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Cidade alcança mais 
de 60% da meta de 

vacinação contra a gripe 

SOM E VIDA PAULISTÃO 

Rosa de Saron faz show nos 25 
anos da Paróquia Santo Antônio

Primavera busca reabilitação após 
novo revés no Gigante da Vila 

A banda Rosa de Saron será a atração principal da 20ª edição do Som e Vida, que tem por obje-
tivo evangelizar através da música. O evento acontece dia 1º de julho, na praça do Barco, e este ano 
celebra os 25 anos da Paróquia Santo Antônio, localizada no Jardim Morada do Sol. 

O Esporte Clube Primavera terá a oportunidade neste domingo, dia 21, de reencontrar o caminho 
da vitória na Segunda Divisão do Paulista. Para isso, o time viaja 307 quilômetros até Itararé, onde 
enfrentará os donos da casa.

DIVULGAÇÃO  ANGELO GOUVÊA

COMANDO NOTÍCIA

SUSTO 

AMADOR

CONQUISTA  MISTÉRIO 

ACIDENTE 

AÇÃO 

O próximo domingo, dia 
21, será histórico para o fu-
tebol amador de Indaiatuba. 
Após mais de 10 anos de 
separação, times da Liga 
Regional Desportiva Indaia-
tubana (Lidi) e da Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa) voltam a disputar 
uma competição juntos.

Com uma vitória simples 
por 1 x 0, o Paulistinha garantiu 
o bicampeonato do Mário Aral-
do Candello, categoria Sub-20, 
e que é promovido pela Liga 
Regional Desportiva Indaiatu-
bana (Lidi). O título veio contra 
o Atlético Oliveirao, domingo, 
no estádio do Primavera.

A Polícia Civil já iniciou as 
investigação para desvendar o 
mistério do adolescente de 12 
anos que morreu na quarta-fei-
ra, dia 18, após pular do quinto 
andar do prédio onde morava. 
Ele caiu de uma altura de 10 
metros e foi localizado na laje 
da garagem do condomínio.

Uma perseguição reali-
zada pela Guarda Civil de 
Indaiatuba, a um veículo 
que empreendeu fuga, ter-
minou na morte de Luiz 
Antônio de Oliveira, de 55 
anos, residente em Cardeal. 
A ocorrência iniciou em 
Indaiatuba e prosseguiu do 
distrito vizinho.

Um motoboy pilotava uma motocicleta Honda cargo, na cor branca, quando colidiu na traseira de um ônibus do transporte público (Viação Indaiatubana). O 
acidente aconteceu na Avenida Fábio Roberto Barnabé, marginal do Parque Ecológico, no sentido bairro-Centro. Pág. 07A

O Sábado Solidário que 
é organizado pelo projeto 
social Turma do Tutty acon-
tece amanhã, dia 20, das 9h 
às 13 horas. O evento será 
na Drogaria Drogasil locali-
zado na Avenida Francisco 
de Paula Leite, 1.242, no 
bairro Cecap.
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Copa Integração 
começa domingo 
com 10 partidas

Paulistinha é 
bicampeão do Sub-
20 da Liga Regional

Polícia investiga 
morte de adolescente 
de apenas 12 anos

Homem morre após 
colidir com viatura 
em perseguição 

Sábado Solidário 
da Turma do Tutty 
ocorre sábado

Motoboy bate na traseira de ônibus do transporte público 
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Editorial Foco da Semana
A batalha pela paz no trânsito 

continua!Maio é Amarelo, mês em que a conscientização no trân-
sito ganha destaque no cenário nacional e internacional. 
Período em que as pessoas buscam fazer do trânsito, há 
anos tão violento, algo mais tranquilo e com paz. 
Mas a dificuldade em trazer isso na prática é cada vez 
mais difícil. Colocar na cabeça do motorista que ele 
pode matar alguém caso beba e pegue o volante é algo 
tão claro na teoria e ao mesmo tempo tão complicado na 
prática. 
Nem mesmo os números astronômicos de pessoas que 
morrem todos os anos no Brasil e no mundo, devido 
aos acidentes de trânsito, são suficientes para convencer 
alguns motoristas que algo precisa ser mudado, e que 
muita vezes a solução está dentro de si.
Mas apesar de árdua, a batalha tem seguir. Punir os in-
fratores é necessários, mas educá-los a serem motoristas 
de responsabilidade é primordial. Que se possa educar 
de pequeno, para que o aprendizado chegue aos mais 
velhos.  

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

20 SAB 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

20 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

21 DOM.   NÃO OPERA

22 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

22 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

22 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

22 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

22 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

22 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

23 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

23 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

23 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

23 TER. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

23 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

23 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

24 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

24 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

24 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

24 QUAR. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

24 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

24 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

25 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

25 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

25 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

25 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

25 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

25 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

26 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

26 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

26 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

26 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

26 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

26 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 20 A 26/05

Giuliano Miranda - RIC/PMI

Artigos

Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

O PRÉ-NATAL DO HOMEM NA CLÍNICA INTEGRATIVA

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

ORAL SIN RESGATA SUA AUTOESTIMA

Nancy Villaron - Medicina Preventiva e Integrativa - CRM 74989  e-mail: nvillaron@uol.com.br

Felicidade, realização pessoal, motivação, entusiasmo, surpresa.  A gravidez é um verdadeiro turbilhão de senti-
mentos e expectativas. Historicamente direcionadas para a mulher, as ações de saúde que englobam concepção, parto e 
puerpério, atualmente se voltam ao homem.  Um movimento crescente observado no Brasil e em vários países do mundo 
enfatiza a recomendação do check-up masculino durante o período de gestação do seu filho. 

Na abordagem integrativa, o médico está envolvido na promoção da saúde e no aconselhamento de questões fun-
damentais para a nova etapa da vida que é  a paternidade. Utilliza-se ao máximo o momento oportuno para proceder 
o exame físico geral, recomendar exames preventivos e profilaxias nas datas adequadas, tirar dúvidas sobre situações 
de vulnerabilidade, fortalecer sabedorias culturais,  desfazer mitos e crenças infundados, colaborar com orientações 
específicas, tirar dúvidas. 

Na experiência humana somos duais. Na dualidade travamos batalhas internas e silenciosas entre forças e fraque-
zas. A vida é o caminho para fazermos as pazes com a nossa humanidade e a nossa divindade. Cientes de que somos 
interdependentes com todas as coisas e todas as outras pessoas e de que todas as palavras e ações tem repercussão nos 
filhos, evoluídos quando nos tornarmos pais.

O acompanhamento clínico integrativo abrange vários aspectos além dos biológicos. O nascimento de um filho 
relembra que somos leais à vida e o monitoramento direciona o homem à sua própria construção da realidade familiar 
saudável, segura, amorosa e feliz. 

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contribuições (15 anos completos de contribuição 
ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia familiar, incluídos os produtores rurais, ga-
rimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, 
mas desde que provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de trabalho rural para requerer aposentadoria por 
idade, porém somente quando completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade de segurado (ter deixado de contribuir 
ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido 
de aposentadoria por idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para os empregados que se filiaram antes de 
1991, existe uma regra de transição com relação a carência, ou seja, tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos homem e 60 anos mulher, ter contribuído ao INSS 
na proporção do ano em que completou todos os requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter 
como contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve ter como contribuição 168 meses.

O Brasil tem 16 milhões de pessoas sem nenhum dente. Das pessoas com 60 anos ou mais, 41,5% já perderam todos os dentes; 
23% dos brasileiros perderam 13 dentes ou mais, e 33% usam prótese dentária.

A causa da perda dentária está relacionada não apenas a má higienização ou dificuldade de acesso ao dentista, mas também à estafa: 
“O número de pessoas jovens, entre 30 e 45 anos que estão perdendo os dentes devido ao estresse é muito grande”, alerta o implanto-
dontista, Dr Bruno Vieira, sócio-diretor da Oral Sin Indaiatuba.

É por essas razões que a Oral Sin vem crescendo exponencialmente, pois acompanha as necessidades e entende as expectativas dos 
pacientes que buscam uma solução definitiva para os problemas de saúde bucal que enfrentam.

A Oral Sin está presente em todo o Brasil com mais de 100 clínicas, que sempre tem à frente mestres e doutores, especialistas nas 
áreas de implante e prótese. O corpo clínico é formado por profissionais que entendem e aplicam de uma maneira diferente a odonto-
logia do futuro, com foco no tratamento humanizado e no bem-estar dos seus pacientes.

Dr Bruno Vieira complementou sobre como o implante dentário pode mudar a vida de alguém: 
“A autoestima caminha lado a lado com a felicidade. Estar bem consigo mesmo é o primeiro passo para estar bem com o mundo. 

E a autoestima é construída em ações simples, mas essenciais, como sorrir, comer e conversar.
A reabilitação com implantes dentários resgata a auto estima de uma forma muito positiva. Com a dentição completa, você perde o 

receio de sorrir e volta a frequentar círculos sociais; volta a se alimentar sem se preocupar com a prótese móvel; passa a comer melhor, 
mais frutas e vegetais crus, mais proteína e fibras, e isso reflete diretamente na saúde, o que traz uma sensação de bem-estar muito grande”.

Na segunda semana do Maio Amarelo, Indaiatuba passou a fazer parte do programa “Município Laço Amarelo” que tem como 
objetivo conscientizar a população para um trânsito mais seguro
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Autoridades discutem redução 
de velocidade na Santos Dumont
Limite máximo de 80 km/h seria imposto apenas para o perímetro que corresponde a Indaiatuba

Prefeito Nilson Gaspar recebeu certificado de Município Laço Amarelo 

Na manhã de ontem, 
dia 18, Indaiatuba 
tornou-se oficial-

mente a primeira cidade a fa-
zer parte do programa “Muni-
cípio Laço Amarelo”, que tem 
como objetivo conscientizar 
a população para um trânsito 
mais seguro. Uma das ações 
discutidas entre autoridades 
locais é a redução do limite de 
velocidade na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75).

A ideia é que no perímetro 
de Indaiatuba, que compreen-

de entre o pedágio e empresa 
Toyota, a Rodovia tenha ve-
locidade máxima de 80 km/h. 
Atualmente a velocidade em 
toda a extensão da rodovia, que 
liga Campinas à Itu, e “corta” 
Indaiatuba é de 110 km/h. 

A mudança está sendo 
“discutida” numa parceria 
entre a Prefeitura, Artesp, 
Observatório Nacional de Se-
gurança Viária (ONSV) e AB 
Colinas, concessionária que 
administra a Santos Dumont. 

Durante coletiva de im-
prensa na manhã de ontem, o 
diretor presidente do ONSV, 
José Aurélio Ramalho, salien-
tou que será necessário um es-

tudo do trecho para saber se há 
a possibilidade de redução da 
velocidade. “A Artesp ainda 
não nos deu um retorno sobre 
esse ponto, porém é umas as 
principais ações que o Laço 
Amarelo pretende agir aqui 
em Indaiatuba”, explica. “Em 
Campinas existe há anos e foi 
uma ação que deu resultado 
positivo”, completa.

Segundo a AB Colinas, o 
trecho local da rodovia regis-
trou em 2016 um total de 240 
acidentes, destes, nove foram 
fatais. Já entre janeiro e abril 
deste ano, o mesmo segmento 
da rodovia contabilizou 76 
acidentes e três deles tiveram 
vítimas fatais. 

A Colinas ressaltou que 
trecho é predominantemente 
urbano e não tem característi-
cas rodoviárias, já que recebe 
muitos veículos que utilizam a 
rodovia apenas para se deslocar 
de um bairro a outro da cidade.

Em Indaiatuba, outras três 
frentes de trabalho também 
estão sendo discutidas entre 
a Prefeitura e o Observatório: 
a implantação, como projeto 
piloto, do conteúdo do Obser-
var Educa; o material didáti-
co-pedagógico de Educação 
para o Trânsito que engloba 
todo ensino fundamental em 
livros do Professor e Aluno; 
além de todo referencial teóri-
co, para ser implementado na 
rede municipal de educação 
no próximo ano.

Outro projeto é o “In-
daiatuba para na faixa”, uma 
campanha para que todas as 
faixas de pedestres da cidade 
sejam respeitadas.

Certificação  
Ainda na manhã de ontem, 

o prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) recebeu das mãos 
de Ramalho o selo com a cer-
tificação de que a cidade irá 
trabalhar com ações, ao longo 
do ano, conscientizando a po-
pulação para um trânsito mais 
seguro. Com isso, Indaiatuba 
irá aderir ao programa que 
terá a segurança viária como 
pauta mensal no trabalho 
junto à comunidade. 

O certificado ainda con-
firma o compromisso do 
município em trabalhar for-
temente para redução dos 
acidentes de trânsito e torná-

Caminhada Atenção pela Vida acontece neste domingo
Neste domingo, dia 21, 

acontece a 4ª Caminhada 
Atenção pela Vida, que sa-
íra às 9 horas, em frente à 
Prefeitura, e tem como ob-
jetivo lembrar a todos que a 
rua deve ser compartilhada 
com respeito e educação por 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres em todos 
os trajetos do dia a dia.

Como nas edições an-
teriores, os participantes 
receberão uma camiseta 
alusiva ao Movimento e 
poderão se aquecer com 
uma aula de zumba e alon-
gamento. Ainda em frente à 
Prefeitura será montada uma 
minicidade para ensinar as 
crianças a respeitarem as 
leis de trânsito e um stand 
com orientações sobre a 
importância do transporte de 
crianças de modo adequado, 
com o uso de bebê-conforto, 
cadeirinha, assento de ele-
vação e cinto de segurança.

Outra ação será realizada 
pela AB Colinas que pre-
parou diversas campanhas 

Programação da Semana de Trânsito

Segunda-feira, dia 22
Ações para Ciclistas e motoristas
Local: Marginal do Parque Ecológico
Horário: 14h30 às 16h30

Terça-feira, dia 23
Orientações a pedestres
Local: Em frente ao Hospital Dia
Horário: 8h às 10 horas

Quarta-feira, dia 24
Ações para motociclistas e motoristas
Local: Marginal do Parque Ecológico
Horário: 9h ás 11 horas
Palestra “Minha Escolha Faz a Diferença”

do seu Plano de Redução de 
Acidentes (PRA) para serem 
realizadas durante o mês. Em 
Indaiatuba, as ações acontecem 
entre os dias 22 e 27 de maio, 
com o apoio da Prefeitura e da 
Câmara Municipal. As aborda-
gens educativas serão voltadas 
a pedestres, motoristas, ciclistas 
e motociclistas. O encerra-
mento será no dia 27, com um 
circuito de saúde na Praça Dom 
Pedro I, no Centro.

Além das atividades edu-
cativas, a AB Colinas dará seu 
apoio ao movimento exibindo 
mensagens alusivas em seus 
painéis de mensagem eletrô-
nicos nas rodovias, inserindo 
banner do movimento e o laço 
amarelo em seu site e instalan-
do material sobre o tema nas 
suas cancelas de pedágio.

Maio Amarelo
O Movimento Maio Ama-

relo tem por objetivo chamar a 
atenção da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. Cria-
do pelo Observatório Nacional 

-la uma cidade que respeite 
os pedestres. “O trabalho 
de conscientização deve ser 
feito nos três níveis, com 
responsabilidades compar-
tilhadas: iniciativa privada, 
sociedade organizada e o po-
der público. O Observatório 
segue essa linha de trabalho 
e quer, com a implantação 
desse programa em vários 
municípios, ajudar a toda 
sociedade a reduzir o número 
de mortos e feridos no trânsi-
to”, explica Ramalho.

Na ocasião também foi 
assinado um termo com 
o Observatório para o de-
senvolvimento de ações 

conjuntas. Aderindo ao pro-
grama, além de um certi-
ficado, o município passa 
a ter acesso ao Sistema de 
Observação, Monitoramento 
e Ação (Soma), entre outros 
benefícios que também se 
estendem às empresas Laço 
Amarelo, como o direito de 
utilização da marca Laço 
Amarelo; acesso à ferra-
menta de autoavaliação em 
segurança viária; conteúdos 
e materiais de comunicação 
relacionados à segurança 
viária; acesso a todo acer-
vo de pesquisas, estudos e 
materiais do Observatório, 
entre outros.

de Segurança Viária (ONSV) 
na esteira da determinação 
da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas (ONU) que 
editou, em março de 2010, 
uma resolução definindo o 
período de 2011 a 2020 como 
a “Década de Ações para a 
Segurança no Trânsito”, o 
Maio Amarelo é uma ação 
coordenada entre o Poder 
Público e a sociedade civil.

Neste ano de 2017, o 
Maio Amarelo tem como 
tema “Minha escolha faz a di-
ferença”, que visa alertar que 
no trânsito todos têm de estar 
muito atentos para a escolha 
certa, já que dados apontam 
que as causas de 90% dos aci-
dentes no país estão ligadas 
a falhas humanas (imperícia, 
imprudência, entre outros).

Os acidentes de trânsito 
no Brasil foram respon-
sáveis em 2014 (últimos 
dados oficiais disponíveis) 
por cerca de 43 mil mortes. 
Os custos com os acidentes 
de trânsito representam 
montante de R$ 56 bilhões.

Palestrante: Ewerton Fernandes
Horário: 14h30

Quinta-feira, dia 25
Orientações para ciclistas e motociclistas
Local: Distrito Industrial
Horário: 16h às 18 horas

Sexta-feira, dia 26
Orientações para motoristas e motociclistas
Local: Marginal do Parque Ecológico
Horário: 9h às 11 horas

Sábado, dia 27
Orientações para pedestres e circuito saúde
Local: Praça Dom Pedro I
Horário: 9h às 12 horas

DENISE KATAHIRA
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2º Fórum e Feira de profissões 
do Objetivo auxilia jovens na 
carreira profissional

Sábado Solidário da Turma 
do Tutty acontece amanhã

Turma do Tutty realiza o Sábado Solidário amanhã a partir das 9 horas, na Drogaria Drogasil localizada na Avenida Francisco Paula Leite   

Durante a Feira, mais de 400 inscritos assistiram às palestras

O Sábado Solidário que 
é organizado pelo 
projeto social Turma 

do Tutty acontece amanhã, 
dia 20, das 9h às 13 horas. O 
evento será na Drogaria Dro-
gasil localizado na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
1.242, no bairro Cecap.

Na ocasião, serão realiza-
das diversas ações gratuitas 
como corte de cabelo, teste 
de visão, exame de glicemia 
e pressão, orientação com 

advogados, orientação de 
engenheiro sobre documen-
tação e planta residencial, 
orientação aos aposentados 
sobre o INSS, feira da troca 
de livros, pintura no rosto, 
escultura de bexigas, ofici-
na de desenhos, limpeza de 
pele e maquiagem, além da 
participação de alunos da 
Faculdade Max Plank que 
vão orientar sobre como 
preencher um currículo. 

No mesmo dia, será dis-
tribuído algodão doce e terá 
brinquedo pula-pula para 
divertir as crianças.

De acordo com o res-
ponsável pela Turma do 
Tutty, Antonio Herrera, o 
projeto completo 11 anos. 
“Há anos realizamos esse 
tipo de evento que tem como 
objetivo ajudar os que mais 
precisam”, diz. “Também 
teremos diversas ofertas de 
empregos e ajuda de especia-
listas de como elaborar um 
bom currículo”, completa.

No evento ainda haverá 
um Bazar Beneficente onde 
serão comercializados vestu-
ários a partir de R$ 1. Mais 
informações pelo telefone.

ONG
O projeto Turma do Tutty 

nasceu com a finalidade de doar 
brinquedos para crianças caren-
tes no mês de dezembro, quando 
atende mais de 2 mil crianças. 

Mas com o passar do tempo 
seu trabalho se expandiu e além 
dos eventos de final de ano, a 
entidade presta assistência a 
famílias carentes da cidade e 
instituições filantrópicas, ONGs, 
creches e escolas.

A Turma do Tutty aceita 
brinquedos novos e usados (em 
bom estado), roupas infantis, 
material escolar, livros.

O 2º Fórum e Feira de 
Profissões, realizado no último 
sábado pelo Colégio Objetivo 
Indaiatuba, em parceria com a 
Congesa, contou com a presen-
ça de mais de 40 profissionais 
de diversas áreas.

Oferecer informações sobre 
as carreiras e universidades aos 
jovens em fase de vestibular, e 
também aos que ingressarão no 
Ensino Médio e desejam se pro-
fissionalizar, foram os objetivos 
do evento aberto ao público.

Durante a Feira, mais de 400 
inscritos assistiram às palestras 
com profissionais das carrei-
ras de Medicina, Engenharia, 
Direito, Relações Internacio-
nais, Arquitetura, Marketing e 
Publicidade e Propaganda. No 
auditório do Colégio, as pales-
tras foram ministradas por dois 
profissionais de cada área, com 
o intuito de proporcionar ao pú-
blico duas visões diferentes das 
profissões. “Essa abertura para 
eles conhecerem os profissionais 
de perto, presencialmente, poder 
fazer perguntas, saber quais os 
riscos e as vantagens da profis-
são ajuda em uma escolha mais 
objetiva. Eu acho que é superin-
teressante essa vivência”, afirma 

Rose Figueiredo, professora de 
Cinema da ESPM e palestrante 
na Feira de Profissões na carreira 
de Publicidade e Propaganda.

Nas salas de bate-papo os 
visitantes puderam conver-
sar com profissionais, uma 
oportunidade excelente para 
conhecer de perto a realidade 
das mais diversas carreiras. O 
público pôde ainda participar 
de workshops e oficinas e visi-
tar os stands de universidades 
como USP, Esamc, Macken-
zie, Unip, Max Planck, Fatec e 
Facens. A Fiec também esteve 
presente com seus cursos téc-
nicos profissionalizantes.

“Eu vim porque a hora é 
agora para decidir e eu não 
vou ter melhor oportunidade 
para tirar dúvidas”, ressalta 
Beatriz Salutti, 16 anos, 
aluna da 3ª série do Ensino 
Médio do Objetivo.

Michele Santos, 15 anos, 
é aluna de escola pública e 
garante que a Feira a ajudou 
muito. “Um evento como 
esse, em Indaiatuba, é muito 
bom para os jovens daqui, 
principalmente para nós que 
não temos muito contato com 
as faculdades”, elogia.
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Cidade vacina mais 
de 60% contra gripe

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

A meta é imunizar 52.802 pessoas com indicação para a vacina

Alunos do Colégio Montreal 
refletem sobre os perigos 
na adolescência  

INFORME PUBLICITÁRIO

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

Com a intensificação 
que ocorreu no “Dia 
D” da campanha de 

vacinação contra a influenza 
(gripe H1N1), no último sá-
bado, dia 13, 60,48% da po-
pulação que deveria receber 
a dose foi imunizada. A meta 
é que 52.802 pessoas sejam 
vacinadas em Indaiatuba. 

De acordo com o De-
partamento de Vigilância 
Epidemiológica, os grupos 

prioritários que estão com 
baixa adesão como crian-
ças; trabalhadores de saúde; 
gestantes e puérpera devem 
priorizar a vacinação nos 
próximos dias.

Para ser vacinado é pre-
ciso se encaminhar até uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) mais próxima da re-
sidência, munido da carteiri-
nha de vacinação (se tiver); 
documento pessoal com foto 
e identificação que faz parte 
de algum desses grupos prio-
ritários, como: carta médica, 
holerite no caso dos profes-

Mais de 19 mil pessoas já foram 
imunizadas contra a Febre Amarela

De acordo com a Secretaria 
de Saúde 19.096 pessoas já 
foram imunizadas contra a 
febre amarela. Esse número 
representa os moradores da 
zona rural da cidade, que foi 
considerada prioridade na 
campanha.

Ainda segundo a pasta, 
a vacinação continua com 
foco na zona rural e após será 
estendida para a zona urbana, 
porém ainda sem data para 

acontecer.
As pessoas que precisam 

se imunizar para viajar nas 
áreas confirmadas com casos 
da doença devem procurar as 
seguintes Unidades de Saúde 
(UBSs): Hospital Dia, PSF 
Parque Indaiá, UBS Itaici, 
PSF Jardim Oliveira Camar-
go, UBS7, PSF Itamaracá, 
UBS9, UBS10, UBS João Pio-
li, PSF Brasil, PSF Aldrovandi 
e UBS Campo Bonito. 

Mais de 60% do público alvo 
receberam a dose da vacina 
contra influenza

sores, e identificação profis-
sional para agentes de saúde.

Ainda podem ser vaci-
nadas pessoas com 60 anos 
ou mais de idade; indíge-
nas; comorbidades (doenças 
crônicas como hipertensão, 
diabetes tipo 2, asma) e 
professores. 

O principal objetivo da 
campanha é reduzir as hos-
pitalizações e a ocorrência 
de mortes relacionadas à 
influenza. Além de buscar 
a imunização, o Ministério 
recomenda que a população 
lave as mãos várias vezes ao 
dia, cubra o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar, evitar tocar 
o rosto, não compartilhar ob-
jetos de uso pessoal, manter 

os ambientes bem ventilados 
e evitar a permanência em 
locais com aglomeração.

Em 2016 o município va-
cinou 56.921 pessoas contra 
a Influenza. No mesmo pe-
ríodo foram notificados 89 
casos de influenza, sendo 67 
casos descartados por exame 
laboratorial (com 4 óbitos 
por outras causas), 12 con-
firmados laboratorialmente 
H1N1 sem internação; oito 
confirmados laboratorial-
mente H1N1 com internação 
(com 4 óbitos); um caso 
de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) por 
outros vírus respiratórios; e 
um caso de SRAG por outros 
agentes.

O Colégio Montreal pro-
moveu na última semana 
uma palestra voltada aos 
alunos da 2ª e 3ª série do 
Ensino Médio, com o tema 
“Perigos na Adolescência”. 
A palestra faz parte do 
programa de Orientação 
Profissional do Colégio. 

Na palestra, ministrada 
pela enfermeira e docente 
da Faculdade de Enferma-
gem Edinéia Fernandes, 
foram abordados assun-
tos como Doenças Sexu-
almente Transmissíveis 
(DSTs), AIDS e Drogas 
de Abuso. “O encontro 
com os alunos foi super 
produtivo! Foi importante 
para sensibilizá-los sobre 
o uso de drogas lícitas e 
ilícitas que podem tornar 
os jovens mais vulneráveis 
e expostos às doenças se-
xualmente transmissíveis. 
Eles fizeram várias pergun-
tas e houve uma interação 
muito boa”, comenta a 
enfermeira.

De acordo com o psi-
cólogo e responsável pela 
Orientação Profissional no 
Colégio, Lucas Cavalcante, 
tratar da temática da car-
reira dos alunos não está 
somente no contexto da 
escolha da profissão, e sim 
no preparo dos alunos para 
os enfrentamentos de uma 
sociedade que atravessa 
crises profundas por falta 

de maturidade, informações 
corretas e orientação ou 
participação familiar. 

Segundo o professor, o 
objetivo da atividade foi 
aprimorar ainda mais a 
preparação desses alunos 
para o ingresso na vida 
adulta. “Vivemos num 
contexto social alarman-
te: as drogas têm, cada 
dia mais e mais, entrado 
nas famílias e as destruí-
do. Jovens, desorientados, 
aventureiros e em busca 
de uma identidade própria, 
têm sido influenciados por 
amizades errantes, mídia 
e até por familiares a ex-
perimentarem esta droga 
lícita ou aquela ilícita, 
entrando, muitas vezes, 
num caminho sem volta. 
A palestra, portanto, visa 
acolher, preparar e orientar 
esses jovens a se posicio-
narem contra o uso e abuso 
das drogas”, explica o 
professor.

“A palestra foi muito 
boa. As explicações foram 
excelentes e os temas fo-
ram apresentados de forma 
muito clara e objetiva. Toda 
informação é importan-
te, não só para a escolha 
da profissão, mas para a 
nossa formação enquanto 
cidadãos”, afirma Matheus 
Alves, aluno da 2ª série do 
Ensino Médio do Colégio 
Montreal.
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Cotas de participação do Frutos de 
Indaiá está em fase de finalização
Principal festa de premiação em Indaiatuba será realizado no dia 7 de outubro, no Salão Social do Clube 9 de Julho

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

JME

Cordeiro Máquinas - Paulo Rogerio A advogado Flávia Thais de Genaro Cia do Salgado - Ellen Costa e Fabiano Negrão Cintra Restaurante - José Carlos e Carla Cintra

As cotas para a participa-
ção na entrega do Tro-
féu Frutos de Indaiá 

entrou em fase de finalização, 
segundo o presidente do Grupo 
Mais Expressão, o empresário 
Admilson Redecopa. O evento 
acontece no dia 7 de outubro, 
no Clube 9 de Julho. 

“Já entramos em contato 
com grande parte das empresas/
empresários e profissionais 
eleitos pela população. Esta-
mos em fase de encerramento 
da venda das cotas, para que 
possamos finalizar toda a or-
ganização e, assim, os mesmos 

estarem participando da grande 
noite de entrega do troféu”, 
informa.

E em sua 12ª edição, o 
evento deve premiar cerca de 
100 empresas e empresários 
de Indaiatuba que foram eleitos 
e que tiveram seus trabalhos 
reconhecidos pela população, 
através de pesquisa de satis-
fação.

O Frutos de Indaiá será re-
alizado em outubro e promete 
superar as expectativas dos 
premiados e convidados, que 
no ano anterior ficaram muito 
satisfeitos. 

Uma das empresas que 
aderiram a cota de participa-
ção foi a Cordeiro Máquinas, 
representada pelo empresário 

Paulo Cordeiro. Segundo ele, 
a expectativa para a premiação 
deste ano é que o evento siga 
qualidade e organização do pas-
sado. “O Frutos de Indaiá 2016 
foi muito bem organizado e a 
premiação foi realizada no ho-
rário programado”, reconhece. 
“Tivemos uma recepção com 
motorista, garçons nos servido 
a todo momento e o show foi 
perfeito”,  completa.

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o Frutos de 
Indaiá conta com alguns parcei-
ros que estão desde a primeira 
edição. É o caso da empresa de 
Vallet – Open Parking e o ser-
viço de ambulância e serviços 
de saúde e emergência - Sanare 
Saúde. “Iremos manter os ser-

viços prestados com excelência 
na edição do ano passado, devi-
do a sua eficiência e aprovação 
dos participantes. Quanto aos 
novos parceiros, estão vindo 
para aprimorar a qualidade do 
evento”,  salienta Redecopa.

A advogada Flávia de Ge-
naro será uma das premiadas e 
foi eleita em primeiro lugar na 
categoria direito imobiliário. 
Segundo Flávia, a expectativa 
para o 12º é muito grande. “A 
expectativa é das melhores 
possíveis, pois irei receber o 
prêmio em nome dos meus 
clientes que me elegeram”, diz. 
“Espero atender as expectativas 
de quem votou em mim, para 
que eu faça o meu melhor 
trabalho em 2017”. Quanto ao 

evento do ano passado, a advo-
gada reconhece que a festa de 
premiação foi fantástica. “Foi 
tudo maravilhoso e perfeito. 
Espero que a festa desse ano 
siga a mesma organização. O 
show foi perfeito”, enfatiza. 

Pesquisa
Para a escolha das empre-

sas premiadas, a equipe do 
Frutos de Indaiá realizou uma 
pesquisa e ouviu aproximada-
mente 4 mil pessoas. A ação 
também ocorreu nas edições 
do jornal Mais Expressão, 
onde os leitores preenchiam 
um questionário indicando as 
melhores empresas da cidade 
em cada segmento.

As empresas que recebe-

ram o troféu Frutos de Indaiá 
tiveram seus trabalhos reco-
nhecidos pelos indaiatubanos 
que votaram na pesquisa de 
satisfação, realizada entre 
outubro e novembro do ano 
passado. 

Segundo Redecopa, o re-
sultado da pesquisa é fiel ao 
que a população votou. “Só 
ganha o troféu a empresa 
que se destacou em primeiro 
lugar. Caso essa empresa não 
queira participar do pacote de 
mídia, o segmento pelo qual 
foi indicado será anulado, ou 
seja, nenhuma outra empresa 
do mesmo ramo irá receber a 
premiação”, revela. “Isso dá 
credibilidade a indicação e ao 
evento”, enfatiza.
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Polícia investiga morte de adolescente 
que teria pulado do 5º andar de um prédio

JME

Tudo indica que o jovem, de apenas 12 anos, cortou a grade de proteção da janela de seu quarto e se jogou 

Morador de Cardeal 
morre após colisão com 
viatura da Guarda Civil  

Semana é marcada por acidentes de trânsito 
PERSEGUIÇÃO OCORRÊNCIAS 

Menino pulou do quinto andar do prédio onde residia, no Jardim Pompéia 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Polícia Civil de In-
daiatuba já iniciou 
a s  i n v e s t i g a ç ã o 

para desvendar o mistério 
do adolescente de 12 anos 
que morreu na noite de quar-
ta-feira, dia 18, após pular 
do quinto andar do prédio 
onde morava, no Jardim 
Pompeia. 

Ele caiu de uma altura de 
10 metros e foi localizado na 
laje da garagem do condomí-
nio. O padrasto contou que 
quando chegou ao aparta-
mento da família, a porta da 
sala estava aberta. Ao entrar 
no quarto do adolescente, viu 
que a grade de proteção da 
janela estava “rasgada”.  

Com várias fraturas pelo 
corpo e gravemente ferido, 
o jovem foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros e leva-
do ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu na madruga.

Segundo a delegada da 
Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM) de Indaiatuba, 
Fernanda Montemor He-
tem, tudo indica que tenha 
sido um suicídio planejado. 
“O menino estaria em seu 
quarto, quando cortou a 
tela de proteção da janela 
e pulou”, conta. “Foi algo 
premeditado, pois ele che-
gou a se despedir de amigos 
via mensagem pelo celular”.

De acordo ainda com a 
delegada, a criança estaria 
sozinha em casa, uma vez 

que o padrasto trabalhava e 
a mãe estava numa reunião 
escolar. 

Fernanda diz ainda ter 
99% de certeza que o menino 
tentou se matar. “Queremos 
entender agora o que levou ele 
a fazer isso. Levantou-se a hi-
pótese de que o mesmo estava 
‘jogando’ aquele Baleia Azul, 
mas nada foi confirmado. Até 
estou com o celular dele, mas 
por enquanto não há nenhum 
indício que possa ser esta a 
causa.”

A delegada salienta que a 
investigação continua. Duran-
te o dia de ontem, três amigos 
do menino prestaram depoi-
mentos, mas sem nenhuma 
novidade. O padrasto também 
foi ouvido pelos investigado-
res, mas na noite do ocorrido. 
(Com Denise Katahira) 

Uma perseguição reali-
zada pela Guarda Civil de 
Indaiatuba, a um veículo 
que empreendeu fuga, 
terminou na morte de 
Luiz Antônio de Oliveira, 
de 55 anos, residente em 
Cardeal. A ocorrência 
iniciou em Indaiatuba 
e prosseguiu do distrito 
vizinho, quando Oliveira 
foi atropelado pela via-
tura. 

Ele chegou ainda a 
ser socorrido e levado 
ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), 
mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu na ma-
drugada de quarta-feira, 
dia 18. 

A Secretaria Municipal 
de Segurança Pública de 
Indaiatuba, em nota, la-
mentou o ocorrido. 

Segundo a Pasta,  a 
o c o r r ê n c i a  c o m e ç o u 
quando um veículo Jetta, 
cor prata, se deparou com 
um bloqueio da Guarda 
Civil, que estava na Rua 
24 de maio, em Indaiatu-
ba, e acabou fugindo.

Durante a fuga, o ve-
ículo derrubou uma mu-
lher de moto e não prestou 

A semana foi marcada 
por alguns acidentes de 
t rânsi to  em Indaiatuba. 
Dois  de les  envolveram 
motociclistas e aconteceu 
na terça e na quarta-feira, 
dias 16 e 17, entretanto 
ninguém ficou ferido gra-
vemente.

O  p r ime i ro  ac iden te 
ocorreu na tarde de terça-
-feira, dia 16, quando um 
entregador  f icou fer ido 
depois de colidir sua moto 
com outra motocicleta. A 
ocorrência foi registrada 
entre as ruas João Martini 

Motoboy bateu na traseira de ônibus do transporte coletivo 
Entregador de gás ficou com a perna presa no suporte onde carrega o 
botijão de gás e precisou ser retirado por homens do Corpo de Bombeiros

e Antônio Brunetti, no Jar-
dim Morada do Sol. 

Com o impacto entre 
as duas motos,  o entre-
gador f icou gravemente 
ferido, pois foi atingido 
pela estrutura de ferro que 
sustenta o suporte onde é 
carregado o botijão de gás. 

A perna da vítima che-
gou a ficar presa e foi ne-
cessário a chega de homens 
do Corpo de Bombeiros 
que, com uma ferramenta 
hidráulica, cortaram a es-
trutura de ferro e liberaram 
o entregador de gás.  

Após os procedimentos 
de resgate,  a vít ima foi 
encaminhada ao Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc). Durante o 
resgate o local foi isolado 
e preservado pelos guardas 
civis. 

Colisão 
Na segunda ocorrência, 

registrada na quarta-feira, 
um motoboy pilotava uma 
motocicleta Honda cargo, 
na  co r  b ranca ,  quando 
colidiu na traseira de um 
ônibus do transporte públi-

co (Viação Indaiatubana). 
O acidente aconteceu 

na  Aven ida  Fáb io  Ro-
berto Barnabé, marginal 
do Parque Ecológico, no 
sentido bairro-Centro. De 
acordo com testemunhas, 
o motoboy teve fraturas no 
rosto. Uma Ambulância foi 
acionada e foi realizado o 
socorro da vítima que foi 
encaminhada ao Haoc.

Agentes de trânsito iso-
laram parte da avenida. A 
Polícia  Mil i tar(PM) foi 
comunicada e fez o atendi-
mento da ocorrência.

socorro. Diante dos fatos, 
foi iniciado um acompa-
nhamento por diversas 
ruas do Centro e conti-
nuou pela Rodovia João 
Ceccon, sentido Cardeal.

Na entrada do distrito, 
o Jetta passou em alta 
velocidade ao lado de 
Oliveira, que perdeu o 
controle da moto e cruzou 
na frente da viatura. 

A vítima foi socorrida 
no local e encaminhada 
para o Hospital de Elias 
Fausto ainda com vida, 
mas foi transferida para 
o Haoc, em Indaiatuba, 
durante a  madrugada. 
Oliveira não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. 

A moto da vítima foi 
encaminhada ao pátio, 
pois estava com a docu-
mentação vencida. Os 
guardas civis envolvidos 
no acidente foram atendi-
dos e passam bem. Uma 
investigação foi iniciada 
pela Polícia Civil, com 
apoio da GC para locali-
zar o condutor e o Jetta.

Uma Sindicância Ad-
ministrativa será instaura-
da baseada na ocorrência 
para apurar os fatos. 

COMANDO NOTÍCIA 
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Hotel Ibis: Inovação, comodidade 
e bem estar pelo melhor preço

HOTEL IBIS

Em Indaiatuba desde 2003, hotel oferece o que há de mais moderno dentro da categoria

Academia é um dos novos espaços do Hotel Ibis que oferece comodidade e conforto para seus hóspedesApartamentos são equipados com TV por assinatura, frigobar e telefone

O Hotel Ibis está insta-
lado em Indaiatuba 
desde 2003 e é uma 

das marcas econômicas do 
grupo francês Accor, que ofe-
rece aos seus hóspedes o que 
há de mais moderno dentro da 
categoria. 

Na fase final de um proces-
so de reformas que envolve 
100% do hotel, o Ibis trouxe 
novidades para seus clientes. 

A implantação de uma aca-
demia é um dos novos espaços 
que oferece comodidade e 
conforto para seus hóspedes. 
“A academia é algo absoluta-
mente inovador na bandeira 
Ibis e fomos um dos primeiros 
da marca a ter este serviço 
no Brasil”, conta o gerente 
do hotel, Geraldo Magela 
Boaventura. “A academia já 
está funcionando plenamente 
e aberta para os hóspedes sem 
nenhum custo adicional.”

Outras novidades estão 
sendo concluídas como os 
apartamentos que estão equi-
pados e decorados dentro do 
mais novo conceito da marca 
chamada Sweet Room, que 
inclui a cama Sweet Bed e é 
desenvolvida pela Castor, es-
pecialmente para o marca Ibis. 

Além da reformulação dos 
apartamentos, novos espaços 
devem ser concluídos até o 
mês de julho, como o terraço 
no jardim do hotel, onde irão 
acontecer atrações diferentes 
todas as noites, incluindo um 
happy hour, noite da pizza, 
churrasco, cervejas artesanais 
e música ao vivo. 

O Hotel oferece também 
serviço de transporte para o ae-
roporto em três horários no dia, 
quando o cliente paga apenas 
uma taxa. “Outra novidade é que 
começaremos dentro dos próxi-
mos meses a descontar o valor 
do pedágio, que fica próximo à 
entrada do hotel, nas diárias do 
cliente”, conta o gerente.

Outra novidade que o Ibis 
oferece aos seus clientes é 
a oferta de diárias gratui-
tas e até passagens aéreas, 
ou ainda o pacote de lua 
de mel.  “Esses benefícios 
são oferecidos desde que o 
nosso hotel seja escolhido 
para receber os convidados 
de festas como casamentos, 
aniversários, entre outros. 
E também de acordo com o 
número de reservas”, explica 
Boaventura.

De acordo com o geren-
te, o diferencial do Ibis é a 
atenção em poder atender 
as necessidades do cliente. 
“Buscamos sempre inovar 
com foco naquilo que o 

cliente precisa e não neces-
sariamente porque está na 
moda ou porque é mais bo-
nito. O cliente é nossa razão 
de existir e por isso ouvimos 
o que ele diz e tudo que for  
possível implementamos no 
hotel”, diz. 

Hotel
O Hotel Ibis oferece 124 

apartamentos que obedecem 
ao mesmo padrão, porém 
com três tipos de montagem: 
apartamento com uma cama 
de casal; apartamentos com 
uma cama de casal e um sofá 
cama para crianças até 12 
anos; e apartamentos com 
duas camas de solteiro.

Os quartos são equipados 
com TV a cabo, frigobar e 
telefone. O hotel oferece 
ainda serviço de estaciona-
mento e Wi-Fi gratuito, além 
dos serviços de alimentação 
e bebidas (café da manhã, 
pratos rápidos no almoço e 
jantar completo que varia de 
bufê ao a La Carte dependen-
do do dia da semana).

Uma das grandes van-
tagens do Ibis e das outras 
marcas do grupo Accor é o 
programa de fidelidade Le 
Club, quando os membros 
têm diversas vantagens, 
incluindo descontos nas di-
árias, welcome drink, early 
check in e late check out, 

além de acumular pontos 
que geram créditos para 
hospedagens. “Hoje é um 
dos mais inovadores pro-
gramas de fidelidade do 
mercado e com maior leque 
de vantagens, sem nenhum 
custo para o cliente”, finaliza 
Boaventura.

As reservas podem ser fei-
tas via telefone no (19) 3801 
2400, por e-mail h3260-re@
accor.com.br ou preferencial-
mente pela internet através 
de do site www.ibis.com ou 
aplicativo AccorHotels.

O Hotel Ibis está localiza-
do na Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), km 60,8. Mais infor-
mações no (19) 3801-2400.
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Copa Integração começa 
domingo com 10 partidas
Competição amadora volta a reunir, após mais de 10 anos, times da Lidi e Aifa 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

Campeonato inédito em Indaiatuba definirá quem, no próximo ano, disputará as séries A e B do Campeonato Amador da Lidi

O próximo domingo, 
dia 21, será histó-
rico para o futebol 

amador de Indaiatuba. Após 
mais de 10 anos de “separa-
ção”, times da Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana 
(Lidi) e da Associação In-
daiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa) voltam a disputar 
uma competição juntos, que 
será a 1ª edição da Copa 
Integração. 

Estão programadas dez 
partidas na primeira rodada. 
Destaque para os clássicos 
entre Mastiga Samba x Ponte 
Preta, às 11 horas, no Cruzei-
ro; e Rêmulo Zoppi x União 
Agrícola Cardeal, no mesmo 
horário na Osan. (Confira a 
primeira rodada no box)

O campeonato será dis-
putado para requalificar as 
equipes para o Campeonato 
Amador de 2018, o qual 
passará a ser promovido 
pela Lidi. 

Ao todo são 30 equipes 
da Lidi e outras 10 da Aifa. 
Elas estão divididas em qua-
tro grupos de 10 times cada.

Na primeira fase, as equi-
pes jogam entre si no grupo, 
em turno único, classifican-
do-se para a fase seguinte os 
cincos primeiros colocados 
de cada chave.

Copa Integração Reduzindo Climatizador Aifa – Lidi

1ª Rodada – Domingo, dia 21  

Hor.  Partida    Local 
9h  Huaxipato x Corola  Oliveira Camargo 
9h Benfica x Comercial  Osan
11h SPQV x Arsenal  Oliveira Camargo 
11h Pimenta x Florence  Pimenta
11h Independente x Camisa 10 Belo Horizonte
11h Noroeste x Paulistinha  Parque Indaiá 
11h Ferroviário x XV de Novembro Ferroviário
11h Mastiga Samba x Ponte Preta Cruzeiro 
11h Manchester x Elias Fausto  São Conrado 
11h Rêmulo Zoppi x U.A. Cardeal Osan
13h30 Nacional x Seati  São Conrado 
13h30 Atlético Paulista x Cardeal Pimenta
13h30 Indaiá x Operário  Parque Indaiá 
13h30 Estrela x 3 Estrela  Ferroviário
13h30 Jardim Brasil x Vale Verde Jardim Brasil 
13h30 Estrela Dourada x Santa Cruz Cruzeiro 
13h30 Bahia x Bandeirantes  Belo Horizonte
13h30 Minas x Família SPQV  CET 1
13h30 Atlético Oliveira x São Francisco Oliveira Camargo
13h30 LBC x Morada do Sol  Osan 

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi)

Os 20 times que passarem 
para a segunda fase dispu-
tarão a Primeira Divisão do 
Amador em 2018. Os demais 
devem jogar a Segunda Divi-
são também no próximo ano. 

Na segunda fase da Copa 
Integração, as equipes serão 
novamente divididas em 
quatro chaves, com cinco 
agremiações cada, onde to-
dos jogarão contra todos em 
turno único. 

Após esta fase, classifi-
cam-se para as quartas de 
final as duas melhores de 
cada grupo, passando pela 
semifinal e consequentemen-
te final, todas com partida 
única. A decisão do certame 
está programa com duas par-
tidas no final de setembro.

O time da Lidi que tiver 
a melhor campanha na com-
petição, simbolicamente e 
por questão de história da 
entidade, será considerado o 
campeão do Amador da Lidi 
de 2017. 

Haverá premiação de R$ 
10 mil, sendo R$ 5 mil ao 
campeão, R$ 2 mil ao vice, 
R$ 1 mil para o terceiro e o 
mesmo valor para a equipe 
mais disciplinada, além de 
R$ 500 para o artilheiro e 
outros R$ 500 para o goleiro 
menos vazado. A quantia é 
oferecida pela Reduzino Cli-
matizadores, patrocinador 
máster da competição. 

Expectativa 
Para o presidente da Lidi, 

Rogério Pontara, a expecta-
tiva é de uma grande compe-
tição. “Após o acerto reali-
zado entre Aifa e Lidi, nossa 
diretoria tem se empenhado 
muito para realizar o cam-
peonato. Nossos diretores 
têm trabalhado dia e noite 
para inscrever os mais de 
mil atletas que participarão 

do campeonato. Torcemos 
muito para que tudo dê cer-
to”, salienta. 

Um evento festivo na 
noite de ontem, dia 20, no 
Clube 9 de Julho, marcou o 
lançamento oficial do cam-
peonato. No encontram es-
tavam jogadores, comissão 
técnica, diretores das enti-
dades, autoridades políticas 
e membros da imprensa. 
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Após nova derrota em 
casa, Fantasma busca 
reabilitação no Paulista
Tricolor pega o Itararé domingo, dia 21, no último confronto da fase de turno

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TABELA

ANGELO GOUVÊA 

CIDA SANTOS 

Paulistinha bate o Atlético Oliveira por 1 x 0 e garante 
o ‘caneco’ do Mário Araldo Candello - categoria Sub-20

BICAMPEÃO 

17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica 
 
Primeira Divisão  
 
Semifinal amanhã, dia 20  
Horário Partida     Local
16h União Tribuna A x Sol-Sol  Aldrovandi
16 Grillos/Tam. Tintas x Nova Aliança/XII  Sol-Sol

Segunda Divisão  
 
Semifinal amanhã, dia 20  
Horário Partida     Local
14h30 Atlético Oliveira x Projeto Restitui  Sol-Sol
14h30 Kautela /Elias Fausto x Bayern 07  Aldrovandi
 
Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros – Clube 9
 
Rodada amanhã, dia 20 
 
Máster 
Horário Partida         Campo 
15h  Atento Segurança x Smart Ar Condicionado   3 
16h15  A. E. Dirce/Race Pneus x Alves Hair/RZ Com  3
 
Rodada domingo, dia 21  
 
Máster  
Horário Partida         Campo 
7h50  Lanchonete Chega Mais x Hot Dog Tio Lau  1 
7h50  Vidraçaria Kyoto x Juninhos Camisetas  2 
9h  Madeireira Madelasca x Colégio Meta  2  
10h  Alves Hair/RZ Com x Casa das Embalagens  2 
11h  Grupo Marquinhos x Jacitara   2 
9h  Auto Escola Dirce/Race Pneus x Balilla  3

Adulto 
Horário Partida         Campo 
10h  Sanare Serviços de Saúde x PCB Informática 2 
11h  Corbella Tintas x Restaurante Caipirão  2

Veterano  
Horário Partida         Campo 
9h  DD Max x SS Silveira    1 
10h  Karcher Center Altex x Luxafit Transportes  1  
11h  JR Celulares/Pinguim X GPS Imóveis  1
 
Rodada quarta-feira, dia 24
 
Máster
Horário Partida          Campo 
19h15  Grupo Marquinhos x Juninhos Camisetas   3 
20h15  Big Strong/Freegelo x Tecnosemillas  3

Resultados da última rodada
Adulto
Sanare Serviço de Saúde 2 x 2 Corbella Tintas
Limpa Mais 3 x 3 Restaurante Caipirão
Sorvetes Saint Luiger 4 x 5 Ford Tempo
 
Veterano
Vizzent Calçados 4 x 1 Centermaq
Visual Formaturas 3 x 1 Embalimp
 
Máster
Jacitara 4 x 2 Colégio Meta
Hot Dog Tio Lau 1 x 1 Juninhos Camisetas
Madeireira Madelasca 3 x 2 Casa das Embalagens
Vidraçaria Kyoto 0 x 2 Tecnosemillas
Lanchonete Chega Mais 2 x 2 Colégio Meta 
Jacitara 5 x 1 Hot Dog Tio Lau
 
Super Máster
LG Vacker 5 x 5 Cartão de Todos
Pais & Filhos 0 x 6 Hot Flowers
Posto Tremendão/Kapalú 3 x 0 2G Bebidas/Visão Imóveis

Após vitória apertada, Paulistinha conquistou o segundo título seguido no Sub-20 organizado pela Liga Regional Desportiva Indaiatubana   

O Esporte Clube Prima-
vera terá a oportuni-
dade neste domingo, 

dia 21, de reencontrar o ca-
minho da vitória na Segunda 
Divisão do Paulista. Para isso, 
o time viaja 307 quilômetros 
até Itararé, onde enfrentará os 
donos da casa. O confronto, o 
último válido pela fase de tur-
no, ocorre a partir das 15 horas. 

A equipe volta a campo 
depois de um revés no último 
sábado, dia 13, quando acabou 
derrotada em casa para o líder 
EC São Bernardo, pelo placar 
mínimo de 1 x 0. O gol foi 
marcado por Douglas, aos 42 
minutos do segundo tempo. 

O Tricolor de Indaiatuba 
ainda não sabe o que é vencer 
no Gigante da Vila. Por cum-
prir punições impostas pela 
Federação Paulista, o time 
fez apenas dois jogos em seu 
estádio. Além do resultado 
negativo na última partida, 
também em casa o Fantasma 
foi derrotado por 2 x 0 para o 
Elosport. 

Mas se diante de sua torci-

da o Primavera não vem tendo 
boas apresentações, o mesmo 
não se pode dizer quando joga 
fora de Indaiatuba. 

Na sua estreia, em Osasco, 
os indaiatubanos venceram 
por 2 x 0 a equipe da casa. 
Em Rio Claro, cumprindo 
suspensão, o placar foi de 0 
x 0 com o Guarulhos. Contra 
o Diadema, na casa do adver-
sário, nova vitória pelo placar 
de 3 x 0, dessa vez por WO 
dado pelo adversário. Pelo 

mesmo placar, o Fantasma 
da Ituana bateu o Barcelona 
jogando em São Paulo. 

Classificação 
Com seis rodadas dispu-

tadas, o Fantasma da Ituana 
segue na terceira posição 
do Grupo 3, com 10 pontos, 
mesma pontuação do Elosport 
na segunda posição. São três 
vitórias, um empate e duas 
derrotas. A equipe indaiatu-
bana marcou ainda oito gols 

e sofreu apenas três. 
Na liderança está justa-

mente o São Bernardo, com 
15 pontos somados. Com os 
mesmos 10 pontos na clas-
sificação estão Guarulhos e 
Itararé, nas respectivas quarta 
e quinta colocações. 

O Osasco vem sexto, com 
oito pontos, cinco a mais que o 
Diadema na sétima colocação. 
O Barcelona Esportivo segue 
na lanterna do grupo, com 
apenas dois pontos somados. 

Com uma vitória sim-
ples por 1 x 0, o Paulistinha 
garantiu o bicampeonato do 
Mário Araldo Candello, ca-
tegoria Sub-20, e que é pro-
movido pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana 
(Lidi). O título veio con-

tra o Atlético Oliveira, na 
partida disputada no último 
domingo, dia 14, no estádio 
do Primavera.

No começo da segunda 
etapa, Mateus Leite cobrou 
falta com perfeição e fez o 
gol que deu o bicampeonato 

ao Paulistinha. 
A conquistou só coroou 

a excelente campanha da 
equipe. Foram nove par-
t idas  disputadas,  sendo 
sete vitórias, um empate e 
apenas uma derrota. O time 
teve o melhor ataque do 

certame, 27 gols marcados. 
A defesa também não ficou 
atrás e sofreu 10 gols na 
competição. 

Premiação
A artilharia da compe-

tição ficou com Jonathan 
Henrique, do Paulistinha, 
e Luiz Fernando, da Ponte 
Preta, quando ambos balan-
çaram as redes adversárias 
em nove opor tunidades 
cada.

Coube ao Atlético Oli-
veira contentar-se com o 
t roféu de defesa menos 
vazada, com apenas oitos 
gols sofridos durante toda 
a competição. 

Primavera acumu-
la duas derrotas na 
competição, ambas no 
Gigante da Vila 
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Rosa de Saron é atração 
confirmada no Som e Vida
Evento comemora este ano os 25 anos da Paróquia Santo Antônio 

COMUNICAÇÃO SOM E VIDA

REI ARTHUR: A LENDA DA ESPADA - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 14 anos  -  126 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   19h00
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (22):   20h30
Polo Shopping: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):   
21h45. Sábado (20) e  Domingo (21):   14h20  /  21h45
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Domingo (21),  Terça (23)  e  Quarta (24):   20h30. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 22, não será exibida a versão legendada no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h20
.........................................................................................................................................
CORRA ! - Lançamento  -  Suspense  -  Classificação 14 anos  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):   
19h25. Sábado (20) e  Domingo (21):   14h40  /  19h25
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   17h00  /  21h45
.........................................................................................................................................
O RASTRO - Lançamento  -  Suspense  -  Classificação 14 anos -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: 
Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):   16h55  /  19h25  
/  22h00. Sábado (20) e  Domingo (21):   14h35  /  16h55  /  19h25  /  22h00
.........................................................................................................................................
ANTES QUE EU VÁ - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  100 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):   
15h30  /  18h45. Sábado (20) e  Domingo (21):   16h25  /  18h45
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   21h10
.........................................................................................................................................
GOSTOSAS, LINDAS E SEXIES - Estreia  -  Comédia -  Classificação 14 anos 
-  110 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Segunda (22)   e  na  Quarta (24):   16h00  /  19h00. 
*Excepcionalmente na terça, dia 23, não haverá exibição deste filme
.........................................................................................................................................
MEMÓRIA EM VERDE E ROSA - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria 
Municipal de Cultura*  -  Documentário  -  Classificação livre  -  80 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Segunda (22):   15h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 18 de maio.
.........................................................................................................................................
SINFONIA DA NECRÓPOLE - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria 
Municipal de Cultura* -  Musical  -  Classificação 10 anos  -  85 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Segunda (22):   19h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 18 de maio.
.........................................................................................................................................
O ÍDOLO - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de Cultura*  
-  Drama -  Classificação 12 anos  -  95 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (23):   15h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 18 de maio.
.........................................................................................................................................
ARGENTINA - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de Cul-
tura*  -  Documentário -  Classificação livre  -  85 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (23):   19h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 18 de maio.
.........................................................................................................................................
ALIEN: COVENANT - 2ª semana  -  Ficção / Suspense / Terror  -  Classificação 14 
anos  -  122 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (22):   21h30
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   20h55
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Domingo (21),  Terça (23)  e  Quarta (24):   21h30. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 22, não será exibida a versão legendada no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   18h15
.........................................................................................................................................
GUARDIÕES DA GALÁXIA - VOL. 2 - 4ª semana  -  Ação / Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  137 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   21h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   17h30
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h45
.........................................................................................................................................
VELOZES E FURIOSOS 8 - 6ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 
anos  -  136 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sexta (19)  a  Domingo (21),  Terça (23)  e  Quarta (24):   17h15  /  20h15
Segunda (22):   somente  21h05. *Excepcionalmente na quinta, dia 18, não haverá 
exibição deste filme.
.........................................................................................................................................
A CABANA - 7ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h05  /  18h35
.........................................................................................................................................
ROCK DOG - NO FARO DO SUCESSO - 3ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (20)  e  Domingo (21):   15h15. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPEC-
TADOR
.........................................................................................................................................
OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 7ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  
-  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (20)  e  Domingo (21):   14h00. PROMOÇÃO “SES-
SÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPECTADOR
.........................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 8ª semana  -  Animação -  Classificação livre  -  98 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (20)  e  Domingo (21):   14h15. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPEC-
TADOR
 .........................................................................................................................................

A primeira 
loja a comer-

cializar o café 
como bebida 

- não o grão - 
foi inaugurada 

em 1475, em 
Constantino-

pla (Istambul). 
Mais de 500 
anos depois 
chega à In-

daiatuba uma 
nova casa de 
café - a Mon 
Petit Cafete-

ria. Você não 
pode perder

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

A banda Rosa de Saron 
será a atração prin-
cipal da 20ª edição 

do Som e Vida, que tem por 
objetivo evangelizar através 
da música. O evento acontece 
dia 1º de julho, na praça do 
Barco, e este ano celebra os 
25 anos da Paróquia Santo 
Antônio, localizada no Jar-
dim Morada do Sol. 

A entrada para o evento 
será gratuita, porém me-
diante a doação de um quilo 
de alimento não perecível, 
que será doado aos Vicen-
tinos do Jardim Morada do 
Sol.   

O evento terá início a 
partir das 17 horas, com a 
missa de comemoração dos 
25 anos da Paróquia Santo 
Antônio, aniversário que é 
celebrado todo dia 13 de ju-
nho. A celebração será feita 
pelo pároco da Santo Antô-
nio, padre Caio Augusto de 
Camargo, e também pelo 
padre Paulo Emiliano, da 
comunidade São Francisco 

de Assis. 
“É um momento de fes-

tejar e agradecer a Deus por 
esses 25 anos da Paróquia. 
Mas ninguém comemora 
sozinho e por isso teremos 
conosco outras paróquias 
da cidade, como a Santa 
Terezinha, São Francisco e 
Perpétuo Socorro”, salienta 
o padre Caio.  

Logo após a missa, as co-
memorações seguem com a 
apresentação dos DJ’s Giba, 
Carlão e Bento. A animação 
continua pela noite, com o 
show especial da banda Lí-
rios do Vale, da cidade de 
Guarulhos, que trará para 
o palco do Som e Vida as 
melhores canções do Pop/
Rock. 

E para fechar a noite de 
muita festa com “chave de 
ouro”, por volta das 22h a 
animação fica por conta de 
Rosa de Saron, atualmen-
te um dos grandes nomes 
musicais  do movimento 
de Renovação Carismática 
da Igreja Católica e que se 
apresenta no Som e Vida 
pela segunda vez. 

De acordo com um dos 
organizadores do evento, 
Marcelo Oliveira, além de 
ser um destaque nacional, 
a escolha do Rosa de Saron 
para este ano deu-se por 
conta de um pedido da co-
munidade. “Era um desejo 
dos fiéis da Paróquia Santo 
Antônio em assistir ao show 
da banda”, lembra. “É um 
grande desafio promover 
a edição deste ano, porém 
tenho certeza que será o 
maior evento realizado pelo 
Som e Vida.”

Além do musical, o even-
to contará ainda com uma 
ampla praça de alimentação, 
“comandada” pela Santo 
Antônio com ajuda da Paró-
quia Perpétuo Socorro, que 
juntas montarão barracas de 
pastel, lanche de linguiça, 
pamonha, quentão e outros 
produtos típicos desta época 
do ano.

São aguardadas para esta 
edição do Som e Vida cerca 
de 10 mil pessoas. “É um 
grande privilégio realizar 
mais uma edição do evento 
e desta vez por um motivo 

ainda mais especial: os 25 
anos da Paróquia Santo 
Antônio”, diz Marcelo. “Sei 
que estão confiantes no nos-
so trabalho, por isso nada 
mais justo que promover um 
evento a altura.”

O Som e Vida deste ano 
tem apoio da Prefeitura e 
patrocínio do Lógica Asses-
soria contábil, Água Viva 
Instrumentos Musicais, Mi-
neiro Manutenção Predial, 
Só Modas, Dominium Em-
preendimentos Imobiliários 
e Prolink. 

Mas para ajudar com os 
custeios do evento, o Som 
e Vida e a Paróquia Santo 
Antonio estão realizando 
uma rifa, no valor de R$ 20 
cada número, cujo prêmio 
será uma motocicleta Hon-
da CG 160 Start e que será 
sorteada no dia do evento. 

A rifa pode ser comprada 
na Paróquia Santo Antônio, 
localizada Zephiro Puc-
cinelli, 1.351, no Jardim 
Morada do Sol; ou então na 
Livraria Água Viva, situada 
na Siqueira Campos, 511, 
no Centro.

O Som e Vida, que acontece no dia 1º de julho, irá celebrar 
os 25 anos da Paróquia Santo Antônio, que este ano tem como 
lema: “O Senhor fez em mim maravilhas”. (Lucas, 1-49b) 

Segundo o pároco da Santo Antônio, o padre Caio Augusto 
de Camargo, esta será a primeira vez que o aniversário da 
igreja é celebrado em parceria com um grande evento. “A 
comemoração será feita após o término da nossa quermesse, 
que terá quatro finais de semana, sempre aos sábados e do-
mingos, por volta das 19h30, sendo de 3 a 25 de junho”, diz 
o padre Caio. “Cerca de 10 mil pessoas devem comparecer 

nos quatro finais de semana de quermesse, que acontece na 
praça em frente a paróquia.” 

Além da quermesse e do Som e Vida, a paróquia também 
lançou uma revista comemorativa dos seus 25 anos, que 
conta com 36 páginas e pode ser encontrada gratuitamente 
na própria paróquia. 

A igreja Santo Antônio do Jardim Morada do Sol foi fun-
dada em 1981, com o padre Luiz Antônio Guedes. Somente 
em 13 de junho 1992, com o padre Joaquim Aparecido Rocha, 
é que a igreja tornou-se uma paróquia. 

Paróquia Santo Antônio: 25 anos de evangelização  

Diretrizes do 
evento foram 
apresenta-
das durante 
coletiva de 
imprensa na 
quarta-feira
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A Bela adormecida é atração no Polo Shopping

Faça sua viagem para Campos do Jordão

TEATRO

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Horóscopo de 19 a 25/05 Por Alex Costa Guimarães

Esta é uma fase onde o ariano se sente espe-
cialmente emotivo e sentimental. As situações 
ocorrem de forma inesperada e facilmente o na-
tivo se vê diante de fatos, necessitando se impor. 
Nesta fase uma cirurgia ou acidente pode ocorrer. 
Procure manter a calma nos contatos sociais.

O taurino pode se sentir mais sozinho e isolado 
nesse momento, apesar de ter passado pelo seu 
inferno astral, o momento ainda pede reflexão 
com seu modo de sentir e desejar as coisas. Gas-
tos com família ou com parentes podem ocorrer. 
Reveja sua filosofia de vida.

O geminiano está em uma fase de relacionamen-
to onde conseguirá dissolver mal-entendidos 
criados em um momento anterior. Ao mesmo 
tempo estará melhorando sua maneira de ex-
pressar o que sente e o que entende das coisas. 
Alguns nativos tendem a se separarem nesse 
momento por não se sentirem compreendidos.

Algumas mudanças podem ocorrer no trabalho ou 
de trabalho para o nativo. Momento bem produ-
tivo, pois permite o uso da criatividade para ter 
sua estabilidade solidificada. Emocionalmente a 
fase pode não ser muito boa, pois o canceriano 
sente fortes insatisfações nos relacionamentos, 
devido seu sonho ser diferente de sua realização.

O nativo está focado em seus objetivos no 
momento e quanto mais focado, melhor. Seu 
trabalho pode sofrer mudanças intensas pois 
esse foco trará mudanças boas. No entanto 
para o leonino que não focar em seus objetivos 
profissionais, não consegue estabelecer um bom 
andamento de seus negócios pessoais.

O virginiano sente que seus sonhos e projetos de 
estabilidade emocional ou material são frágeis 
e delicados e isso o deixa triste nesse momento. 
Gastos intensos e risco de cirurgia em sua boca ou 
intestinos. Emoções confusas quanto aos rumos a 
serem tomados em sua vida.

Alguns librianos que passaram por fase bem difí-
cil, agora começam a se recuperarem de todas as 
situações pesadas que passaram. Algumas ainda 
persistem, mas de forma mais leve, a vitalidade 
de seu corpo retoma, alguns relacionamentos são, 
ou foram, rompidos e novos acontecem.

O escorpiano vive um momento que sua maneira 
de agir precisa ser reavaliada e posta em equilíbrio. 
Algo dentro de sua natureza pede para deixar de 
lado algumas atitudes. O risco de acidentes ou ci-
rurgias dependente desse comportamento que não 
muda, é alto. Pegue mais leve com as situações.

Momento que marca a necessidade de modificar 
seus valores mais profundos. Portanto, alguns 
fatos podem ocorrer em seu trabalho que forçará 
a mudar ou a diminuir emoções como orgulho e 
seu excesso de certezas. Finanças em baixa, evite 

gastar nessa fase. 

Mudanças ocorrendo em sua vida profissional, época 
para passar em concurso público, para mudar de 
posição social ou profissional. Época interessante 
para acordos profissionais. Dentro de casa certa im-
paciência com sua família ou parentes, pode ocorrer.

Facilidade para mudar de casa ou reformá-la. Sua 
filosofia de vida está em oposição á sua forma de 
se expressar, e de dizer o que pensa. A menos que 
entre em acordo consigo mesmo, o aquariano pode 
vivenciar período tenso e correr risco de acidente 

nos braços, pernas ou enfrentar cirurgia.

Continua a fase de muita agitação para o pisciano, 
pode iniciar novos relacionamentos, pode vir a 
reformar seus valores pessoais ou reformar seu lar. 
Aproveite para mudar sua aparência e rejuvenescer. 
Alguns conhecimentos acerca de sua maneira de ser 
estará sento dito pelas pessoas. Ao invés de rejeitar, 
re-avalie e re-pense, pode achar interessante algumas coisas.

A 1,6 mil metros de altitude, 
Campos do Jordão é a estância 
climática mais procurada por 
turistas que desejam passar o 
inverno na Serra da Mantiqueira 
em São Paulo. A cidade é con-
siderada o mais alto município 
brasileiro.

Campos conta com muitas 
atrações imperdíveis, como vi-
sitas ao Palácio Boa Vista onde 
podemos contemplar obras de 
arte de alguns dos principais 
artistas brasileiros e ao Museu 
Felícia Lerner, um raro museu a 
céu aberto, com uma vista de tirar 
o fôlego da Pedra do Baú. A noite 
também não deixa a desejar e tem 
atrações para todos os gostos. 

Fonte: Melhores Destinos

Com entrada gratuita, A Bela e Fera tem apresentação 
em dois horários no próximo domingo, dia 21 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cultura abre inscrição 
para o terceiro Salão 
de Artes Visuais
A partir de segunda-feira os interessados devem comparecer ao Centro de Convenções Aydil Bonachella

Artistas serão premiados com medalhas e também com quantia em dinheiro 

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

DIVULGAÇÃO 

A Secretaria Municipal 
de Cultura informa que 
estarão abertas a partir 

de segunda-feira, dia 22, e vai 
até 23 de junho as inscrições 
para o 3º Salão de Artes Visu-
ais. O evento que integra o já 
tradicional festival Agosto das 
Artes, realizado anualmente pela 
Prefeitura, ocorrerá de 4 a 25 de 
agosto de 2017, nas dependên-
cias do Centro de Convenções 
Aydil Bonachella e prevê pre-
miação dos artistas locais e da 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), nas diferentes 
modalidades das Artes Visuais.

Os participantes do salão 
em cada categoria concorrerão 
a medalhas de ouro, prata e 
bronze, além de premiação em 
dinheiro de R$ 3 mil para o 1º 
lugar, R$ 2 mil para o segundo 
e R$ 1 mil para o 3º lugar.

As adesões presenciais de-
vem ser feitas no Centro de 
Convenções Aydil Bonachella, 
de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 16h30, exceto pontos faculta-
tivos e feriados. 

Já as inscrições pelo correio 
podem ser postadas até a data-li-
mite de 23 de junho, via Sedex 
ou PAC, com endereçamento 
à Rua das Primaveras, nº 210 
– Jardim Pompeia, Indaiatuba, 
SP – Cep: 13345-020. Não serão 
aceitas inscrições que mesmo 

postadas dentro do prazo che-
guem ao destinatário após dia 
07 de julho de 2017.

Estão aptos a participar ar-
tistas maiores de 18 anos, resi-
dentes na RMC, e que atendam 
aos requisitos do regulamento, 
disponível no site http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/perfil/ser-
vicos-cultura/.

Cada concorrente pode 
inscrever até três obras com 
uma ficha de inscrição, obri-
gatoriamente digitada, nas 
seguintes manifestações ar-
tísticas: desenho (histórias em 
quadrinhos, caricatura e charge 
estão inclusos nesta categoria); 
escultura; experimental (no-
vas linguagens); fotografia; 
gravura; instalação; pintura e 
vídeo-arte. Não poderão ser 

inscritas as obras contempla-
das nas edições anteriores.

A seleção para exposi-
ção e a premiação das obras 
serão realizadas por uma 
Comissão composta por ar-
tistas e críticos de renomada 
e reconhecida competência 
no campo das Artes Visu-
ais, a serem determinados 
pela Secretaria de Cultura. 
As decisões da Comissão 
de Seleção e Premiação são 
incontestáveis e irrecorrí-
veis. Os autores das obras 
selecionadas serão avisados 
a partir de 17 de julho, por 
correspondência eletrônica 
(e-mail), tendo o prazo de 
entrega da obra no Centro de 
Convenções até 25 de julho.

Informações (19) 3894-1867.

Requisitos para inscrições no 
3º Salão de Artes Visuais
- Ficha de inscrição completa 

(uma para cada obra inscri-
ta), obrigatoriamente digitada, 
assinada, com fotos nítidas e 
informações da obra (modelo 
disponível no site http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/cultura/)

- Cópia do comprovante de 
endereço (nominal ou em nome 
do responsável)

- Cópia do documento de 
identidade

- No caso de instalações, 
o artista deverá apresentar no 
mínimo três fotos de ângulos 
diferentes, juntamente com uma 
breve descrição dos trabalhos e 
projeto detalhado (croqui), com 
medidas da obra e área necessá-
ria para a montagem.

A Bela e a Fera será a atração 
de maio no Polo Teatro. A peça 
será encenada em duas sessões 
neste domingo, dia 21, às 15h e 
às 17 horas, com entrada gratuita 
no Polo Shopping Indaiatuba. 

Diferente da história co-
nhecida, esta versão mostra 
a relação entre a princesa e a 
bruxa Malévola, que desenvolve 
um grande afeto por Aurora e 
começa a questionar se a mal-
dição realmente foi a melhor 
alternativa para se vingar. Tor-
nando a peça mais interativa e 
divertida, os personagens vão 
contar com a ajuda das crianças 
para evitar que a jovem caia em 
sono profundo. 

“As crianças terão a chance 
de ajudar a salvar Aurora e assim 
valorizar o poder da amizade. 
É uma maneira de mostrar que 
existem outras formas de ‘amor 
verdadeiro’ além daquelas que 
oferecem os príncipes encanta-
dos”, diz a gerente de Marketing 
do Polo, Andrea Fernandes.

Serviço
Polo Teatro - A Bela Adormecida
Quando: 21 de maio (domingo)
Horário: Às 15h e às 17h
Local: Polo Shopping Indaia-
tuba (lounge em frente à loja 
Morana) - Alameda Filtros 
Mann, 670

Participação gratuita
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Músicos de Indaiatuba se 
apresentam pela Europa!

APAE Indaiatuba comunica o início das vendas de Box

“Cheers Festival” reunirá 30 cervejarias 
artesanais no Pavilhão Viber

Dia das Mães no Colégio Alves de 
Oliveira / Lápis na Mão

Show Dia das Mães - Polo Shopping Yázigi comemora o Dias das 
Mães no Bar da Gula

Os nossos músicos, Gerson e Victor Lima, foram convidados 
para se apresentarem com a Orquestra Sinfônica de Budapest 
na Hungria. A orquestra é a que sempre está fazendo trilhas 
sonoras para os melhores filmes do mercado cinematográfico. 
Os nossos meninos também vão se apresentar em casas 
de jazz pela Hungria e passarão por Valência, na Espanha. 
Parabéns, Gerson e Victor, vocês são demais! 

A Apae Indaiatuba inicia na próxima segunda-
feira, dia 22, a venda de boxes para a edição 
deste ano da Feira da Bondade. A edição deste 
ano da feira acontece de 9 a 12 de novembro, 
no Pavilhão da Viber. Com apresentações de 
dança e grupos musicais, a feira é uma mistura de 
cultura, diversão e lazer. Os interessados devem 
procurar o Departamento de Eventos das 9h às 17 
horas, na Alameda da Criança, 50, na Vila Vitória. 
Mas informações pelo telefone (19) 3801-8899.

A partir de hoje, dia 19, até domingo, dia 21, o Pavilhão da Viber 
em Indaiatuba recebe o “Cheers - Festival de Cervejas Artesanais, 
Cultura e Foods”, evento que promete agitar a cena cervejeira da 
cidade com mais de 30 cervejarias artesanais, atrações musicais 
e gastronomia variada. Estarão presentes no local 15 food trucks, 
além de barracas de artesanato, exposições, e uma área com 
brinquedos destinada a diversão da criançada. Durante os três dias 
de festival, haverá uma extensa programação musical com estilos 
diferentes. Entre elas, Reprise Inédita, Trilha do Rock, Segundo Sol 
(especial Cássia Eller e Nando Reis), The Brothers e o esperado 
Classical Queen. O visitante vai poder curtir as atrações musicais, 
degustar cervejas de altíssima qualidade e saborear uma boa 
comida. Tudo isso dentro de um espaço seguro e coberto.

Último presente 
para festejar o 
Dia das Mães do 
Polo Shopping 
de Indaiatuba, o 
grandioso show 
da excelente 
cantora Paula 
Lima fez todos 
os presentes 
d a n ç a r e m 
muito. Parabéns 
ao shopping por 
esta iniciativa 
linda.

10 Anos de Canções, Café e Companhia 
com Mulheres em Acordes

Na noite do último dia 11, aconteceu uma das mais lindas 
apresentações musicais do 25º Maio Musical em Indaiatuba: o 
Mulheres em Acordes, cujas representas se reuniram novamente 
para comemorar os 10 anos do grupo, com o show “10 Anos de 
Canções, Café e Companhia com Mulheres em Acordes”. Valeu 
muito ter ido ao Ciaei e ter o privilégio de poder assistir e matar 
saudades dessas meninas maravilhosas, que cantam e encantam 
a todos por onde passam. Parabéns também aos músicos que 
tocaram nesta noite gloriosa, sendo: Vitor e Gerson Lima, Michel 
Membrive e Viva, além de Mônica, Sonia, Sara e Kika!

Lisa e Orlando da SOCPIA em evento esportivo em Indaiatuba

Equipe da Sanare na homenagem aos Profissionais da 
Saúde que aconteceu o Clube 9 dia 12 de maio

Yasmin Brunet e a cerimonialista-blogueira Ivanilde Reis na 
inauguração da Vida Bela

Os Alunos do Colégio Alves de Oliveira / Lápis na Mão, 
apresentaram canções para suas mães, no último sábado, dia 13. 
Com um café da manhã delicioso as mães puderam comemorar 
o dia ao lado de seus filhos. Parabéns a toda equipe do colégio

Nivaldo Ferreira, colaborador 
da Atento completa mais um 
ano de vida amanhã, dia 20

José Carlos , colaborador 
da Atento comemorou seu 
aniversário no último dia 17

Parte da equipe da Casa de 
Carnes Filé na Brasa

Fernando do Supermercado 
Bandeira com o cliente Wilson

A Diretora Ana Lúcia e a 
colaboradora Chander Spedo 
da Sanare
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Persianas

Charuto de Repolho

Novidade no mercado Móveis Planejados

Promoção - troca de mostruário

Bromélia

Na Adelaide Decorações você encontra 
o que há de melhor e mais moderno em 
persianas, cortinas, papel de parede, colcha 
sob medida, almofadas, pisos laminados/
vinílico e tapetes. Atendimento diariamente 
no horário comercial e aos sábados com hora 
marcada. Pagamento com cartão e dividido 
em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um 
orçamento sem compromisso. Informe-se no 
3894-4638/9.9763-2829. Você vai se encantar!

Em parceria 
com Lethicia 
Bronstein, a 
H o p e  c r i o u 
a  c o l e ç ã o 
“White Seda”, 
para mulheres 
que procuram 
p e ç a s 
s e n s u a i s  e 
sofisticadas (e 
não somente 
n o i v a s ) .  A 
m i s t u r a  d a 
s e d a  p u r a 
(com um pouco 
de e lastano 
para dar mais 
movimento ao 
tecido) e da 
renda macia 
com des ign 
exc lus i vo  e 
de l i cado se 
t r a d u z  e m 
luxo e glamour 
a t r a v é s  d e 
m o d e l o s 
consagrados 
como:  su t iã 
mini corselet e 
sutiã tomara-

que-caia, além de uma camisola 
com recortes sensuais e calcinhas 
fio dental e tanga brasileira. Avenida 
Presidente Kennedy, 1.417 – Tel: 
3825-8963/9.7133-1417 (WhatsApp). 
Segunda a Sexta feira, das 9h às 
19 horas. Sábados das 9h às 15 
horas. Facebook: hope Indaiatuba 
Instagram: hope.indaiatuba

Happy Hour no Grenelle 
Gastro Pub

O Grenelle GastroPub oferece Happy Hour de sexta 
e sábado, das 18h às 20h, com 50% off no chopp, 
15% off nas cervejas artesanais, 25% off nos drinks 
e vários combos como: combo 1 - croquete de carne, 
croquete de mortadela e arancine (bolinho de risoto). 
Combo 2 - onion rings, mussarela stick e bolinho 
de bacalhau. Combo 3 (o da foto) - tábua de frios 
e pãozinho alemão e Ribs - Costelinha Barbecue e 
polenta frita. Sexta e sábado com música ao vivo, 
com pop e rock clássico. Vale a pena experimentar 
na Avenida Conceição, 250 - Tel: 2516-1289

A coleção é inspirada numa flor muito presente 
na Mata Atlântica, a Bromélia. Paraíso das 
Noivas, uma coleção maravilhosa da Center 
Noivas com muita renda e transparência, com 
detalhes incríveis que fazem toda diferença. 
Tecidos nobres, caimento impecável. Uma 
coleção que vai encantar as futuras noivas. Não 
deixe de conferir também a divina coleção moda festa, 
longos e curtos que a loja acaba de receber na opção 
venda e aluguel. Essa você não pode perder, tem 
que passar na loja para conferir de perto. Demais! 
WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A La Mer Blanc está fazendo o 
maior sucesso com sua roupa 
fashion para todas as idades, 
inclusive plus size. Conheça a 
coleção no www.lamerblanc.
com.br, Facebook/lamerblanc, 
no Instagram: lamerblanc ou 
por e-mail contato@lamerblanc. 
WhatsApp: (19) 9.8881-1353. 
Roupas com perfeito acabamento 
e caimento impecável. Você vai 
adorar!

Moda Fashion Coleção White Hope

José Renato Monteiro, Jeane Albertini Vidotti e 
Elisabeth Gushiken curtindo o show de Luiza Possi 
no Polo Shopping de Indaiatuba

Helio no Emirados Árabes, buscando o que há de 
melhor da culinária Árabe para sua Casa da Esfiha

Helio saboreando as delícias árabes em Dubai

Uma das delícias clássicas do cardápio árabe é o charuto de 
repolho. Só na Casa da Esfiha, é claro!

Lustre 24 braços, cristal negro com instalação 
inclusa por apenas R$10.499,99. Confira na Luzion 
Iluminação. Rua Humaitá, 994 - Fone: 3834-7133

Os sneakers da Kipling estão o maior sucesso. Feitos em couro, 
veludo ou malha, eles são perfeitos para todas as ocasiões. Corre 
pra conferir, na Speciale Presentes, no Shopping Jaraguá

Já pensando no Dia dos Namorados que 
tal passar na MMartan e conferir as últimas 
novidades em cama, mesa, banho e 
aromatizadores de ambientes. Ótima opção!

Na Capricho Decor você tem sempre o projeto 
certo que vai de acordo com o seu gosto e estilo, 
onde um simples detalhe faz toda diferença, 
seja qual for o lugar da sua casa, apartamento 
ou empresa. Atendimento personalizado e uma 
equipe sempre pronta para melhor atendê-
lo. Informe-se na Avenida Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 1.341 - F. (19) 3894-7544

O segredo da felicidade no 
casamento está nos pequenos 
gestos do dia a dia. A linda 
noiva Dione Francieli. A “A Nova 
Loja” agradece. Felicidades!

A Bicicletaria Duas Rodas acaba de receber a última novidades, 
sensação do momento. Trata-se da bicicleta aro 29 Audax 100, 
quadro em alumínio e com excelente qualidade. Lembrando 
que todas as bicicletas adquiridas são entregues montadas e 
reapertadas e com direito a um reaperto na garantia após 30 
dias da compra. Informe-se na Avenida Presidente Kennedy, 624 
Telefone: (19) 3875-0269

A linda Hana Nagano da proprietária Lhais, após 
banho/tosa e consulta na Clínica Bicho Amigo 
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Kostela do Japonês, costela ímpar
Só na Kostela do Japonês você saboreia uma costela ímpar, feita no capricho, 
macia, grelhada no ponto e super saborosa, acompanhada do melhor 
arroz e feijão, farofa, fritas e variedade incrível de salada, não há quem 
não goste. É famosa em Indaiatuba e região. Vá conhecer na Rua Antônia 
Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646

Ondina, Tatiana e José Sandino

Bruno e Vanderlei

Ricardo, Silvana e Julio

LucasWelber, Felipe e Thiago no Grenelle Gastro Pub

Amigos se divertindo no happy hour do Bar da Gula

O simpático casal Fabio e Karen no Grenelle Gastro Pub

Fani, Alexandre e Miguel no Cintra Restaurante

Carolina e Tatiana no Cintra RestauranteBruno, Wesley e Alex no Cintra Restaurante

Alvaro, Fernanda e Maria do Carmo Braga na Babbo IndaiatubaAltair e Tatiane no Restaurante Açafrão



gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba8º Torneio de Pesca realizado 
pela equipe Bom Jesus Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e 

noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

O professor Zeca, seu filho 
Leonardo e o mascote da Escola 
de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato Conquista

Os alunos Pietro e 
Luca participando 
das promoções da 
Toquinha da Raposa

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante a disputa do Campeonato Conquista

O time Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
no Campeonato da Amizade

Tuany e Rodrigo comemorando o aniversário de seus filhos, 
Lorenzo de 3 anos e Pedro de 6 anos, no Moleka Fest

Os alunos da Escola D+ Educativo em comemoração ao Dia 
das Mães, que aconteceu na Câmara Municipal de Indaiatuba

Os donos do Pesqueiro Veneza, Coka e Vando, com os 
competidores Leonardo e Rafael que ficaram em 2º lugar no torneio

Grupo da Império Tour curtindo férias em Arraial do Cabo

Campeão do último Torneio de Pesca, Alisson, Fabiano e 
sua filha Giulia

Lorenzo de 3 anos e Pedro de 6 anos comemoraram com seus 
super-heróis favoritos com uma festa animadíssima no Moleka Fest

Ana Caroline e o filho João comemoram o Dia das Mães do 
Colégio Meta

José Pascoal, Daniela, Alexandre, Fabio, Lenora, Luany e 
Viviane, na cerimônia de entrega da carteira de advogado 
de Fabio Mazzoni Panzetti, na OAB de Indaiatuba, que 
aconteceu ontem, dia 18. Parabéns e sucesso!

A aluna Ana Julia e família no Uma Tarde em Família do 
Colégio Meta

A equipe do Espaço Camila Medina, ao lado de Kenia, em seu 
Dia de Noiva

Professora Ana Zambonini com os alunos Letícia Rocha e 
Igor Alves no Dia das mães do Colégio Episteme



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE DE LOCAÇÃO

OPORTUNIDADE DE VENDA

Nº 747

CASAS EM BAIRRO:

CA06933 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 120 m² AC. 60 m² - 1 dormitório, cozinha, 
wc social, lavanderia e garagem pequena para moto. R$ 600,00.

CA06585 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AT 150m² AC 36m² - 01 dormitório, sala, 
banheiro social, cozinha com gabinete, lavanderia e 1 vaga de garagem. R$ 800,00 + 
IPTU.

CA05017 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA - AC 60m² - Piso 
superior com 02 dormitórios, 02 WCs social, sala, cozinha americana, lavanderia, 
terraço sem garagem. R$ 850,00 + IPTU. Imóvel pode ser comercial ou residencial.

CA06486 - JARDIM CALIFORNIA - AT  150m², aC 43m² - 01 dormitório, WC social, 
sala, cozinha. R$ 800,00 + IPTU.

CA04821 - JD MORADA DO SOL - AT.80M² - TÉRREO - 02 dormitórios, sala , WC 
social, cozinha, lavanderia e garagem. R$ 900,00 + IPTU

CA06204- JD. BRASIL - Casa com 02 dormitórios sendo 01,sala, cozinha, wc, lavande-
ria, garagem para 02 carros cobertos R$ 900,00+ IPTU.

CA06605-JARDIM SEVILHA, AT 150m² AC 78m² 02 Dormitorios, Wc social, sala 
cozinha americana, lavanderia, quintal, garagem para 01 autos. R$ 1.200,00+IPTU.

CA07040 - VILA CASTELO BRANCO - AT 236m², AC 100m² - Excelente casa de es-
quina com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, cozinha, lavanderia, quintal, garagem 
para dois autos. R$ 1.200,00 + IPTU.

CA03336 - CENTRO - AT 150m² , AC 110m² - 02 dormitórios, 02 WCs, sala 02 ambien-
tes, cozinha, lavanderia. *Não tem garagem* R$ 1.300,00 + IPTU.

CA06052- JARDIM REGENTE - AT125m², AC85m²- 03 dorm.,sendo 01 suíte,sala 02 
ambientes,cozinha com gabinete, lavanderia,Wc social,box blindex e fino acabamento,ga-
ragem para 02 autos, portão eletrônico. R$1.600,00 + IPTU

CA07007 - JARDIM RECANTO DO VALLE - AT 182m², AC 105m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala ampla, cozinha, lavanderia, edícula com pia, quintal, garagem 
para 02 autos. R$ 1.600,00 + IPTU.

CA06721 - JARDIM REGINA - AT 260m², AC 160m²- 03 suítes, 03 salas, lavabo, cozinha, 
WC social, área de serviço. Garagem coberta para 01 carro e descoberta para 05 carros. 
R$ 2.000.00+ IPTU.

CA06850- AT250M²- AC200M²- Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suite, WC social, sala 
de jantar, sala de TV, lavabo, cozinha, área gourmet com churrasqueira, lavabo externo, 
quintal com grama, e jardim na frente. R$ 2300,00+  IPTU.

CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², AC 200m² - 03 suítes, WC social, hall 
de entrada, lavabo, sala de estar e TV, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, despensa, 
churrasqueira, balcão com pia, WC externo, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas.  
R$:2800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO:

CA05294 - MORADAS DE ITIACI - AT 125m², AC 56m² ITAICI -02 dormitórios, sala dois 
ambientes, WC social, cozinha com armários, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. 
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

CA05944 - RESIDENCIAL FLAMBOYANT - 03 dormitórios sendo 01 suíte, Wc social, 
,sala ampla 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, garagem para 
02 autos,segurança 24H, área de lazer com piscina,churrasqueiras e tudo isso rodeado 
por uma mata preservada e privilegiada. R$1.600,00 + COND. + IPTU

CA06899 - JARDIM PORTAL DAS ACACIAS - AT 130m², AC 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, 
quintal, garagem para 02 autos. R$ 2.000,00 com condomínio e IPTU inclusos.

CA03843 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 98m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes, área de luz, cozinha, garagem para 01 autos. R$ 
2.200,00 + condomínio + IPTU.

CA07061 - GREEN VILLAGE - AT 180m², aC 150m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com closet todos com armários e varanda, WC social, sala ampla dois ambientes, 
lavabo, escritório, cozinha planejada, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, 
quintal, garagem para 02 autos. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU.

CA03795 - CHACARA BELVEDERE - AT 130m², AC 160m² - 03 dormitórios (01 suíte 
com armários), WC social, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + COND + 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 au-
tos.**condomínio com infra estrutura completa** R$ 2.500,00 + condomínio + IPTU.

CA05405 - JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE ITAICI - AT 324 m², AC 165 m², 03 
dormitórios (01 suíte c/closet), lavabo, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana, 
lavanderia, churrasqueira com pia, edícula c/01 quarto e 01 WC e garagem para 02 
autos cobertos. R$ 2.900,00 + COND. + IPTU.

CA06433 AT: 450m² AC:250m² CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO com 3 dormitórios 
planejados, sendo 1 suíte, sala para dois ambientes, lavabo, banheiro social e de 
serviço, cozinha planejada, 4 vagas de garagem, sendo duas cobertas e área gourmet 
com piscina. Locação: 3.000,00 + COND. + IPTU.

DESTAQUE 
DA SEMANA

APARTAMENTOS:

AP02612 - ANA MARIA - AU 67m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes com varanda gourmet, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos.OPORTUNIDADE - R$280.000,00

AP02792- JARDIM REGENTE - AU71,80m²- Apto c/ 2 dorms sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Wc social, 01 vaga de gar. coberta.Valor de venda R$ 295.000,00

ʋAP03527 - EDIFICIO FIRENZE - AU 71,82m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte 
com hidro e armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 02 autos. R$ 350.000,00

AP03536 - EDIFÍCIO LUCIANE - AU 100m² - AU 100m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal, garagem para 01 auto. **Apartamento muito bem 
localizado** R$ 450.000,00

AP03531 - EDIFÍCIO THAIS - AU 80m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte (todos 
com armários), WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 430.000,00

AP03535 - EDIFÍCIO GRAUNA - AU 83,95m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (todos com armários), WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia, WC de serviço, garagem para 
01 auto. **Apartamento muito bem localizado** R$ 450.000,00

AP03542 - DUE - AU 128,86 - Apartamento novo com 03 suítes, sala 
ampliada, cozinha americana ampliada com sacada, lavabo, lavan-
deria, aquecedor à gás, WC de serviço, garagem para 02 autos. R$ 
550.000,00 de entrada e transfere a divida de R$ 445.000,00. R$ 
995.000,00.

CASAS EM BAIRRO:

CA07052 - VILA FURLAN - AT 170,00 m² - AC 110,00 m² - Casa Terrea 
com 3 dormitorios, sendo 1 suite, WC social, Sala, Cozinha, Lavande-
ria, quintal, Edicula, 2 vagas de garagem descoberta. R$ 285.000,00

CA06805 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - AT 125m²,  AC 85m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte,  WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos EXCELENTE LOCALIZAÇÃO PRÓXIMO AO 
PARQUE ECOLÓGICO R$ 330.000,00

CA07072 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m², AC 105m² - Casa nova, excelente acabamento com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha americana planejada (com forno, coifa, cooktop e microondas), 

despensa reversível, lavanderia, espaço gourmet, garagem para 02 autos sendo 01 coberta. (aquecimento solar de água 
com 300 litros, iluminação em LED). --Condomínio com infra-estrutura de lazer completa. R$ 460.000,00

CA07075 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT 150m² ,  AC 54m² 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, quintal, garagem para 02 autos R$ 240.000,00

CA06256 - JARDIM JEQUITIBÁ -  AT.125m² AC.95m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, churrasqueira, preparado para aquecimento solar, garagem para dois 
autos. R$ 370.000,00

CA07071 - JARDIM PAU PRETO - AT 150m², AC 103,02m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (com armários e ar condicionado), WC social, sala, cozinha planejada, la-
vanderia, área gourmet com churrasqueira, garagem para 02 autos. R$ 550.000,00

CA05569 - JARDIM ESPLANADA - AT 300m²,AC 192m²- Parte Superior: 03 
suítes,sendo 01 com closet.Parte Inferior: Sala de TV,sala 02 ambientes com pé di-
reito alto,lavabo,cozinha americana,área de serviço,garagem para 04 autos, sendo 
02 cobertas,área gourmet,piscina.LOCALIZAÇÃO EXCELENTE E PRIVILEGIA-
DA.ACEITA PERMUTA EM TERRENO. R$ 689.000,00

CA05687 - PARQUE SÃO LOURENÇO - AT 250 m²/ AC 198 m² - casa térrea com 
03 dormitórios sendo 02 suítes, 02 salas, banheiro social planejado, copa/cozinha 
planejada, lavanderia, área coberta com edícula/quarto e banheiro, jardim/quintal, 
04 vagas de garagem sendo 02 cobertas, portão eletrônico  R$ 690.000,00
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AP00254 – Cond. Azaleia - 3 
dorm,cozinha com armários, 1 
vaga portaria 24 horas, área de 
lazer R$ 900,00 + cond. 250,00 
+ Iptu
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 
3 dorm. Sendo 1 suite com ar-
mários planejado , sala com 2 
ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU, 
com elevador e janelas anti 
ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  planejados, 1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00

AP00481 – Edif, Place View – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha ame-
ricana, 2 vagas de garagem, pis-
cina, churrasqueira. R$ 2.500,00 
incluso Iptu e condomínio
AP00542 – Edifício  Pictor – 
Centro ,com 2 dorm sendo 1 suite 
com armários planejados nos 2 
dorm. cozinha com planejados, 
WC, sala com planej. 1 vaga 
coberta, com piscina e salão de 
festa R$1.200,00 + cond. 500,00 
+ Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edi-
ficio   San Marino 11 andar com 
3 dorm. sendo 1 suite com armá-
rios, sala 2 ambientes , 1 vaga de 
garagem R$ 2.000,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare 
– Pq São Lourenço – 2 dorm. 
sala 2 ambientes cozinha 1 vaga 
coberta – R$ 950,00 ( incluso 
IPTU e COND)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala, cozinha e WC, 
1 vaga coberto, aluguel R$ 700,00 
+ cond 400,00 + IPTU 53,10 

AP00601 – Cond. Gran Ville – 3 
dorm. sendo 1 suite aluguel - 73m , 
4 andar com elevador área de lazer 
total R$1.200,00+ COND. + IPTU
AP00612 – Cond. Bosque dos 
Indaias – 2 dorm.   sala 2 am-
bientes, cozinha separada com 
lavanderia próximo ao Walmart. 
Shopping Polo , bancos , lojas e 
escolas Aluguel 1.000,00) Incluso 
condomínio e iptu
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01093 – Cidade Nova – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte 
com banheira, 1 wc social no fundo 
edícula com 1 dorm. 1 wc pequeno, 
portão eletrônico, R$ 2.400,00 + 
IPTU 130,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol – So-
brado piso superior 2 dorm. 1wc, sala 
com sacada, cozinha com um lindo 
gabinete, lavanderia  com sacada no 
fundo, piso inferior  garagem, um WC 
e um quartinho. Próximo ao mercado 
dia R$ 1300,00 + IPTU

CA01123 –Esplanada 1 – Sobra-
do parte superior 4 dorm. todos 
com armários,ar condicionado e 
ventilador de teto, WC social, 2 
com sacada e 1 suite máster, parte 
inferior sala 2 amb. Com lavabo, 
jd. De inverno, cozinha plan., 
lavanderia com armários, área 
gourmet, com churrasqueira, pia 
e WC. Cerca elétrica, aquecedor 
solar, vaga pra 4 carro sendo 2 
coberta R$ 4.500,00
CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com suíte 
, sala e cozinha , no fundo 2 salas , 
WC e cozinha. R$ 2.400,00
CA01190 –Jardim Regina – So-
brado 2 dorm. sala e copa e cozi-
nha, garagem, há uma pequeno 
cômodo na entrada com WC. Ideal 
para escritório pessoal ou para 
atividades de beleza – R$ 1.300,00
GL000 15 – Distrito  Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 
m2, PE direito 12m 15 vagas 
garagem, com instalação ADM, 
recepção, escritório e laboratório, 
almox. Refeitório  e vestiário R$ 
34.000,00 Cond 2.000,00

CH00106 – Colinas de In-
daiatuba  4 suites máster com 
sacadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim e 
lavabo, cozinha planejada, salão 
de festa com cozinha , varanda e 
churrasqueira R$ 3.500,00
SA00010 – Office Premium 
– Torre Bunises – Locação 
sala de 44m2 com 1wc- sexto 
andar – aluguel R$1.000,00 + 
cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  
44m2 com 1wc, cozinha , e área 
de luz e duas salas  sendo uma 
tipo recepção, R$ 1.100,00 - 
IPTU 70,00 
SA00019 –  Jd. Morada do Sol  
Salão com 4 box com divisórias 
de gesso e porta de vidro, 1 
cozinha 2 WC. R$ 1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  
com 1 vaga e 1 wc , 42m 
Aluguel R$ 1.000,00 + COnd. 
430,00 + Iptu 60,00
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ref. site 610151 - Jd.m.do sol - 2 dor-
mitórios / sala / coz. / wc / as / garagem  
2 vagas. R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 916691 - Jardins do Império -  
Terreno com 150 m² plano R$115.000,00

ref. site 13712  - Vila Almeida – 1 dorm. / 
sala / coz. / despensa / wc / as / garagem 
R$ 950.00 + IPTU

ref. site 714191 - Colinas de Indaiatuba 
- 3 dormt / 1 suite / 3 salas /5 wc / piscina/ 
churrasq / 3 vagas cobertas R$750.000,00

ref. site 646691 - Pátio Andaluz - 3 
dorm/ 1 suíte/ coz planej/ 2 salas/wc/ 
lavand/ varanda gourmet R$510.000,00

ref. site 009671 - Jd. Morada do Sol  
- 3 dorm.(1 suite) / sala / coz. / wc / as 
/ 2 gar. R$ 1.200,00

ref. site 925331 – Jd. Morada do Sol - 
2 Dormt/ Sala/ Coz/ Wc/ lavand/ 1 Gar 
R$230.000,00

ref. site 32441 – Jd. Paulista II - 02 
dormitório / 1 suite/ sala/ cozinha / wc/ as/ 
1 gar R$ 1.000,00 + IPTU

ref. site 532751 – Jd. Paulista -  3 Dormt 
/1 suíte / sala/ cozinha / wc / as / 1 gara-
gem R$ 1.200,00 isento IPTU

ref. site 445691 – Jd. Regente - Sa-
lão comercial c/ 6 salas, recepção, 3 
banheiros, cozinha e área de serviço. 
R$3.200,00 / R$700.000,00

ref. site 659561 – Jd. Moacyr Arruda 
- 3 dormt .(suíte) / 2 salas / coz. / 2wc / 
as / chur. / edícula / porão / gar.2 vagas.
R$1.700,00 / R$350.000,00

ref. site 452591 - Jardim Portal do 
Sol - 2 dormt/ 1 suíte/ 2 salas/ coz/wc / 
lavand/wc serviço / 3 gar/ portão eletrô-
nico R$315.000,00 / R$1.200,00 + IPTU.
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.210 – JD. SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 2dorms, 
sala, coz, WC, 
COD.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc.

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.301 – JD. MONTE VERDE – R$328 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, garagem para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 3dorms(1st), sala de estar 
e jantar, coz americana, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 2 carros.

APARTAMENTOS

AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, varanda, 2 
WC, garagem coberta para 2 carros.
AP.546 – CENTRO – R$390 MIL – 3dorms(1st), todos os dorms 
com armários, sala de estar e jantar com sacada, coz planejada, 
WC, lavanderia com WC, garagem coberta  

TERRENOS
    
TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 MIL – 300m²  
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL mais parcelas – 170m²
TE.30 – CARDEAL – R$143 MIL – 250m² 
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHACARAS E SITIOS

SÍTIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH. 717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro
CH. 718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²
CH. 752  - JD. LARANJAIS – R$850 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar, jantar e TV, lavabo, hall de entrada, varanda, copa, coz, 
lavanderia, escritório, dispensa, edícula, churrasqueira, portão 
eletrônico, garagem para 4 carros, pomar, poço artesiano
CH. 716 – TERRAS DE ITAICI – R$900 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, copa, coz, WC, escritório,  dispensa, edícula, piscina, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.11 – CIDADE NOVA – R$680 MIL – escritório, garagem para 
10 carros, WC, galpão nos fundos           

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, gar
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC 
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC (kitnet)
JD. RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC.garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
sem garagem
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.ALMEIDA – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, quartinho 
de despejo, sem garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada p/ carro
JD. COLONIAL – R$1150,00 por 6meses e depois R$1350,00 – 
(SOBRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . em baixo:sala, coz, WC, 
as, garagem p/2 carros, portão eletrônico.

JD. DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dorms, sala, copa, coz, , wc, 
quartinho nos fundos, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1400,00 – 3dorms, sala, copa, coz, 
2wc, lavanderia, garagem para 2 carros. (SOBRADO)
JD. PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jan-
tar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO 
SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO 
INFERIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churras-
queira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, piscina, churrasqueira, WC ex-
terno, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$530,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM COND.)
JD. SANTA CRUZ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem. (INCLUSO COND. E IPTU)

JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO COND. E IPTU)
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga de 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, gara-
gem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 – 90m², wc
JD. FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada..
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², coz, WC para cadeirante, WC 
social, mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga de 
garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de limpeza, portaria 
virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00+COND. – 46m², recepção externa, ampla 
sala de espera, ar-condicionado, WC privativo
JD. PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

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

VENDE-SE
 
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL CASA DE 
04 COMODOS EM LOTE INTEIRO + UMA 
CASA SIMPLES NOS FUNDOS POR APENAS: 
R$240.000,00 
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, CO-
ZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. 
TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$215.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. OU AINDA, ENTRADA + PARCELA-
MENTO DIRETO COM PROPRIETÁRIO 
APARTAMENTO NO EDIFICIL BEGONIAS NA 
M.DO SOL COM 62M2 DE ÁREA,02 DORMITÓ-
RIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA-TOTALMENTE 
REFORMADO-LINDO!! R$220.000,00 AC. FI-
NANCIAMENTO. ESTUDA ENTRADA E PAR-
CELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. 
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA 
DAS PRAÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SA-
LA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA- COM ARMARIOS PLA-
NEJADOS-LINDO!! R$235.000,00 AC. FINANCIA-
MENTO OU TROCA COM CAS OU TERRENO.

SÍTIOS - VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDA-
DA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, 
BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR 
GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA 
DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRA-
DA + PARCELAMENTO. 

ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/40.000M² 
PRÓXIMO A MONTE MOR: BOA TOPOGRAFIA; 
R$25,00 P/M². AC. VEÍCULO, OU IMÓVEIS

ALUGA-SE  CASAS  

JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.INF.): 01-
DORM, SALA.COZ –WC – GARAGEM R$750,00 
GARANTIA: FIADOR
JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.SUP.): 
01-DORM, SALA.COZ –WC – SEM GARAGEM 
R$700,00 GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-27) (FUNDOS): 
01-DORM, SALA.COZ –WC – SEM GARAGEM 
R$500,00 GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-34): 01-DORM, 
SALA.COZ –WC – R$500,00 GARANTIA:FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (FUNDOS): 
01 DORM.COZ. -SALA–WC – LAV – ENTRADA 
PARA CARRO R$ 750,00   GARANTIA:FIADOR
JD.  MORADA DO SOL (ANT-58). (PAV. SUP): 
03 DORM. -COZ. -SALA–WC – LAV – (SEM GA-
RAGEM) R$ 900,00 + IPTU   GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV. INF.): 
02-DORM-SALA-COZ –WC – LAV- GARAGEM 
R$ 900,00 +IPTU   GARANTIA: FIADOR
JD. MORADA DO SOL (ANT-87) (FRENTE): 
01-DORM-SALA-COZ –WC – LAV- GARAGEM 
R$ 650,00   GARANTIA: FIADOR
VILA BRIZOLLA: (FRENTE) 01-DORM- SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 650,00 ENTRADA PARA 
CARRO GARANTIA:FIADOR

SALÃO COMERCIAL

JARDIM MORADA DO SOL (RUA 70): (PROXIMO A 
LOJA SONHO MEU) R$600,00 GARANTIA: FIADOR
JARDIM MORADA DO SOL RUA 70: (PROXIMO A 
LOJA SONHO MEU) R$600,00 GARANTIA:FIADOR
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CASAS – LOCAÇÃO 

Casa – Pau Preto – 3 Dorms, 1 Suíte, 2 
vagas R$ 1.900,00 
Casa – Jd. Maria Helena – 2 dorms, sem gar 
R$ 1.100,00
Casa – Vl. Georgina – 2 Dorms R$ 1.300,00
Casa – Vl. Santa Rita -  3 dorms, 1 Suíte, 2 
vagas R$ 1.500,00
Casa – Morada do Sol – 2 Dorms, 2 vagas 
R$ 1.200,00
Casa – Carlos Aldrovandi – 2 dorms, 1 
vagas R$ 700,00 
Casa – Jd. Panorama (Salto) – 2 dorms, 1 
suíte, 3 vagas R$ 1.200,00
Sobrado – Vila Georgina – 3 dorms, 1 Suíte, 
3 vagas R$ 2.400,00
Chacara – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Pis-
cina, Churr R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 
Aluguel

APARTAMENTOS – LOCAÇÃO  

Ap – Spazio Illuminare -  2 dorms, Moveis 
R$ 1.200,00 ( incluso condomínio ) 
Ap – Vila Vista Verde – 3 dorms, 1 suíte, 2 
vagas, Moveis R$ 1.600,00 + Condomínio
Ap- Pq dos Indaias – 2Ds, 1 vaga R$ 
1.000,00

Ap- Monte Verde – 2 dorms, Sala, 1 vaga R$ 
1.500,00
Ap- Portal do sol R$ 1.000,00

SALAS – LOCAÇÃO 

Sala – Officce Premium, 60 m² R$1.500,00
Sala – kenned Oficce, 48 m² R$1.300,00 
Sala – Cidade Nova, 80 m² R$2.500,00 

TERRENOS – VENDA 

Vale do Sol – 1000 m² R$ 250.000,00 
Terras de Itaici – 1000 m² R$ 280.000,00
Terras de Itaici – 1000 m² R$ 340.000,00
Distrito Industrial – 2 terrenos Juntos  R$ 
475.000,00 Cada
Cidade Nova – 400 m² R$ 600.000,00
Terra Magna – 360 m² R$ 235.000,00 
Morada do Sol – 125 m² R$100.000,00 
Chac. – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Pisci-
na, Churrasqueira R$ 800.000,00 Venda R$ 
3.000,00 Aluguel
Esplanada II – 300 m² R$ 265.000,00
Jd. Regina terreno comercial – 600 m² R$ 
1.000.000,00
Jd. Hubert – 150m² - R$ 115.000,00
Jd Belo Horizonte – 150 m² R$ 174.000,00 
Portal das Acácias – 130 m² R$ 170.000,00

Consulte Áreas, sítios, chácaras, fazendas e áreas para construção de prédios

CASAS – VENDA

Morada do sol – 250 m² - (ótimo para in-
vestimento com 2 casas Já alugadas) R$ 
250.000,00
Jd. Primavera – 3 dorms, 1 suíte e 2 garagens 
R$ 260.000,00
Cond. Beira da mata – 4 suítes, Piscina, Chur-
rasqueira R$ 850.000,00
Jd. Hubert – 2 dorms, Churrasqueira, 2 vagas 
R$ 296.000,00
Jd. Maria Helena – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas 
R$ 360.000,00
Cond. Vila Formosa – 3 dorms, 1 suíte, 2 
vagas R$ 390.000,00
Vila Areal – 2 dorms, 1 vaga R$ 250.000,00 
Jd do Vale – 3 dorms, 1 suíte R$ 360.000,00
Maria Dulce – 4 dorms, 3 suítes, piscina, Chur-
rasqueira R$ 1.100.000,00
Monte verde – 2 dorms, 2 vagas R$ 
328.000,00
Jd. Colibris – 2 dorms, 2 vagas R$265.000,00 
Casa Comercial -Pq Boa Esperança – 10 
Salas, Edícula, 6 vagas R$ 3.500.000,00 
Casa Salto -  Jd Panorama – 2 dorms, Suíte, 
3 vagas R$ 265.000,00 
Cond. Paradiso – 5 suítes, Alto Padrão  R$ 
2.500.000,00 
Jd. Turim – 2 dorms   R$ 190.000,00

Jd. Barcelona -  3 dorms, 1 suíte R$ 
230.000,00
Jd. União – 3 dorms, 1 suíte R$ 250.000,00
Jd. Veneza – 2 dorms R$ 206.000,00
Jd. Europa – 1 dormitório ( 250 m² terreno 
excelente localização) R$ 240.000,00
Jd. Monte Carlo – 1 dormitório R$ 167.000,00
Terra Magna – 2 dorms R$ 570.000,00
Itaici Alto Padrão – 3 suítes, Piscina R$ 
950.000,00
Chacara Vale do Sol -  3 Dormitórios, 1 suíte 
R$ 630.000,00
Jd. Montreal – 3 dorms, 1 suíte R$ 470.000,00
Casa Comercial Cecap - (Próximo a Francisco 
de Paula leite) – 250 m² ( Aceita financiamento 
e analisa Proposta) R$ 420.000,00

 
APARTAMENTO – VENDA  

Ap – Spazio Illuminare – 2 dorms, 1 vaga R$ 
220.000,00 
Ap – Cecap – 2 dorms, 1 vaga R$ 190.000,00 
Ap – Morada do Sol – 2 dorms, 1 vaga R$ 
180.000,00 
Ap – Jd. Morumbi – 2 dorms, 1 vaga R$ 
170.000,00
Ap - Belvedere – 3 dorms, 1 suíte R$ 
320.000,00
Ap – Jd. Juliana – 3 dorms R$ 219.000,00
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classificados

Casa com dorm e WC 
at:250 AC:50 no Jd. Eu-
ropa R$290 mil - (19) 
98136-7331  CRECI 
74.092 - (19) 98136-
7331.
Casa Cond. Santa Cla-
ra - AT 502 M² / AC 
340 M² C/ piscina - 04 
Suítes/ 1 Master. R$ 
1.900.000,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa Jd. Regina R$ 490 
mil - AT 250M² AC 136M² 
- 3 dorms/ 1 suíte. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. 
(19) 97404-0445 c/ Már-
cia
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna - 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, pé direito 
alto, WC social, meza-
nino, escritório, coz. com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051 
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092.

Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com clo-
set com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, PE 
direito alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047.
Cond. Montreal Re-
sidece - Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, sala, 
cozinha, pé direito alto, 
com armários embuti-
dos, churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita Fin. 
Tr Edison (11) 98457-
7872 CRECI+ .
Cond. Village de Indaiá 
- Sobrado com Piscina 6 
Dorms/1suite, Garagem 
p/ 5 carros. AT480m² AC 
328m² F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 
75. Documentação ok. 
Tratar (19) 3875- 0423 
ou 99346-7999 com pro-
prietário. 

Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 se 
for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406- 6590
JARDIM REGINA - Ven-
do casa c/ 3 dorm (1 
suíte), coz, sala 2 amb., 
área de serviço, WC So-
cial, garagem p/ 2 carros, 
excelente localização. 
AT. 250m² AC. 160m² - 
Tratar (19) 99444-9415 
c/proprietário.
Jd. Do Vale -  Casa c/ 3 
dorm. (1 suíte) c/ móveis 
planejados, ar condi-
cionado, garagem para 
2 carros. Direto com o 
proprietário. Aceito pro-
postas. F.: 99284-2674.
Jd. Esplanada -  Casa 
c/ 3 cômodos (1 quarto, 
sala e cozinha  )WC + 
Varanda. AC. 64m² AT. 
300m² R$380.000,00. 
Tratar direto com o pro-
prietário. F.: 3875-5385 / 
99258-2654..
Jd. Esplanada - linda 
casa - 4 dorms  (1 mter) 
sala 3 ambs, coz, wc c/
móveis plan, área gour-
met, 4 vagas R$ 850 mil 
F: (19) 99362-7351

Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 50 
R$290 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 Mor. 
Sol - rua-57, 1 dormitó-
rios sala, cozinha – WC 
social- lavanderia, gara-
gem. toda em estrutura 
para sobrado.
Linda casa em Salto 
- AT: 360m²  C: 160m² 
pisc e área gourmet – 2 
dorms, 2 wc, sala coz, 
salão festas - 20min de 
Indaiatuba R$350 mil ne-
gociável F. 99325-5353
Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesportivas, 
salão de festas e chur-
rasqueira, próx. Prefei-
tura/Parque Ecológico. 
Casa 3 dorm. (1 suíte), 
sala 2 ambientes com pé 
direito alto, cozinha ame-
ricana com móveis pla-
nejados, área gourmet, 
bom quintal, garagem 
2 carros, acabamento 
de primeira. R$420 MIL, 
aceito financiamento. F: 
(19) 98102-7090
Moradas De Itaici - 
Vende / Permuta Casa, 
coz planej - 2 dorms, 1 
suite, Sala, 3 vagas. R$ 
340 mil F: (19) 99976-
7071
opor tun idade  ún i -
ca! !  va lor :  Apenas: 
R$215.000,00 Ac. f i-
nanc, ou terreno no ne-
gócio. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 3935-3294.

Classificados24B

Apto Edificio Rachid - 
com 3 dorm. sendo 1 suite, 
sala com sacada cozinha 
com armários, 1 vaga de 
garagem 84m2 F. 9.9147-
5947 c/ Luiz creci 166776  
Apto Imagine - 3 Dor-
ms./ 1 Suíte- 2Vagas. De 
R$ 713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita veículo 
como parte de pagamento 
e financiamento. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia 
Apto Imagine - 98 m² De 
R$ 750 mil por R$  530 
mil F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Apto Residencial Jato-
ba – 3D. sendo 1 suite 
c/ closet, WC social, sala 
2 amb., coz. planej., 2 
vagas cobertas, 120m2 
R$790.000 (aceita apto 
em SP pelo mesmo valor. 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz - 
Creci 166776
Apto. DUE - 03 dorm./1 
suíte  96 m². R$ 630 mil. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Edif íc io  Belvedere 
- Apto. 3 dorm (1 suí-
te) c/ móveis planeja-
dos e cozinha gourmet. 
R$330.000,00. Direto 
com o proprietário. F.: 
99284-2674
Jd Primavera - Apto a 
Venda - 3 dorms (1 suite), 
coz planej, sala, 2 vagas 
cobertas c/ área de lazer 
R$ 300 mil F. 9.9794-
1424
Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vista 
Verde, compro apto de 
particular, favor ligar para 
19 991342579 falar com 
Rita 
Oportunidade! Aparta-
mento de 2 dormitórios 1 
vaga de garagem 60m² de 
construção. R$35.000,00 
de entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o pro-
prietário. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 

Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Vendo Apto. em Salto 
Cond. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áreas 
privativas e 1 vaga de 
gar.R$175.000 F. (19) 
99444-9415 c/proprietá-
rio. Aceita financiamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI ,  condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima localização, 
apto. 2 quartos, sala 2 
ambientes, cozinha pla-
nejada, 2º andar, Con-
domínio R$187,00 - IPTU 
R$57,00. F: (19) 98102-
7090

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
p layground, quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais IPTU e condomí-
nio F. 9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Alugo apto Bosque 
dos Indaias   -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, co-
zinha, e 1 vaga de ga-
ragem  , no primeiro 
andar   R$ 750,00  +  
condomínio  200,00 e  
56,00  IPTU, com ga-
ragem – Regina creci 
167606 F. 19 9.9177-
7051 whatsapp
Alugo apto no Cond.
Spazio Iluminari  sendo 
2 dorm,  coz. americana, 
sala 2 ambientes R$ 
950,00 (incluso Cond. 
+ Iptu Tr. Regina Kuga 
creci 167606 – F. (19) 
9.9177-7051

Apto Alugo – Edif. Paul 
Harris, (2 quartos 1 su-
íte), sala 2 ambientes, 
sacada, garagem co-
berta. Ótima localiza-
ção, próximo ao Pau-
listão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Incluso). 
F: (19) 98102-7090.
C o n d .  G r a n  V i l -
le – apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. e 
IPTU creci 167606 F. 19 
99177.7051.

Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play 
ground ,a 12 km do 
centro, R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. 
F. 3017-2608 /99762- 
997 / 3935-3294.
S í t i o  e m  T o l e d o , 
próximo a Bragança 
P a u l i s t a . 1 3 . 0 0 0 m ² , 
casa semi-acabada c/ 
3 dormitórios, 2 wcs – 
toda avarandada, gra-
mada, pasto, pomar, 
boa topografia, água 
de mina, 2 tanques com 
peixes sendo um com-
partilhado e outro ex-
clusivo, diversas aves, 
e árvores frut í feras, 
a 8 km do centro, de 
frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935- 3294. 

Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 
3 dorms, 1 suíte, 1wc 
social, cozinha com ar-
marios, lavanderia co-
berta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 
garagens cobertas, por-
tão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem ar-
borizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação 
Ok R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-
7999, com o proprietário.
Sobrado Residencial 
Santa Clara Vende/
Permuta - 3 suítes (clo-
set hidro), demais dep, 
móve is  p lane jados , 
pisc, área gourmet R$ 
1.460.000,00 F. 9.8892-
6684
Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lavanderia, 1 vaga 
de garagem. Aceito ter-
reno como parte de pag-
to. Ou financiamento. 
R$250 Mil F.: 3329-7003

Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem co-
berta R$ 950,00 (Incluso 
condomínio e IPTU) – 
Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051 whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Sobrado no Jd. Regi-
na - com  2 dorm. sala 
cozinha e copa, há um 
pequeno cômodo na 
frente com 1 wc. Ideal 
para um escritório pes-
soal ou um salão de 
beleza, estética etc. Alu-
guel R$1.300,00  Regina 
Kuga creci 167606   F. 
19 9.9177-7051
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Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Vendo ou troco chácara 
de 1100m², AC 120m², 
com 3 quartos (2 suítes), 
área gourmet, piscina, 
churrasqueira e área 
frutífera por casa nas 
imediações da cidade. 
R$520 mil F.: (19) 3816-
2011 / 99722-0972

Cond. Terra Magna ter-
reno de 360m com boa 
topografia R$225.000 F. 
9.9177-7051.
Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila 
Rica - Terreno Vende – 
189m² documentação em 
ordem. R$130.000,00. Tra-
tar direto com o proprietário 
F.: 3834-3110/981426215
Oportunidade – Terreno 
- 150m² . R$ 90.000,00 
à vista ou R$ 30 mil de 
entrada + parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
T e r r e n o  V e n d e  – 
10.000m² em Salto-SP, 
400mt do asfalto, escri-
turado, troco por casa ou 
Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo Terreno Comer-
cial – Jd. Esplanada, 
472m² ao lado da Prefei-
tura R$520 Mil, aceito pro-
posta. F: (19) 98102-7090. 

Vendo/Alugo - Terre-
no coml Jd. Regina 
- 615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia

Alugo – Galpão Industrial, 
Distrito Jóia, rua principal, 
área total m², área constru-
ída m². R$5 Mil.  Tel: (19) 
99612-7897
Alugo Salão comercial – 
Centro prox. A Rodoviária 
– 9 salas comerciais c\ wc e 
elevador, parte inferior 2 sa-
las c\ wc, ótimo p\ pousada, 
escolas, escritórios, cabele-
reiros, etc. F: 9.8716-9978
Passo o ponto na Rua 
Padre Bento Pacheco, 
1145 Centro. Otima lo-
calização para comercio. 
Tratar direto com o dono 
F. (19) 9.82706358.
Salão  no Jd. Morada Do 
Sol na rua 80, com 3 salas 
ou Box , 2 wc. cozinha. R$ 
1.500,00 Tr. Regina Kuga 
creci 167606 – F. (19) 
9.9177-7051
Vendo uma área de la-
zer no Jd. Regina. Tem 
piscina, ampla área co-
berta com churrasqueira, 
cozinha, e dois banhei-
ros. Aceita como parte 
do pagamento terreno no 
condomínio fechado Dona 
Lucilla ou Maria Dulce. 
Contato (19)3835-1772 
e(19) 997083931.
Vendo/Alugo - Office 
Premium - Sala Coml. 40 
m²  280 mil/ R$ 1.300,00. F. 
(19) 97404-0445 c/ Márcia

Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua 
Alberto Santos Dumont, 
73 (próximo ao cemité-
rio). F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando 
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00.
Diversos - Tapete para 
sala,  quadro de f lo-
res para sala, TV 14” 
precisa de conserto, 
mesa de centro de vi-
dro,  vendo ou t roco 
urgente por fal ta de 
espaço Rua: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484
Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 
2 TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 qua-
dro de flores e 1 abajur. 
Preço de oportunidade. 
F: 3016-4493
Fan 150 - 2012 com ba-
teria nova, relação com 
retentor e pneus novos 
R$5.200,00 aceito pro-
posta F. 9.9334-7959 
com Roberto
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (cla-
ro)
G e l a d e i r a  D u p l e x 
Brastemp  Frost f ree 
em perfeito estado F.: 
99324-7676
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-
7676 
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Manequins  feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 e 
masculino a R$100. F. 
(19)99558- 7182 What-
sApp. Obs: Valor é para 
retirar, para entregar su-
jeito a alteração no valor 
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Multiprocessador Phil-
co Master-Pró 9em 1 
na caixa R$200,00 F.: 
3017- 5541 / 99259-1877 
(Claro)
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com 
conversor digital. Oferta 
pagamento a vista. Con-
tato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo 1 Bike Cana-
dian, aro 26, c\21 mar-
chas. Impecável! F: (19) 
99324-7676
Vendo Cortador de 
grama Trapp  Mod . 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 / 99259-1877 
Claro
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Dotorzi-
nho, com banha de car-
neiro, arnica e anti-infla-
matório muscular F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867

Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom esta-
do R$80,00. F.: 3017-
5541  /  99259 -1877 
Claro
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada.  (Só a 
mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo Sofá retráti l 
Mod.  Gréc ia 3/2 lu-
gares, tecido suede. 
Vendo separado. F.: 
3017-5541 /  99259-
1877 Claro
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp 
– 110w. R$250,00. F: 
(19) 99324-7676

Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003
Vendo Corola  2003 
au tomát ico .  F :  (19) 
99324-7676
Vendo i30 cor prata 
ano 2011  teto solar 
banco de couro auto-
mát ico completo  19 
991494826 Reinaldo

Ofereço-me como moto-
rista A e D, também para 
serviços gerais. Tel: (11) 
95221-372 
Cuidadora - ofereço me 
para cuidar de idosos, 
criancas,pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Cursanso Tec 
Enfermagem. Possuo ex-
periencia e referencias. F. 
9.8951-0353 / 9.9980-2723 
c/ Evelyn
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, pessoas 
com necessidades espe-
ciais etc. Residencial e 
hospitalar. Cursando en-
fermagem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico 
ao ao acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A e D e 
serviços gerais. Tel.: 11-
952213721.

Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos 
e grandes portes. Tel.: 
3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de 
padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para conser-
to de maquina de costura 
industrial e doméstica F: 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para cuidar 
de idosos, crianças, pes-
soas com necessidades 
especiais. Atendimento 
residencial e hospitalar. 
Possuo experiência e refe-
rencias. Evelyn 3875-9902 
/ 99980-2723
Ofereço-me para fazer fa-
xina e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza de 
terreno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.

Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Freelan-
cer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua resi-
dência (Hidráulica, elétri-
ca, piso, pintura, telhado, 
etc... F: (19) 99830-0614 
/ Whats 98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. Dis-
ponibilidade de horá-
rio. F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Sela-
mento de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499. 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3834-8862 / 3835-52155

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
DOMÉSTICA – Experiência na função 
comprovada em Carteira. Possuir Carta 
de referência. Residir em Indaiatuba.  
Para trabalhar no Bairro Jardim Mo-
rumbi. Para limpeza em geral, lavar, 
passar e cozinhar.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de 
ferramentaria como fresa, retífica e 
torno. Possuir Curso Técnico na área 
de Ferramentaria. Conhecimentos em 
Leitura e Interpretação de Desenho 
e instrumentos de medição. Noções 
básicas de ISO TS 16949. Irá atuar na 
manutenção de moldes com gavetas, 
núcleos rotativos, câmara quente, en-
grenagens de precisão e  moldes em 
inox hospitalares. Residir em Indaiatuba 
ou região. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
GERENTE DE VENDAS – Experiência 
no ramo de Alimentos e Higiene e 
Limpeza. Experiência em Gerenciar 
atividades de vendas, estratégicas e 
diretrizes para comercialização dos 
produtos da empresa. Supervisionar 
Analistas, supervisores e vendedores. 
Elaboração de relatórios. Residir em 
Indaiatuba, Piracicaba, Americana. 
Limeira ou Campinas.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir experiência em 
preparação da superfície (lixar, polir, 
desengraxar), preparação da tinta 
para aplicação com pistola. Residir em 
Indaiatuba.
PASSADOR – Experiência na área de 
produção ou serviços gerais. Ensino 
fundamental. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir 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, Campinas, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Disponibili-
dade para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros 
de processos. Try-out, construção e 
troca de moldes. Conhecimentos em 
Ferramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, Campi-
nas, Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Bons 
conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em horário de Shopping.
ZELADOR (CADASTRO) – Possuir ex-
periência em manutenção predial, corte 
de grama e pequenos reparos prediais, 
tais como: pintura, encanamento e 
elétrica básica. Residir em Indaiatuba.

empregos

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

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

Ajudante de carga e descarga – 1 
Auxiliar de almoxarifado – 1 
Auxiliar de enfermagem – 1 
Baba – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1 
Funileiro de auto – 1 
Mecânico de manutenção de ma-
quinas – 1 
Motorista de betoneira – 1 
Motorista de caminhão - 1
Oficial de manutenção predial – 1 
Operador de prensa – 1 
Representante comercial – 1 
Retificador de motores de auto – 1 
Técnico em ar condicionado – 1 
Técnico químico – 1 

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Enviar currículo para: 
rh@atentoseg.com.br ou

 comparecer no endereço com 
currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

Padaria Suíça do Parque Ecológico - 
Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO
Auxiliar de Limpeza – Experiência na função. 
Desejável experiência com limpeza residen-
cial. Disponibilidade de horário.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. 
Experiência na função. Desejável conhe-
cimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hi-
dráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

ESTAMOS CADASTRANDO:

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 Limpeza – Desejável experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade de horários. 
Zelador - Experiência na função. De-
sejável conhecimentos com serviços de 
portaria, entrega de correspondências, 
medição de gás e água, limpeza, jardina-
gem, piscina e pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica. 

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

ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO DE 
MATERIAIS (8006): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
LOGÍSTICO (7993): 
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICA (7976): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980): 
ASSISTENTE FINANCEIRO (7999): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7991): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8008): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8009): 
AUXILIAR INSPEÇÃO DE QUALI-
DADE (7973): 
AUXILIAR LIMPEZA (7995): 
AUXILIAR PCP (8007): 
COORDENADOR DE RECURSOS 
HUMANOS (7977): 
DESENHISTA PROJETISTA (7969): 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): 
ESTAGIÁRIO/ TEC. MECÂNICO 
(8004): 
GERENTE (7998): 
GERENTE DE VENDAS (8003): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTI-
CAS (7986): 
LÍDER LOGÍSTICO (7952): 
MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 
OPERADOR MÁQUINA (7886):
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(8005): 
PROGRAMADOR DE CLP (7994): 
RECEPCIONISTA (8002): 
SEGURANÇA DO TRABALHO /
ENGENHEIRO (7932): 
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): 
TÉCNICO MECATRÔNICO (7961): 
TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO 
CNC (7962): 
VENDAS TÉCNICAS (7990): 
VENDEDOR EXTERNO (7978):

Interessados 
entrar no site 

www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga 
para se candidatar



Mais Expressão | 27BServiços / Utilidades



28B | Mais Expressão | Serviços / Utilidades


