c/WC, pisc., área 

gourmet, gar. coberta p/2 carros e 
descob. p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sl. de estar, jantar, TV, lav., coz 
amer., pisc., churrasq., ar cond..
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$420 MIL – 3dorms(1st), sl. 2 
amb., coz americana, lavand., WC, 
churrasq. c/pia, gar. coberta para 1 
carro e descob. para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE 
– R$980 MIL – 4dorms(1st), sl. 
de estar e jantar, copa, coz, lav., 
pisc., churrasq., , gar. coberta para 
2 carros e descob. para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sl. de estar, 
jantar e TV, lav., copa, coz, lavand., 
dorm. De empreg., sacada, pisc., 
churrasq., gar.  para 4 carros.

APARTAMENTOS

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

TEMOS CASAS E APARTAMEN-
TOS FINANCIÁVEIS 

 Consulte- nos!

TERRENOS

OPORTUNIDADE – TE.60 – 
JD.MANTOVA TERRENOS DE 

229m² á 232m² R$87 MIL

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, sl. 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, sl., coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
chácara 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), sl. 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, sl., coz, WC, 
sem gar.
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – 
dorm, coz, WC, sem gar.
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 
– dorm, coz, WC
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$600,00 – 2dorms, sl., coz, WC
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, 
sl., coz, WC, sem gar.
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sl., 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
CENTRO - R$770,00 – 2dorms, sl., 
coz, WC, sem gar.
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sl., coz, WC, sem gar.
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sl., coz, WC, entr. para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sl., coz, WC, sem gar.
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, 
sl., coz, WC, gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$800,00 – 
dorm, sl., coz, WC, lavand., gar.
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sl., coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 
2dorms, sl., coz, wc, entr. de carro.
CENTRO – R$850,00 – dorm, sl., 
coz, WC, gar..
PORTAL DO SOL – R$880,00 
– 2dorms, sl., coz, wc, entr. para 
carro.
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sl., coz, wc, lavand., sem gar.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 
– 2dorms, sl., coz, WC, gar.

JD.PAULISTA – R$900,00 – 
2dorms, sl., coz, WC, gar.
JD.MORADA DO SOL – 
R$900,00 – 2dorms, sl., coz, 
WC, gar.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 
2dorms, sl., coz, wc, gar.
SANTA CRUZ – R$950,00 – 
2dorms, sl., coz, WC, gar.
JD.MORADA DO SOL – 
R$950,00 – 2dorms, sl., coz, 
WC, gar..
J D . R E M U L O  Z O P P I  – 
R$1000,00 – dorm, sl., coz, 
WC, lavand., 1 vg. de gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 
– 2dorms, sl., coz, WC, gar.
JD.RENATA – R$1080,00 – 
2dorms, sl., coz, wc, gar..
VL.SUIÇA - R$1.100,00 - edi-
cula
JD.ITAMARACA  R$1100,00 – 
2dorms, sl., coz, WC, gar.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 
2dorms, sl., coz, WC, gar.
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 
2dorms, sl., copa, coz, , wc, gar.
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sl., coz americana, 
as, WC, gar. para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dor-
ms, sl., coz, WC, gar.. Nos 
fundos ;dorm e wc
J D . R E M U L O  Z O P P I  – 
R$1500,00 – 2dorms, sl., coz, 
WC, lavand., 1 vg. de gar.
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sl. de estar  jantar, 
coz planej., WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, gar. 
para 2 carros.
J D . M O N T E  V E R D E  – 
R$2.500,00 – COMERCIAL – 
3dorms(1st), sl., coz americana, 
WC, as, entr. de carro

CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 sl.s,  recep., 2 wc (1 para 
cadeirante),  coz,  dorm de despejo 
nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 
– 1dorm, sl., coz, wc, sem gar..
JD.MORADA DO SOL – R650,00 
– dorm, sl., coz, WC, as
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sl., coz, WC, as, entr. de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sl., coz, WC, 1vg. de 
gar..
JD.ELDORADO – R$730,00 – 
2dorms, sl., coz, WC, 1vg. de gar. 
(incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, 
sl., coz, WC, sacada, 1 vg. de gar.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sl., coz, ec, gar. (SEM CONDO-
MINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sl., coz, wc, 1 vg. de gar. (SEM 
CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dor-
ms, sl., coz c/a/e, WC, lavand., 1 
vg. de gar.
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sl., 
coz, WC, gar..

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dor-
ms, sl., coz planej., wc, sacada, 
lavand., 1 vg. de gar.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 
2dorms, sl., coz, wc, 1 vg. de gar.
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 
2dorms, sl., coz c/a/e, WC, lavand., 
1 vg. de gar.
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sl., coz, wc, 1 vg. de gar. coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sl., coz, WC, 1 vg. de gar.
CENTRO – R$1230,00 – dorm, 
sl., coz, wc, sacada, lavand., 1 
vg. de gar..
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sl., coz, WC, 1vg. de gar. 
(incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sl., coz, WC, gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sl. de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar. coberta para 
2 carros
C E N T R O  –  R $ 1 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sl. de estar e jantar, 
coz, lavand., gar. para 2 carros. 
Obs :dorms e coz com a/e, varanda 
gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sl. 2 amb., coz planej., lavand., 2 
wc, 2 vg.s de gar.

CHÁCARAS

P Q . D A S  B A N D E I R A S  – 
R$2.400,00 – 2dorms(1st), sl., wc 
social, coz, lav., churrasq. com pia, 
salão de festa, 2 pisc.s com wc, 
entr. de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc

CIDADE NOVA – R$700,00 
– 34m², WC, mesanino
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.
J D . P A U - P R E T O  – 
R$1100,00+COND. – sl. para 
área de saúde c/wc privativo, 
incluso água, luz, IPTU, ar 
condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO 
– R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 
vg. de gar.

GALPÃO

J D . S A N T A  R I T A  – 
R$4.400,00 –  219m², escri-
tório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – 
R$ 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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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



Linda Casa no Jd. Regina 
próximo ao colégio Meta. AT 
250m² , casa com 2 dorms., 
sala, coz. e varanda e L, 
entrada para vários carros. 
R$380.000,00. Direto com 
o prop.. Não ac. financ.. F: 
99267-7603
 

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

Aluga-se casa com 2 dorms. 
grandes e demais depen-
dências, gar. para dois car-
ros bem fechada. Contato: 
3875-0868
 

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 gar., área 
gourmet, campo  de futebol  
R$ 160 mil  aceita financ. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. Todos 
com planejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banh., 1 vaga de 
gar. R$ 210.000,00 F: (19) 
9.9887-7771  
Apto - 2 dorm, sala, coz. 
R$150.000,00. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880 

classificados

Casas - 2 dorms – Financ. 
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 dorms. 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.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 
170 mil estuda financ. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.  
Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dorm., sala coz., 
varanda, edícula com lavand. 
nos fundo R$ 210 mil aceita 
financ., 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, Parc.  
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Monte Verde: (Nova) com 
3 dorms. sendo 1 suíte, sala 
copa e coz., lavand., gar. para 
vários carros (Aceita Terreno 
e Financ.), R$ 390 mil. 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: 3 casas em 
lote de 250m² sendo a 1ª - 2 
dorm sala, coz, wc, gara – 
2ª - 1 dorm, sala e coz – 3ª 
- 1 dorm, sala e coz, quintal. 
R$ 270 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: (Casa Nova) 
1 dorms., sala, coz., wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financ. 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, arm.s planejados,  
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 
churr. pia e lavabo , 3 vagas 
cobertas – R$ 680.000 – 
aceita imóvel como parte de 
pagto.. Tr. Luiz  creci  166766 
F. (19) 9.9147-5947
Casa Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, coz., 
lavand., gar.. 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

Morada do Sol: com 2 dor-
ms., sala, coz., wc, lavand., 
gar. para 2 carros. Aceita 
Financ.. R$ 255 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte  com closet 
com arm.. , lavabo, sala 2 
ambientes , PE direito alto 
, WC social , mezanino , 
escrit., coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 ac. ter-
reno em cond. como parte de 
pagto.. Luiz creci 166776 (19) 
9.9147-5047
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sala 2 amb, lavabo,  
coz., lavand.,  3130m² AC/ 
160m² R$ 750.000,00 F: (19) 
9.9887-7771.
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
ambientes, sala jantar, coz. 
planejada, lavand. e depen-
dência de empr., mais Casa 
de caseiro, piscina e churr. 
AT 3.000m² AC/450m²  R$ 
950.000,00. F: (19) 9.9887-
7771
Casa Jd. Morada do Sol - 
Sendo 2 casas. Ótimo para 
renda. R$150.000,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880

Vendo Casa Moradas de 
Itaici - 03 dorms(01 suíte), 
sala, coz. e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% em 
permuta. R$ 400.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771 
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st)com 
hidro, sala, coz. planejada, 
churr., portão eletrônico R$ 
380.000,00- Ac. terreno até 
R$ 130.000,00 como parte 
de pagto. F: (19) 9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Verde 
3 Dorms. (1 suíte) com arm.s, 
sala 2 ambientes, coz. ame-
ricana planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa) lavand. 
c/ arm.s, churr., quintal, gar. 
p/ 3 carros (sendo 1 cober-
ta) F: (19)3394-2197 / (11) 
98635-7556.
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, banh. social. 
R$150.000,00. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880
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Troca – Apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 ambien-
tes, lavabo, coz. americana, 
varanda com churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de 
gar., a duas quadras do metrô 
Butantã área de 131m²   valor 
R$ 1.200.000,00  - Troco 
por chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 4 
dorms. podendo dar volta em 
dinheiro. F: (19) 9.9887-7771.
Vendo Portal dos Ipês - 03 
suítes todas com arm.s, lava-
bo, sala 02 ambientes, coz. 
planejada com despensa, pis-
cina, área gourmet AT/300m² 
AC/ 240m² R$900.000,00 
–Aceita 30  % em permuta. 
F: (19) 9.9887-7771 
Oportunidade! Apartamen-
to de 2 dorms. 01 vaga de 
gar. 60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada + 
R$2.000,00 por mês direto 
com o prop.. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-3294.

VENDE –SE casa Cond. 
Moradas de Itaici (infraes-
trutura completa) – Sala 2 
ambientes, coz. planejada, 2 
Dorms; (1 suíte com ar con-
dicionado), ambos com arm. 
embutido. Área de serviço 
coberta, churr., gar. coberta 
p/ 2 carros. R$340.000,00. 
F: (19) 993449304
Sobrado - Cidade Nova - 4 
dorm, sendo 2 st, 2 salas, 
churr., gar. para 2 carros, 
área de dispensa, closet, 
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/ arm.s, lavand. coberta e 
fechada, quintal c/ churr., 2 
garagens cobertas, portão 
eletrônico. B. diferenciado, 
bem arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. 
Doc. ok. R$450.000,00 Tratar 
(19) 3875-0423 ou 99346-
0423 com propr.
Vila Maria Helena – Vendo 
casa nova com 2 quartos 
(1 suíte), sala, coz., banh. 
social, área de serviço, gar. 
para 2 carros. R$335.000,00 
Tratar (19) 3894-6182 ou 
99450-2461



classificados
 

Aluga-se apto Cond. Village 
Azaleia - 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, play-
ground, quadra, quiosque no 
direto com prop.. R$ 950,00 
mais iptu e cond. 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 servi-
ço com WC empr., WC social, 
120m² área útil, 2 vagas 
cobertas, portaria 24 horas 
com segurança. R$1.000,00 
+ cond. + 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, próx. 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 exclusi-
vo, div. aves, e árvores frutífe-
ras, 8 km do centro, de frente 
p/ o asfalto, R$270.000,00 
ac. imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda 
entrada + parc.. 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 cul-
tura, bosque, água de mina, 1 
tanques c/ 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, estuda entrada + 
parc.. F. 3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294

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 dorms. + 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.  Ter ra 
Magna  terreno de 360m 
com boa topografia  R$ 
225.000 Creci  27252 J F. 
(19) 9.8406-6590
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 Terras 
de Itaici  -  2.750M² R$ 
300.000,00 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 usa-
da, semi industrial com 
mesa, acompanha pota 
fios, motor e pedal, com-
pleta 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 espe-
tinho. F: (19) 99887-2136 
c/ Douglas
Salão com 100m² 2 banh.s 
Jd. Itamaracá F: (19) 3835-
6984
Salão com 35m² c/ banh. 
Jd. Itamaracá F: (19) 3835-
6984
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. Valor 
R$3.000,00. Motor arran-
que 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
Título do Clube 9 de 
Julho,  motivo mudan-
ça de cidade. Contato: 
(41) 3521.7092 /  (19) 
99749.3688
Linda sala de jantar Luiz 
XV - F: 99267-7603
Estante em cerejeira ma-
ciça -F: 99267-7603
Cortador de grama 220v 
(carrinho) - F: 99267-7603
Geladeira 220v - F: 99267-
7603
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Manicure e pedicure R$20. 
Sobrancelha R$8. Selamento 
de Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) a domicilio. F. 
99369-5615
Ofereço-me  c/ Motorista. 
Categorias A/D. Exp/ com 
cargas de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936-4053/ 
99804-7578
Ofereço-me p/ trab. c/ ca-
seiro ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, s/ filhos. 
Faço trabalhos de jard. (corte 
de grama) também. Tenho 
maquina, não tenho vícios . 
Tr: c/ Denis (11) 952237579.
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
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, crian-
ças, pessoas c/ necessidades 
especiais etc. Atend. residen-
cial e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo 
exp. e referências. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
diurno ou noturno, em hospi-
tais 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 consertos 
gera is  em res idênc ias 
(hidráulica, elétrica e etc.). F: 
(19) 99830-0614 c/ Kiko
Como pedreiro, encanador 
e reformas em gerais  (Cons-
trução civil) João (19)98329-
8580
Ofereço-me c/ massagista 
– Maria Cícera F: 2516-0217



empregos
22B Mais Expressão

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. Dis-
ponibilidade de horários.
COORDENADOR DE MANUTEN-
ÇÃO – Para trabalhar em empresa 
do Ramo de Hotelaria. Ensino médio 
completo. Conhec. em Informática. 
Possuir experiência em coordenação 
de equipes administrativas e ope-
racionais. Experiência em compras 
e manutenção predial. Residir em 
Indaiatuba. Disp. total de horários.
COSTUREIRA – Possuir experiência 
na função. Experiência na operação 
das máquinas Overloque, Interloque 
e Costura Reta. Ensino médio com-
pleto e conhecimentos básicos em 
Informática. Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Para trabalhar de 
segunda a sexta das 15H às 21H. Irá 
trabalhar um sábado no mês. Residir 
em Indaiatuba. Experiência na função 
e referência dos empregos anteriores. 
FORNEIRO – Para trabalhar em 
Cerâmica. Experiência na área de 
produção e / ou Construção civil. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – 
Possuir exp. na função e na área 
elétrica. Para trabalhar em empresa 
do Ramo de Olaria. Ensino médio 
completo e formação na área de ges-
tão de produção elétrica e mecânica. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e 
administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável 
Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. 
Residir em Indaiatuba, Salto, Hor-
tolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disp. para trabalhar em turnos.
RECEPCIONISTA – Para trabalhar 
em empresa do ramo de Hotelaria. 
Residir em Indaiatuba. Disp. total 
de horário. Experiência na área de 
atendimento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados 
à função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. Co-
nhecimentos em Ferramentas da 
qualidade (FMEA e PPAP). Residir 
em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Dispo-
nibilidade 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.

ANALISTA DE COMPRAS 
(7853): Superior Completo ou 
Cursando Administração de Em-
presas e/ ou Gestão Empresarial. 
Vivência na função. Desejável 
espanhol intermediário. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚ-
NIOR (7809): Ambos os sexos. 
Superior em comércio exterior 
ou administração de empresas. 
Vivencia em industria. Conheci-
mento em pacote office e domínio 
em Excel.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências 
contábeis, Administração e/ou 
afins. Vivência na função, contas 
a pagar e receber, conciliação 
bancária e negociações. Conhe-
cimento em sistema microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Am-
bos os sexos. Superior completo 
em Ciência contábeis e/ou afins.  
Vivência no setor fiscal e contábil. 
Conhecimento em cálculos de im-
postos (ICMS, IPI, PIS/COFINS). 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA IMPORTAÇÃO 
(7857): Superior Cursando ou 
Completo em Comércio Exterior. 
Vivência na função. Conhecimento 
em operações de comércio inter-
nacional para importação e ex-
portação de produtos e serviços. 
Processar operações de importa-
ção; traçar planos de exportação; 
analisar mercado internacional de 
produtos e serviços, orientar o de-
sembaraço aduaneiro. Desejável 
inglês e/ou Espanhol intermediá-
rios. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7854): Ensino Médio Completo e/
ou Superior em Administração ou 
Gestão de Empresas cursando ou 
Completo. Conhecimento na área 
de contas á pagar e receber, fatu-
ramento. Residir em Indaiatuba ou 
Elias Fausto.
ASSISTENTE ALMOXARIFE 
(7851): Superior Completo em 
Logística. Vivência na função. Cur-
so e vivência como Operador de 
Empilhadeira. Disponibilidade total 
de horários. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DEPARTAMENTO 
PESSOAL (7843): Ensino médio 
completo. Vivência em folha de pa-
gamento (calculo e conferencia de 
folha de pagamento, 13º salário, 
férias, rescisão) e administração 
de benefícios. Possuir CNH. Re-
sidir em Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JU-
NIOR (7855): Ensino técnico 
ou Superior em Microbiologia, 
Química, Farmácia, Análises La-
boratoriais, Biomedicina ou afins. 
Vivência em controle e monitora-
mento ambiental periódico da sala 
limpa. Cursos na área. 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 CADASTRANDO:

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.

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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