
Ex vereador Bruno Ganem 
é citado na lista da JBS 
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Passaporte Faici 
garante entrada em 

todos os shows

TRADIÇÃO

Programação da Festa de Santo 
Antônio tem início amanhã

Começa nesse fim de semana, a tradicional quermesse da Paróquia de Santo Antônio, localizada 
no Jardim Morado do Sol. A quermesse tem início amanhã, dia 3, após a Missa da Trezena e segue 
durante todos os finais de semana até o dia 25 de junho.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

ECONOMIA COMPETIÇÃO

SUSTO

IMUNIZAÇÃO

O Indicador de Reserva Financeira, calculado 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) mostra que 65% dos brasileiros 
não possuem reserva financeira. 

O 19º Evolution of Fighter, única competição 
de Mixed Martial Arts (MMA) realizada em 
Indaiatuba será realizada no dia 10 de junho, no 
Centro de Treinamento Edlutas. Os ingressos já 
estão à venda no valor de R$30.

Um vazamento de gás 
subterrâneo na noite da última 
quarta-feira, dia 31, assustou 
moradores do Cecap e ime-
diações. O escape ocorreu em 
uma Central de Controle situa-
da em uma Praça na rua Solda-
do João Carlos de Oliveira no 
bairro Brigadeiro Faria Lima 
(Cecap) em Indaiatuba.

A baixa procura pela 
vacinação contra a gripe 
fez com que a Secretaria de 
Saúde estendesse o prazo 
de imunização até o dia 9 
de junho. A meta é atingir 
90% de todos os grupos 
prioritários.
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65% dos brasileiros não possuem 
reserva financeira, segundo SPC e CNDL

19º Evolution of Fighter acontece no dia 10 
de junho com 12 combates

Vazamento de gás 
subterrâneo assusta 
moradores do Cecap

Vacinação contra 
gripe é prorrogada 
até o dia 9 de junho 
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Divulgação

Ganem recebeu, na campanha 
ao cargo de Deputado Estadual, em 
2014, a doação no valor de R$ 5 mil 
da JBS e R$ 500 da empresa Desti-
laria Alcídia, que pertence ao Grupo 
Odebrech. Pág. 03A
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Editorial Foco da Semana
O desafio de economizar em tempos de crise

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que 65% dos brasi-
leiros não possuem reserva financeira. Isso com certeza 
se deve ao fato do momento econômico que o país vem 
enfrentando, ora pelos juros altíssimo pelo qual pagamos, 
ora pelos milhares de brasileiros desempregados.

Mas, o fato é: Será que temos condições de poupar 
nesse momento em que o dinheiro parece não render? 
Com o custo de vida alto que enfrentamos nos dias de 
hoje, parece que entramos num túnel sem saída por não 
conseguir honrar nem as contas fixas, quem dirá econo-
mizar.

As perspectivas para a economia brasileira não são 
nada boas, uma vez que os preços e o desemprego con-
tinuarão a subir, enquanto a produção da indústria e as 
vendas do comércio devem continuar patinando. Nesse 
cenário de incerteza, o ideal é apertar o cinto e evitar 
gastos desnecessários. 

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.

3 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

3 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

4 DOM.   NÃO OPERA

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

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

5 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

5 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

5 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

6 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

6 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

6 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

6 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

6 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

7 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

7 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

7 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

8 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

8 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

8 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

8 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

8 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

8 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

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

9 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

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

9 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 03 A 09/06

Eliandro Figueira 
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OLHO CLÍNICO

MOTOBOYS TERÃO DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% 
SOBRE O SALÁRIO

Segurança Contra Ataques Cibernéticos

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

A ciência que estuda sinais e sintomas é a Semiologia.  Tenho ainda velhos exemplares de livros de Semiologia de reconhecidos 
professores:  José Ramos Júnior, Jayme Murahovschi, Wilson Sanvito.  Já poderia dispensá-los, em tempos de informação rápida, mas 
neles permeia a arte que me motivou ao título de especialista em uma especialidade generalista, onde o exame físico e a entrevista - 
chamada em termos médicos de anamnese - representam a excelência da prática médica.

Somente o exame clínico tem a abrangência para encontrar a chave para cada diagnóstico. Quem examina compreende esta verdade.  
Além da anamnese e do exame físico, o método clínico inclui a percepção do contexto social, cultural, emocional e as interferências 
do meio ambiente que conferem a cada pessoa uma unicidade, ainda que se reconheçam condições físicas semelhantes. O raciocínio 
médico vai além de evidências lógicas e racionais do conhecimento científico,  mescla elementos  intuitivos, perspicácia, bom senso, 
sensibilidade e solidariedade. Da somatória vai propor uma ou mais hipóteses diagnósticas, eleger exames complementares consistentes 
– exames estes que se prestam a confirmar hipóteses diagnósticas – e então propor condutas terapêuticas.

Atravessando o vasto território compreendido entre a medicina clínica e os deslumbrantes recursos tecnológicos atuais, ao conec-
tar-se a conhecimentos e saberes milenares  vemos fronteiras mutáveis e imponderáveis, indispensáveis para transformar a consulta, o 
momento da interação entre médico e paciente,  em ações práticas na manutenção da saúde.

A Medicina Integrativa procura a posição de equilíbrio. O médico deve ser eficiente, acrescentar os recursos tecnológicos adequados 
e ainda assim reconhecer as maneiras de sentir, interpretar o que se sente, de expressar o que se passa dentro de cada um. Cabe manter 
a visão holística do ser humano; cabe manter o “olho clínico”.  

Foi aprovado recentemente pelo Senado Federal projeto de lei que altera a Consolidação das Leis Trabalhistas para incluir os profissio-
nais que utilizam motocicletas no rol de atividades perigosas para percepção do respectivo adicional correspondente a 30% sobre o salário.

Grande vitória da classe, tendo em vista que expõem diariamente suas vidas ao risco de acidentes que geralmente causam a morte, se 
não alguma lesão grave que diminua sua capacidade laborativa.

O projeto inicial aprovado pelo Senado em 2011 teve como motivador um relatório do Corpo de Bombeiros de São Paulo que explanou 
a quantidade de acidentes envolvendo estes profissionais com vítimas fatais ou sérias lesões.

Atualmente são consideradas atividades perigosas “aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado 
em virtude de exposição permanente do trabalhador a: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência 
física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”.

O texto agora passa para a sanção presidencial que nada mais é a sanção da presidenta Dilma para passar a vigorar o direito ao adicional.
Lembrando que o adicional de periculosidade repercute em outras verbas, como 13º salário, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.
Cumpre esclarecer que não é somente os Motoboys que farão jus ao benefício, os motofretes, mototaxistas, vigias de rua que utilizam 

da moto para ronda ou qualquer atividade exercida com o uso de motocicleta.
Pontua o autor do projeto, Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que com o adicional de 30% poderá o profissional da área investir com 

botas, casacos de couro, manutenção periódica da moto, tudo visando melhorar as condições de trabalho.

Certamente você já deve estar sabendo que uma intensa onda de ataques cibernéticos está acontecendo pelo mundo.Você também 
deve saber que os ataques de hoje estão afetando tanto empresas quanto computadores pessoais. Esses ataques chamados de RAN-
SOMWARE, também conhecido como softwares de resgates, são fatais para o seus arquivos pessoais , panilhas eletrônicas , fotos, 
videos entre outros , isso porque o virus bloqueia os seus arquivos e exige pagamento de um resgate para liberar uma senha para acessar 
seus arquivos bloqueados. Como ? Isso mesmo.

Poucos sabem como se proteger dessas novas pragas digitais e ficam vulneráveis a tais práticas . Um bom conselho seria sempre 
fazer cópias de segurança das informações que estão em seu computador, usando pen drives ou  hd externos  e  guardá-los em um 
lugar seguro. Uma outra boa prática é suspeitar de emails estranhos que você recebe e apagá-los sem tentar ler o seu conteúdo , pois 
um simples click pode infectar o seu computador tornando-o alvo dessas pragas digitais. Evitar acessar sites e conteúdos estranhos 
também é um bom conselho. Manter os programas do seu computador atualizados é uma boa prática, pois os programas podem ter 
falhas de segurança e existem pessoas que descobrem essas falhas e usam para praticar tais crimes. Mude suas senhas constantemente 
para evitar que essas pragas digitais acessem seus dados pela internet, seus dados bancários , etc. 

Comprar uma licença de antivírus que contenha ferramentas de anti ransomware também é muito recomendado, pois elas irão lhe 
ajudar a proteger a integridade do seu computador e da sua navegação na internet. Não se engane achando que aquele antivirus gratuíto 
que você baixou em seu computador vai dar toda a proteção ou alguma proteção contra essas pragas digitais. Os antivírus gratuitos 
são apenas programas de avaliação para que os usuários finais testem o produto para posteriormente comprá-los. Então, fica essa dica.

Com certeza com boas práticas de proteção , o seu computador pessoal ou o computador de sua empresa ficará protegido contra 
essas novas técnicas de ataques cibernéticos.

O tornado que atingiu Indaiatuba no dia 24 de maio de 2005 completa 12 anos. Na época o munícipio foi devastado por ventos que 
atingiram cerca de 251km/h e 330km/h. 
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Ex-vereador Bruno Ganem 
recebeu dinheiro da JBS
Ganem foi citado na lista como um dos políticos que receberam doações nas eleições de 2014

Bruno Ganem recebeu a doação quando concorria ao cargo de Deputado Estadual em 2014

DIVULGAÇÃO

A baixa procura pela 
vacinação contra a gripe 
fez com que a Secreta-
ria de Saúde estendesse o 
prazo de imunização até 
o dia 9 de junho. A meta 
é atingir 90% de todos os 
grupos prioritários que são: 
crianças, trabalhadores de 
saúde, gestantes, puérperas, 
idosos e pessoas portadoras 
de doenças crônicas. Até o 
momento foram aplicadas 
40.598 vacinas contra in-
fluenza.

De acordo com o De-
partamento de Vigilância 
Epidemiológica os grupos 
de: crianças, professores, 
puérperas e trabalhadores de 
saúde estão em média com 
60% de abrangência e preci-
são de uma adesão melhor.

Todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e 
Programa Saúde da Família 
(PSFs) estão aplicando a va-
cina contra a influenza. Para 
ser vacinado é preciso levar 
a carteirinha de vacinação 
(se tiver); documento pes-
soal com foto e identifica-
ção que faz parte de algum 
desses grupos prioritários, 
como: carta médica, holerite 
no caso dos professores, e 
identificação profissional 
para agentes de saúde. 

Em Indaiatuba somente 
este ano foram 20 casos 
notificados de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) desses, seis casos 
estão aguardando resultado; 
dois óbitos foram confir-
mados com influenza A 
sazonal H3; quatro casos 
confirmados de influenza 
A sazonal H3 e oito casos 
descartados. Este ano não 
há casos confirmados de 
H1N1.

Doença
A influenza (gripe) é uma 

infecção viral aguda, que afeta 
o sistema respiratório. É de 
elevada transmissibilidade e 
distribuição global, com ten-
dência a se disseminar facil-
mente em epidemias sazonais 
e mundiais. A transmissão 
ocorre por meio de secre-
ções das vias respiratórias da 
pessoa contaminada ao falar, 
tossir, espirrar ou pelas mãos, 
que após contato com super-
fícies recém-contaminadas 
por secreções respiratórias, 
pode levar o agente infeccioso 
direto à boca, olhos e nariz.

Os vírus influenza, per-
tencentes à famíl ia  Or-
thomyxoviridae, subdivi-
dem-se em três tipos: A, 
B e C de acordo com sua 
diversidade antigênica, po-
dendo apresentar mutações. 
Os vírus influenza A e B são 
responsáveis por epidemias 
sazonais, com duração vari-
ável, e frequentemente asso-
ciada ao aumento das taxas 
de hospitalização e óbito.

Segundo recomendação 
da OMS para a temporada 
de 2017 do hemisfério sul, 
cada dose da vacina influenza 
contém cepas do vírus Myxo-
virus influenza e inativados, 
fragmentados e purificados, 
correspondente aos antígenos 
hemaglutinina (HA): A/Michi-
gan/45/2015 (H1N1) pdm09; 
A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2); B/ Brisbane/60/2008. 
Deve-se salientar que ocorreu 
uma mudança em relação à 
vacina trivalente indicada para 
a temporada de 2017. A cepa 
A/California/7/2009 (H1N1) 
pdm09 que tem circulado 
desde 2009, foi modificada 
pela primeira vez nos últimos 
7 anos.

Grupos Prioritários
Crianças – 7.023 doses aplicadas – 55,43%
Trabalhadores de Saúde – 2.773 doses aplicadas – 63,97%
Gestantes – 1.289 doses aplicadas – 55,11%
Puérperas – 259 doses aplicadas – 67,45%
Idosos – 19.183 doses aplicadas - 88,36%
Doenças Crônicas -  8.297

Campanha de vacinação 
contra a gripe é 
prorrogada até 9 de junho

Fiec abre inscrições para o vestibular do curso 
superior de tecnólogo em processos químicos

IMUNIZAÇÃO

EDUCAÇÃO

O nome do ex-verea-
dor de Indaiatuba, 
Bruno Arevalo Ga-

nem (PV), foi citado na lis-
ta da delação premiada da 
JBS como um dos políticos 
que receberam dinheiro nas 
eleições de 2014. Na época 
Bruno Ganem concorria ao 
cargo de Deputado Esta-
dual, porém não foi eleito.  
Atualmente, Ganem atua 
como presidente do Partido 
Verde local.

O ex vereador Bruno 
Ganem recebeu, na campa-
nha ao cargo de Deputado 
Es tadual ,  no  d ia  03  de 
outubro de 2014, a doação 
em cheque no valor de R$ 

5 mil feita pelo Diretório 
Estadual do Partido Ver-
de, o qual recebeu a doa-
ção da empresa JBS. Essa 
doação está devidamente 
r eg i s t r ada  no  Tr ibuna l 
Regional Eleitoral com a 
prestação de contas apro-
vadas, e consta no portal 
da transparência do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE). O número do recibo 
eleitoral junto ao TSE é 
432200700000SP00064.

Ganem ainda declarou 
que  r ecebeu  como  do -
ação o valor de R$ 500 
no dia 02 de outubro de 
2014, feita pela Direção 
Estadual, o qual recebeu a 
doação da empresa Desti-
laria Alcídia, que pertence 
ao  Grupo  Odebrech .  A 
doação também está de-

vidamente registrada no 
TRE com a prestação de 
contas aprovadas. O nú-
mero do recibo eleitoral 
é 432200700000SP00066.

Na lista divulgada no 
último dia 30 de maio, estão 
citados 1.829 candidatos 
de 28 partidos nas eleições 
de 2014, entre postulantes 
a presidente, governador, 
senador, deputado federal e 
deputado estadual. Ainda de 
acordo com a delação foram 
repassados quase R$ 600 
milhões. 

Segundo o ex-diretor de 
recursos Institucionais da 
JBS, Ricardo Saud, todos 
os beneficiados sabiam da 
origem ilícita dos recursos.

Em depoimento em ví-
deo, Joesley Batista, um 
dos donos  da JBS, relata 

como eram realizados os 
repasses: “Tem pagamento 
via oficial,  caixa 1, via 
campanha política, tem via 
caixa 2, tem via dinheiro 
em espécie. Basicamente 
essa é a forma de pagar. 
Normalmente acontece o 
seguinte :  se  combina o 
ilícito, se combina o ato de 
corrupção com o político, 
com o dirigente do poder 
público, e daí pra frente se 
procede o pagamento. Os 
pagamentos são feitos das 
mais diversas maneiras. 
Seja nota fiscal fria, seja 
dinheiro, caixa 2, até mes-
mo doação política oficial”.

O Jornal Mais Expres-
são não conseguiu contato 
até o fechamento da edição 
com o ex vereador Bruno 
Ganem.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
informa que até o dia 20 de 
junho, estarão abertas as 
inscrições para o Vestibular 
da Fiec de Nível Superior: 
Tecnólogo em Processos 
Químicos.  A prova será 
realizada no dia 09 de julho 
das 9 às 13 horas.

As inscrições serão On-
-Line, através do site www.
fiec.com.br e a taxa a ser re-
colhida é de R$ 50,00 sendo 
que pagamento deverá ser 
efetuado em qualquer Agên-

cia da Caixa Econômica 
Federal ou Rede Bancária. 
O candidato deverá impri-
mir o boleto bancário para 
efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição.

O candidato poderá fazer 
as inscrições em computa-
dores disponibilizados pela 
Fiec, na Unidade I:  Av. 
Engº. Fábio Roberto Bar-
nabé, nº3. 405, Jd. Regina e 
na Unidade II. Rua Alberto 
Santos Dumont, nº1.849, 
Cidade Nova.

ATENÇÃO: A inscrição 

só estará efetivada após o 
pagamento da taxa emitida 
através do boleto bancário!

Para ingressar no curso 
de Tecnólogo em Processos 
Químicos, modalidade pre-
sencial, o candidato deverá 
possuir certificado de con-
clusão do ensino médio com 
publicação ou equivalente.

A Fiec divulgará os lo-
cais de realização das pro-
vas, com antecedência de até 
03 (três) dias da data do exa-
me, no Quadro de Avisos da 
Fiec, no site www.fiec.com.

br e na Imprensa Oficial do 
Município de Indaiatuba/SP.

O candidato deverá che-
gar uma hora antes do início 
das provas, ou seja, às 08 ho-
ras para localização da sala 
e identificação pelo fiscal. 
Os portões dos locais, onde 
serão realizadas as provas, 
serão fechados às 08h55min.

O gabarito estará dispo-
nibilizado na terça-feira, dia 
11, a partir das 14 horas, no 
site da Fiec e também ane-
xados aos quadros de avisos 
da Fiec.

A meta é atingir 90% de todos os grupos prioritários
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

DENISE KATAHIRA

Campanha do agasalho do 
Poupatempo já arrecadou 
mais de 200 peças

SOLIDARIEDADEQuermesse da Festa de Santo 
Antônio começa amanhã
A quermesse será aberta ao público após a Missa da Trezena

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

Festa em comemoração a Santo Antônio segue em todo mês de junho

Começa nesse fim de 
semana, a tradicional 
quermesse da Paró-

quia de Santo Antônio, loca-
lizada no Jardim Morada do 
Sol. A quermesse tem início 
amanhã, dia 3, após a Missa 
da Trezena e segue durante 
todos os finais de semana até 
o dia 25 de junho.

A Festa de Santo Antônio 
conta com cerca de 10 barra-
cas de comidas típicas junina 
como o tradicional pão com 
linguiça, pastel, pizza e mini 
pizza, frango assado, tapio-
ca, espetinhos, milho verde, 
pamonha, pesca e bebidas 
como quentão, vinho quente 
e chá de amendoim. A festa 
ainda conta com uma barraca 
de doce que comercializará 
doces típicos como maçã do 
amor, espeto no morango 
entre outros.

Já na programação reli-
giosa em comemoração ao 
Padroeiro, a Trezena de Santo 
Antônio teve início ontem, dia 
1º, e segue até o dia 13, dia de 
Santo Antônio. A missa du-
rante a semana será realizada 
às 19h30 e aos sábados e do-
mingos, a partir das 18 horas.

No dia 8 de junho, às 15 
horas, será realizada a Missa 
dos Enfermos. Já no dia 9 de 
junho, ás 19h30, acontece a 
Missa do Padroeiro da Forania 

São José de Anchieta na Praça 
do Lago do Parque Ecológico. 

Seguindo a programação 
no dia 1º de julho, às 17 horas, 
no Barco do Parque Ecológi-
co, será realizada uma missa 
e shows com Lírio do Vale e 
Rosa de Saron, além da quer-
messe com barracas típicas. 

Bolo
Assim como em todos os 

anos, fatias do bolo de San-
to Antônio serão vendidas. 
Porém, neste ano as vendas 
já iniciaram e podem ser en-

comendadas na Secretaria da 
Paróquia, das 8h às 18 horas, 
ou na quermesse, nos dois 
primeiros finais de semana.

De acordo com a orga-
nização da festa as fatias 
do bolo só serão vendidas 
antecipadamente, não sendo 
possível comprar no dia, e as 
entregas serão feitas somente 
no dia 13 de junho. Esse ano 
os pedaços dos bolos serão 
comercializados em vasilha 
com dois pedaços no valor 
de R$6 ou quatro pedaços 
por R$12.

O preparo do bolo do Pa-
droeiro Santo Antônio tem 
inicio no dia 12 de junho e 
junto à massa serão acres-
centadas as medalhinhas de 
Santo Antônio. 

De acordo com a orga-
nização serão colocadas 
cerca de 200 medalhinhas, 
medalhas estas  que são 
desejadas por muitos, pois 
segundo a história, aquele 
que encontrar a medalha há 
de se casar em breve, pois 
irá finalmente encontrar o 
seu verdadeiro amor!

Desde o último dia 25 de 
maio, a unidade Poupatempo 
de Indaiatuba já arrecadou 255 
peças entre vestuário e cober-
tores. A expectativa é superar 
a marca de mil peças até o 
final da campanha, segundo 
o órgão. As doações feitas na 
unidade local serão destinadas 
ao Lar de Velhos Emmanuel.

Ainda de acordo com o ór-
gão, a Campanha do agasalho 
tem como principal objetivo 
arrecadar cobertores, além 
de roupas novas e usadas, 
desde que estejam em boas 
condições. 

Para quem quiser ajudar 
as doações podem ser feitas 
até o fim de julho no posto 
Poupatempo, durante todo o 
horário de funcionamento, 
que está localizada na Rua 
das Primaveras, 1050, Jardim 
Pompéia.

Lançada no último dia 25 
de maio, a campanha acon-
tece em todas as unidades 
espalhadas pelo Brasil e até o 
momento já arrecadou mais de 
50 mil peças. A meta é atingir 

a marca de 300 mil doações. 
Ainda de acordo com o 

programa Poupatempo, em 
2016, as 72 unidades fixas 
recolheram 281 mil peças. 
Todas as doações serão desti-
nadas para entidades assisten-
ciais de todo o Estado.

As unidades que mais con-
seguiram doações no primeiro 
mês da campanha foram São 
José do Rio Preto com 4.683 
peças; Itaquera que arrecadou 
4.535; Campinas com 4.314 
doações; Carapicuíba com 
3.739;  Piracicaba arrecadou 
2.981; Catanduva com 2.631 
doações; e Santo Amaro que 
arrecadou 2.414.

Para incentivar as ativida-
des da Campanha do Agasalho 
2017, a agência de publicidade 
Lew’Lara\TBWA trouxe de 
volta o curta-metragem de 
animação “Malu Moletom, 
uma história para aquecer a 
todos”. A simpática persona-
gem consegue mudar a rotina 
de uma cidade inteira com um 
gesto de amor e solidariedade. 
(Denise Katahira)

As doações podem see feitas até o final de julho
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VB atrasa entrega 
dos novos ônibus

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O atraso é devido à política da liberação de novos financiamentos, segundo o Grupo VB

Ginco arrecada e doa mais 
de 40 mil litros de leite

INFORME PUBLICITÁRIO

Doze veículos seminovos, anos 2010 e 2012, foram integrados na frota

As equipes trabalharam durante um mês para conseguir atingir a meta 
de arrecadar mais de 40 mil litros de leite

Os vinte novos ônibus do 
Grupo VB Transportes, 
atual proprietário da 

Viação Indaiatubana, continua 
sem previsão de entrega. Esse é 
o terceiro prazo não cumprido.

De acordo com o diretor de 
Comunicação do grupo empre-
sarial, Paulo Barddal, a entrega 
ainda não foi feira devido a 
questões relacionadas à política 
de liberação de novos financia-
mentos por parte do Governo 
Federal. “A nossa intenção era ter 
feito a entrega no mês de maio, 

porém não conseguimos dentro 
do prazo pretendido”, disse.

Ainda segundo o diretor os 
veículos já foram comprados 
e o prazo para a montagem e 
pintura dos veículos por parte 
da encarroçadora é de 40 dias. 
“Queremos efetuar a entrega 
na primeira quinzena de julho. 
Quando esses novos veículos 
começarem a rodar, a cidade 
terá uma das frotas mais novas 
da RMC”, afirma. 

Barddal conta que o inves-
timento apenas na aquisição 
dos 20 novos ônibus é de R$ 
7 milhões e os veículos foram 
financiados pela linha de crédito 

Finame do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). 

Os novos veículos terão 
elevadores, ou seja, serão adap-
tados para transporte de pessoas 
com necessidades especiais e 
são dotados de motores eletrôni-
cos, de acordo com a legislação 
ambiental Euro 5. “Com isso, 
emitirão baixíssimos níveis de 
gases e particulados na atmos-
fera”, disse o diretor.

Substituição
O Grupo VB Transportes 

trouxe 12 carros seminovos, 
anos 2010 e 2012, para subs-

tituir e renovar parte da frota. 
O investimento foi de R$ 1,8 
milhão. “Os ônibus ano 2009 
foram tirados de circulação e 
esses 12, também na cor prata, 
estão circulando desde a última 
segunda-feira”, afirma Barddal. 
“Hoje, só com as substituições 
dos veículos mais velhos, inclu-
sive alguns com idade vencida, 
conseguimos dar uma boa me-
lhorada na frota circulante em 
Indaiatuba”, completa.

Desde o início de outubro 
do ano passado, quando assu-
miu o transporte coletivo de 
Indaiatuba, o grupo substituiu 
42 dos 64 ônibus.

As equipes da Ginco supe-
raram as expectativas e conse-
guiram arrecadar 45.455 litros 
de leite que foram entregues a 
44 instituições de Indaiatuba e 
de outras cidades da região e do 
interior de São Paulo.

Os alunos, pais, professores 
se mobilizaram para realizar 
a maior gincana solidária da 
cidade. As equipes trabalharam 
durante um mês para conseguir 
atingir a meta de arrecadar 8 mil 
litros de leite cada uma. E todas 
ultrapassaram essa marca. 

A entrega do montante ar-
recadado foi feita na noite de 
26 de maio, quando as equipes 
descarregaram o leite na quadra 
do Colégio. “É a prova mais im-
portante da GINCO porque ensi-
na os pais e as crianças a terem 
mais solidariedade, a ajudarem 
o próximo, a nos integrarmos 
mais”, afirma Luciana Cardoso 
Cruzato, da equipe Vermelha, 
mãe do aluno Júlio Cruzato do 
6º ano. “No começo achávamos 
que não conseguiríamos atingir 
a meta, mas deu tudo certo! 
Foi muito bom ver o caminhão 
cheio de leite”, conta Carolina 
Fonseca, líder da equipe Verde.

Depois de cumprir a tarefa 
beneficente, as equipes se des-
dobraram para cumprir as provas 
recreativas que aconteceram 
no fim de semana no Parque 
Ecológico. No final da tarde do 
domingo, os representantes das 
instituições estiveram no palco 
da gincana para receber o Vale 
Leite e agradecer pessoalmente 
às equipes. “Queremos agradecer 
mais uma vez aos idealizadores 
e envolvidos nessa maravilhosa 
ação solidária. Nós já contamos 
com essa valiosa doação, porque 
o leite é essencial para a alimenta-
ção de nossos atendidos”, agrade-
ce Adriana Vieira, presidente da 
Bolha de Sabão.

A premiação aconteceu com 
uma grande confraternização 
entre as equipes. A campeã geral 
da GINCO foi a equipe Verde 
(Chape) e a Amarela (Ama-
rombas) conquistou o troféu da 
Tarefa Beneficente.

“Com o término da GINCO 
2017 contemplamos o belo es-
petáculo, fruto do trabalho árduo 
de nossos alunos, pais e comuni-
dade envolvidos”, ressalta Loide 
Rosa, mantenedora do Colégio 
Objetivo Indaiatuba.
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Vazamento de gás subterrâneo 
assusta moradores do Cecap
Uma tentativa de furto de uma das válvulas ocasionou o vazamento

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

COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA

Acidente entre caminhões provoca 
morte na SP-75

Estagiários recebem braçal do GAP

Operação Anhanguera do Exército 
acontece entre os dias 5 e 9 de junho

TRAGÉDIA

PREMIAÇÃO

EXÉRCITO

O vazamento ocorreu em uma Central de Controle situada no bairro Brigadeiro Faria Lima (Cecap)

Grave acidente mata motorista na Rodovia Santos Dumont

Estagiários receberam braçal devido à conclusão e aprovação do estágio 
de 45 serviços no GAP

Durante as instruções também será realizada a Operação Aciso em Indaiatuba

Um vazamento de gás 
subterrâneo na noite 
da última quarta-fei-

ra, dia 31, assustou moradores 
do Cecap e imediações. O es-
cape ocorreu em uma Central 
de Controle situada em uma 
Praça na rua Soldado João 
Carlos de Oliveira no bairro 
Brigadeiro Faria Lima (Ce-
cap) em Indaiatuba. As ruas 
próximas foram interditadas.

O fato mobilizou a Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros e a 
Guara Civil de Indaiatuba (GCI).

De acordo com alguns 
moradores que residem pró-
ximo ao local, foi possível 
ouvir um barulho muito for-
te, e saíram para verificar o 
que estava acontecendo. Foi 

então que descobriram que 
estava havendo um vazamen-
to de gás. 

A Companhia de Gás 
(COMGAS) em nota infor-
ma que “recebeu às 23h55 
desta quarta feira, dia 31, 
um chamado sobre cheiro de 
gás na Avenida Soldado João 
de Oliveira Junior, 1442, 
município de Indaiatuba e 
constatou uma tentativa de 
furto de uma das válvulas de 
uma estação de redução de 
pressão do local”.

A nota ainda comunica 
que “todas as medidas de 
segurança foram adotadas e 
o vazamento foi eliminado 
às 2h10. Nenhum cliente foi 
desabastecido”.

A Comgas afirma que o 
gás natural é mais leve que o 
ar e por isso se dissipa rapida-
mente em caso de vazamento. 

Um grave acidente entre 
dois caminhões provocou a 
morte de um motorista na 
tarde de ontem, dia 1º. O 
acidente aconteceu na Rodo-
via Santos Dumont, sentido 
Indaiatuba/Campinas.

De acordo com informa-
ções um caminhão branco 
da marca Hyundai carregado 
de produtos químicos colidiu 
violentamente na traseira de 
um caminhão Mercedes Benz 
na cor vermelha.

Com a chegada dos bom-
beiros e dos socorristas da AB 
Colinas foi constatada a morte 
instantânea da vítima. O local 
foi interditado pela Polícia 
Rodoviária e os bombeiros 

Entre os dias 5 e 9 de 
junho, Indaiatuba receberá a 
Operação Anhanguera, que 
será comandada pelo Exér-
cito Brasileiro (EB). O Exer-
cício é uma ação conjunta do 
28º Batalhão de Infantaria 
Leve (28º Bib), 2ª Compa-
nhia de Comunicações Leve, 
sediadas em Campinas, 2º 
Grupamento de Artilharia 
de Campanha Leve (2º GAC 
L), de Itú, e 13º Regimento 
de Cavalaria Mecanizado, de 
Pirassununga, sob o comando 
da 11ª Brigada de Infantaria 
Leve (11ª Bda Inf L), de 
Campinas, que irá realizar 
exercícios de adestramento. 
A 11ª Brigada é comandada 
pelo General de Brigada 
Carlos Sérgio Camara Saú. O 
trabalho tem apoio da Secre-
taria de Segurança Pública.

De acordo com o Chefe da 
Seção de Comunicação So-
cial da 11ª Bda Inf L, Tenente 
Coronel Eduardo José Lopes 
Gonçalo, entre 100 e 150 
militares devem participar do 
exercício, e durante os cinco 
dias, as tropas irão realizar 
exercícios de instrução, com 
intuito de permitir a capaci-
tação e avaliação de parte de 
suas companhias. Conforme 
ele, a chegada das fileiras 
será no domingo, dia 4, com 
previsão a partir das 14 horas, 
nos núcleos: Centro Espor-

tivo do Trabalhador (CET), 
Velódromo Municipal e Gi-
násio Municipal de Esportes 
(GME). “O exercício visa 
deixar as tropas preparadas, 
por meio de situações simu-
ladas que podem acontecer 
em nosso cotidiano. Esse trei-
namento que envolve a tropa 
e comandantes é de extrema 
importância, pois é nesse 
momento, que o combatente 
toma contato com medidas 
necessárias para aquela si-
tuação e ocasião”, explicou.

A Brigada é especializada 
em intervenções de conflitos 
urbanos com munição não 
letal e com funções para agir 
como uma tropa de choque 
de elite e, sua área de in-
fluência compreende todo o 
país. “Pode atuar também, 
em ações específicas, contra 

o crime organizado”, afirmou 
Tenente Coronel Eduardo 
José Lopes Gonçalo.

Durante as instruções 
também será realizada a 
Operação de Ação Cívico e 
Social (Aciso) em Indaiatuba, 
Paulínia e Valinhos, onde 
serão desenvolvidas diversas 
atividades como exposição 
de material bélico, orientação 
sobre saúde física e bucal, 
palestras e apresentações de 
bandas de música. O chefe de 
comunicação social comen-
tou que em todas atividades 
são levadas ações cívico-
-social para a comunidade. 
“A preparação constante 
e a prontidão permanente 
são fundamentais para o 
cumprimento de missões 
constitucionais de diferentes 
gêneros”, finalizou. 

Fazendo parte das co-
memorações dos 33 anos da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
o Grupo e Apoio Preventivo 
(GAP) entregou aos estagi-
ários o braçal, um tipo de 
premiação ao combatente 
que comprova por seus atos 
dentro de um grupo tático a 
capacidade de lá permanecer. 

A entrega foi realizada 
devido à conclusão e aprova-
ção do estágio de 45 serviços 
no GAP.

efetuaram a limpeza da pista. 
Sobre o estado de saúde 

do outro motorista não obti-
vemos informações. 
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Ourivesaria Ouro & Prata: 
Exclusividade e Sofisticação

JME

Joalheria tem como especialidade a confecção e conserto de joias

Projeto com alunos do maternal 
promove valorização e 
cuidados com o meio ambiente

INFORME PUBLICITÁRIO

Ouro & Prata conta com ourives especializados para tornar cada peça uma obra de arte

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

A Ouro & Prata está 
presente em Indaia-
tuba há 40 anos e 

oferece joias únicas que serão 
perfeitas para diversas ocasi-
ões. As joias são os acessórios 
essenciais para transparecer 
personalidade e elegância, por 
isso a Ouro & Prata possui 
uma vasta variedade de joias 

como anéis, alianças, brincos, 
corrente, pingentes, pulseiras 
e relógios.

Para manter o padrão de 
qualidade, durante a fabri-
cação de cada peça, a Ouro 
& Prata conta com ourives 
especializados para tornar 
cada peça uma obra de arte.

E para deixar as joias mais 
puras e elegantes à joalheria 
tem como matéria prima o 
ouro, prata, aço e folheado a 
ouro. “Trabalhamos com as 

melhores matérias primas, 
com isso a garantia é eterna. 
No caso de peças oferecemos 
garantia de um ano”, disse o 
proprietário Flávio Campino.

A Ouro & Prata ainda ofe-
rece aos seus clientes o dife-
rencial de aproveitamento do 
ouro, ou seja, a peça pode ser 
transformada em uma nova 
joia. Transformar uma joia 
em outra é uma alternativa 
de evitar a necessidade de 
vender e ainda assim manter 

uma peça importante. “O 
processo de transformação é 
mais barato do que a compra 
de uma joia nova”, explica o 
proprietário.

A ourivesaria também tra-
balha com fabricação própria 
em ouro 760, com controle de 
qualidade.

A Ourivesaria Ouro & 
Prata está localizada na Rua 
Quinze de Novembro, 514, 
Centro. Para maiores infor-
mações (19) 3875-4232.

O Colégio Montreal com 
o objetivo de ensinar a im-
portância do meio ambiente 
aos alunos do maternal de-
senvolveu atividades traba-
lhando com a preservação da 
natureza, respeitar, valoriza 
e proteger os animais, assim 
como a importância do meio 
ambiente na vida de todos. 

Devido aos animais des-
pertarem interesse natural 
nas crianças, às professoras 
se utilizam da metamorfose 
da lagarta para desenvolver 
o projeto. “Trouxemos para a 
sala de aula algumas lagartas 
que encontramos na horti-
nha do Colégio, para que os 
alunos cuidassem e também 
vissem o seu processo de 
metamorfose. As crianças 
também eram responsáveis 
por alimentar as lagartas 
todos os dias com folhinhas 
de rúcula e couve”, informa 
a professora Adriana Leite, 
do maternal da manhã.

Depois dessa etapa do 
projeto, os alunos, um por 
vez, levaram para casa uma 
lagarta de pano, chamada 
Doroteia, para cuidar por 
dois dias. “Quando o alu-
no é sorteado para levar a 
lagarta Doroteia para casa, 
demonstra muita alegria e 
empolgação. Em casa eles 
desenvolvem a autonomia e 
a responsabilidade, pois têm 
que cuidar da lagarta. Obser-
vamos que com o decorrer do 
projeto os alunos estão mais 
conscientes, respeitando, 

valorizando e protegendo os 
animais”, comenta a profes-
sora Marcela Domingues, do 
maternal da tarde.

A família do aluno tam-
bém participa, pois os pais 
que levam a centopeia para 
casa devem enviar ao Colé-
gio um relatório contando 
como foram os dias em 
sua casa e como o aluno 
se comportou diante dessa 
responsabilidade.  “Foi bem 
interessante a experiência! 
O Pedro veio empolgado 
para nos mostrar a Doroteia 
e nós tivemos que fazer 
tudo com ela: escovar os 
dentes, tomar remédio. Ele 
dormiu com ela! Achei bem 
diferente porque trabalhou a 
descoberta, a socialização e 
também a inclusão”, conta 
Tatiane Longo, mãe do alu-
no Pedro Longo, de 2 anos.

No final do projeto, vai 
ser feito um sorteio entre os 
alunos e o vencedor ganhará 
a Doroteia.

“Desde cedo devemos 
estimular as crianças a cui-
dar do ambiente em que 
vivem para que valorizem 
qualquer espaço que ocu-
pem. Aos poucos elas obser-
vam que tudo o que fazemos 
influencia o ambiente em 
que estamos e descobrem 
que se cuidarmos bem do 
lugar  em que vivemos, 
também ficaremos bem”, 
afirma Mauricéia Pereira, 
coordenadora do Colégio 
Montreal.
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Contas de luz do mês de 
junho terão bandeira verde

ENERGIA
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SPC e CNDL mostra que 65% dos 
brasileiros não possuem reserva financeira
Entre os poupadores, média geral reservada foi de R$ 502

Em março, 76% dos consumidores 
não conseguiram poupar, contra 19% 
que conseguiram guardar dinheiro

O Indicador de Reserva 
Financeira, calculado 
pelo Serviço de Pro-

teção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que 65% dos brasileiros 
não possuem reserva financeira. 
Em março, 76% dos consumi-
dores não conseguiram poupar, 
contra 19% que conseguiram 
guardar dinheiro.

Em média, aqueles que con-
seguiram poupar guardaram R$ 
502 em março - um total de R$ 
14,2 bilhões poupados no mês.

O indicador ainda mostra 
que, em março, entre aqueles 
que possuem reserva financeira, 
mais da metade (55%) fizeram 
uso dos recursos poupados. 
Os principais motivos foram o 
pagamento de contas 
da casa (13%), im-
previstos (11%), 
despesas extras 
(9%), viajar 
(4%) e com-
prar uma 

casa ou apartamento (4%).
Considerando o destino dos 

rendimentos, 64% escolhem 
a caderneta de poupança. Em 
segundo lugar, 20% dos en-
trevistados decidem manter o 
dinheiro guardado na própria 
casa. Em seguida, aparecem os 
fundos de investimento (10%); 
a Previdência Privada (7%); o 
CDB (6%); e o Tesouro Direto.

Entre os consumidores que 
não pouparam em março, a 
principal justificativa foi a renda 
baixa, mencionada por 44% dos 
entrevistados. Os imprevistos 
também se destacaram citados 
por 16% e outros 13% disseram 
estar sem renda no momento. 
Além destes motivos, 9% 
citaram o fato de não 
conseguirem controlar 
os gastos e 6% a falta 
de disciplina.

Em entrevista ao 
Mais Ex-

pressão a doutoranda em admi-
nistração e diretora da Faculda-
de Anhanguera de Indaiatuba, 
Miriane de Almeida Fernandes, 
disse que economizar dinheiro 
não tem segredo. Tem que ter 
disciplina. “Adquirir apenas o 
que for extremamente neces-
sário. A organização é simples: 
contabilize todo 
o recurso fi-
n a n c e i r o 
que entra 
( r e c e i -
tas), da 
família 
ou in-
divi-
du -

al; some todas as despesas, isso 
inclui pagamentos de dívidas e 
contas fixas, aquisições, entre 
outros. Ao subtrair as receitas 
das despesas encontrará um 
saldo que pode ser reservado”, 
explica. “Essa aferição pode ser 
feita por dia, por quinzena ou 
por mês. Quanto menor o pra-
zo, mais controle. Em resumo, 
apurar o que se gasta ajuda a 
controlar o saldo da reserva”, 
completa.

Miriane disse que a forma 
de aplicar o dinheiro depende de 
cada pessoa.  “Existem os con-
servadores e, para estes casos, 
a poupança ainda é uma opção 
segura, apesar de não apresentar 
rendimentos atrativos. Já no 
caso dos mais ousados, a suges-
tão é acompanhar qual a melhor 
opção que o mercado financeiro 
está ofertando”, orienta.

A doutoranda disse que as 
Letras do Tesouro Nacional 
(LTN) – Tesouro Direto – são 
bem atrativas em longo prazo. 
Isso vale também para a Previ-
dência Privada. No curto prazo, 
as aplicações no CDI seriam 
minhas sugestões.

Metodologia
O indicador calcula a 

poupança do brasileiro ba-
seada no dinheiro guardado 
no mês anterior a pesqui-
sa. A pesquisa abrangeu 12 

capitais das cinco regiões 
brasileiras: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizon-
te, Porto Alegre, Curitiba, 
Recife, Salvador, Fortaleza, 
Brasília, Goiânia, Manaus e 
Belém. Juntas, essas cidades 
somam aproximadamente 

80% da população residente 
nas capitais. A amostra, de 
800 casos, foi composta por 
pessoas com idade superior 
ou igual a 18 anos, de ambos 
os sexos e de todas as classes 
sociais. A margem de erro é 
de 3,5 pontos percentuais.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) infor-
ma que a bandeira utilizada nas 
contas do mês de junho será a 
verde, o que significa que não 
haverá custo extra para o con-
sumidor. 

Segundo a Aneel, o retorno 
da bandeira verde foi possível 
pelo aumento das chuvas nos 
reservatórios das hidrelétricas 
em maio e pela perspectiva de 
redução do consumo de energia 
elétrica no país.

Desde abril, a bandeira esta-
va vermelha, o que representa 
um acréscimo de R$ 3 para cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos.

O sistema de bandeiras ta-
rifárias foi criado em 2015 
como forma de recompor os 
gastos extras com a utilização 

de energia de usinas termelé-
tricas, que é mais cara do que 
a de hidrelétricas. A cor da 
bandeira é impressa na conta 
de luz (vermelha, amarela ou 
verde) e indica o custo da ener-
gia em função das condições 
de geração.

Quando chove menos, por 
exemplo, os reservatórios das 
hidrelétricas ficam mais va-
zios e é preciso acionar mais 
termelétricas para garantir o 
suprimento de energia no país. 
Nesse caso, a bandeira fica 
amarela ou vermelha, de acordo 
com o custo de operação das 
termelétricas acionadas.

Segundo a Aneel, o sistema 
de bandeiras tarifárias sinaliza 
o custo real da energia gerada, 
possibilitando aos consumido-
res o uso consciente.
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19º Evolution of Fighter 
acontece no dia 10 de junho
Os ingressos já estão à venda no valor de R$30

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

JUNIOR FERRAZ

Ciclistas de Indaiatuba se 
destacam no Estadual de 
Pista do Rio

Equipe sub-21 masculina de 
vôlei vence itu na estreia da 
taça cidade voleibol

CICLISMO COMPETIÇÃO

Na 18ª edição em uma das melhores lutas da noite, o indaiatubano Danilo Ruiz venceu Cayo Brandão, de Uberaba

O 19º Evolution of Fi-
ghter, única compe-
tição de Mixed Mar-

tial Arts (MMA) realizada em 
Indaiatuba será realizada no 
dia 10 de junho, no Centro 
de Treinamento Edlutas. Os 
ingressos já estão à venda no 
valor de R$30.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o organizador do 
campeonato, o mestre Edson 
Ronaldo Oliveira, disse que a 
princípio serão 12 combates 
e que a expectativa é grande. 
“Para esta edição as pers-
pectivas são excelentes, pois 
temos ótimos lutadores que 
se enfrentam em lutas muito 
bem casadas”.

O mestre adianta que a 
competição terá como uma 
das principias lutas um revan-
che entre Valzinho Gomes 
e Vitor Nunes. “Na última 
edição Valzinho saiu vito-
rioso com um nocaute, Agora 
Vitor Nunes vem pronto 
para retribuir”, conta. “Os 

combates ainda contam com 
lutas eletrizantes que deixará 
o público presente satisfeitos 
com as batalhas que serão 
travadas”, completa.

Quanto ao competido nor-
te-americano que iria lutar 
com um brasileiro, o organi-

zador disse que o mesmo só 
deverá participar na próxima 
edição.

A 18ª edição do evento 
contou com 28 atletas que 
subiram no octógono para 
14 lutas. Destaque para o 
principal combate, com o 

indaiatubano Max Minoboi 
que venceu Diogo Barbera-
to, de Uberaba, por decisão 
unânime. “Quero destacar 
também, além das lutas, o 
belo trabalho desenvolvido 
pelo árbitro Luiz Campos”, 
ressalta Oliveira. 

Ciclistas locais conquistaram 
o 2º e 4º lugares no Campeonato 
Estadual de Pista, organizado pela 
Federação de Ciclismo do Estado 
do Rio de Janeiro (Fecierj).

O atletas Armando Camargo 
Filho ‘Piá’ e Gideoni Monteiro 
da equipe Secretaria de Espor-
tes/HTPro Nutrition/Shimano, 
de Indaiatuba, pedalaram forte 
e se destacaram na categoria 
Omnium. O campeão foi o pa-
ranaense Cristian Egídio da Rosa 
da equipe São Francisco Saúde/
Klabin/SME, de Ribeirão Preto.

O mais importante centro 
de excelência do ciclismo de 
pista do Brasil está novamente 
de portas abertas para compe-
tições. Quase nove meses após 
as últimas disputas de medalhas 
nos Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016, o Velódromo 
do Parque Olímpico da Barra 
da Tijuca, no Rio de Janeiro, 
recebeu no fim de semana, o 
Campeonato Estadual de Pista, 
organizado pela Fecierj.

O campeonato contou pontos 

para o ranking estadual flumi-
nense e também para o ranking 
nacional de pista. Foi na pista 
do Velódromo do Rio que 35 
recordes olímpicos, paralímpicos 
e mundiais foram quebrados em 
agosto e setembro de 2016, por 
isso, o local é considerado o ve-
lódromo mais rápido do mundo.

O evento reuniu cerca de 
120 ciclistas, que disputaram 
as categorias Elite Masculino/
Feminino; Sub-23 Masculino/
Feminino; Júnior Masculino/
Feminino; Juvenil Masculino/
Feminino e Infanto Juvenil Mas-
culino/Feminino. 

A equipe Sub-21 de voleibol 
masculino estreou com vitória 
na 4ª Taça da Cidade Voleibol. 
O próximo jogo será domingo, 
dia 4, contra a equipe de casa, 
em Salto de Pirapora.

No domingo, dia 28, a equi-
pe dirigida pela técnica Karina 
Parisoto, venceu Itu por 2 sets a 
0, com parciais de 25/19 e 25/9, 
na primeira partida da competi-
ção que está sendo realizada no 
Ginásio Municipal de Salto de 
Pirapora. Além da competição, 
o foco e a preparação deste ano, 
são os Jogos Regionais, que 
acontecem entre 5 e 15 de julho, 

em Americana. De acordo com 
a treinadora, a equipe se mos-
trou unida e preparada tecnica-
mente. “Os atletas foram muito 
constantes e apresentaram um 
excelente voleibol”, comentou. 

Foram oito jogos na primei-
ra rodada e, não foi só dentro 
da quadra que a competição 
começou agitada. Um destaque 
que merece toda a atenção, foi 
a presença das torcidas que 
incentivaram as equipes e torna-
ram as partidas mais animadas 
e ajudaram a fazer a festa de 
abertura, mais empolgante para 
as equipes.
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Expoflora abre a venda do 2º 
lote de ingressos antecipados
Os convites serão vendidos no valor de R$19 até o dia 26 de junho
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DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 02 a 08/06 Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará enfrentando dias de maior volume emo-
cional e ao mesmo tempo estará mais agitado, isso pode 
gerar a necessidade de diminuir o ritmo e encontrar maior 
equilíbrio entre mente e emoções. Por ter facilidade nesse 
momento de ficar em dúvidas com certas situações pode 
vir a enfrentar algumas confusões. Mais ao fim de semana 
pode ter que ser mais incisivo em suas decisões.

O taurino tem essa semana um pouco mais tranqüila, 
porém pode ter dias de menor intensidade emocional e 
mental. Aproveite para reorganizar papéis, reorganizar 
aquele texto importante e faça com calma. O nativo estará 
mais focado na descoberta de seus potenciais relaciona-
dos às suas finanças. No dia 04, a Lua começa um novo 
ciclo e em sua fase Mais ao fim de semana pode descobrir 
novas oportunidades envolvendo o aumento de seus ganhos.

O geminiano tem agora um momento de relaxamento 
profissional, é um momento mais tranqüilo com rela-
ção aos seus projetos profissionais. Diminua o ritmo 
alucinante de trabalho e veja o que acontece...Surgem 
respostas para o que vem querendo concretizar. Estes dias 
promovem um maior contato com seu mundo emocional 
e necessidade de resolver assuntos pendentes nesse setor.

Essa semana será ótima para o canceriano se ele resolver 
curtir mais sua casa e sua intimidade, ou simplesmente seu 
mundo espiritual (meditar, relaxar, ficar 30 minutos sem 
fazer absolutamente nada). Essa pausa será importante, 
pois mais ao fim de semana podem surgir dias de maior 
pressão emocional e necessidade de equilíbrio. Aproveite 
essa fase de interiorização, e trace novos rumos.

O leonino volta a enfrentar dias de introspecção e inte-
riorização, pois haverá maior envolvimento com suas 
necessidades emocionais. Procure trabalhar sua respon-
sabilidade e seriedade com relação aos seus projetos. 
Pode se tornar muito requisitado em encontros sociais, 
use essa fase para melhorar sua maneira de negociar e 
seus contratos.

O virginiano sentirá desejo de ficar mais sozinho, há uma 
necessidade crescente de introspecção e com certeza irá 
diminuir o ritmo de suas atividades e compromissos sociais. 
O nativo desejará expansão em sua carreira, desejará maior 
envolvimento, comprometimento em sua vida profissional. 
Mais ao fim de semana uma nova oportunidade de cresci-
mento pode surgir, aumentando ainda mais a necessidade 
de responsabilizar-se, possivelmente por um novo projeto.

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, é 
importante diminuir seu ritmo de trabalho. Cuidado com 
o stress e evite aquela irritação incontrolável, pratique a 
respiração profunda e a arte de meditar. Pode receber uma 
proposta para um trabalho que demora a concluir. Mais ao 
fim de semana pode se tornar mais atraente e isso render 
aventuras amorosas.

O contato com suas emoções mais profundas podem gerar 
uma necessidade de isolamento e se afastar do burburinho 
social. Procure respeitar seu estado de espírito, pois estará 
mais propenso a se fechar e a ficar introspectivo, mais 
voltado para suas necessidade emocionais. Uma sociedade 
pode começar a ser questionada, pois o nativo pode descobrir 
algo que não esperava.

O sagitariano estará desejoso de se envolver mais com seu 
mundo emocional, com sua vida doméstica e seus familiares. 
Se estiver iniciando um relacionamento, desejará ficar mais 
tempo em casa. Agora é um momento que marca intensidade 
em seus relacionamentos, pessoais e profissionais. Mais ao fim 
de semana novas oportunidades e sociedades podem surgir.

O capricorniano estará desejoso de ficar um pouco mais 
distante de suas responsabilidades, de seus compromissos 
sociais. Precisa aprender a respeitar seu estado de espírito, 
principalmente agora que algo dentro de si solicita maior 
introspecção, enquanto parece que tudo ao redor quer que o 
nativo tenha uma rotina intensa e exigência a serem seguidas. 
Mais ao fim de semana sua rotina tende a ser mais intensa.

O aquariano tem que diminuir seus gastos e reorganizar suas 
finanças. Em termos afetivo, o nativo tende a ter dificuldades, 
confusões e possíveis problemas em algum relacionamento, isso 
inclui cônjuge, amores diversos, inclusive filhos. Mais ao fim de 
semana o aquariano descobre a delicia de ficar mais focado em 
seu íntimo e de ter a consciência de como é dar e receber amor.

O pisciano entra em uma semana que pode provocar uma grande 
baixa em sua energia vital, é bom não exagerar, cuide para que 
não haja excessos, nem físicos, nem emocionais, pois mais ao 
fim de semana pode viver uma fase de confusões sentimentais, 
de irritabilidade com seu relacionamento, de maior responsabi-
lidade com sua vida domestica ou com alguém de sua família.

Fiec realiza Festa São João no Museu da Estação
EVENTO

12ª edição da festa de São João na Estação acontece no próximo final 
de semana

A Chuva de pétalas é atração principal da Expoflora 

JULIANA WOLF

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura realiza 
nos próximos dias 9, 10 e 11 
de junho, a 12ª edição da festa 
de São João na Estação. O 
evento acontece no Museu da 
Estação, localizado na Praça 
Newton Prado e a abertura 
oficial será na próxima sexta-
-feira, dia 9, às 19 horas.  No 
sábado, dia 10, e domingo, 
dia11, a festa tem início às 
18 horas.

A área de alimentação 
contará com barracas típicas 
como: Pastel, Quentão, Vinho 
Quente, Cachorro Quente, 
Cuscuz, Churrasquinho, Mini 
Pizza, Milho Cozido, Crepe, 
Pão com Linguiça, doces, 
entre outros.

Além disso, as crianças po-
derão se divertir nos brinquedos 
infláveis e barracas de pesca, 
boca do palhaço e argola.

Na sexta-feira, dia 9, 
acontece à abertura Oficial 
do evento e na sequência a 
apresentação da Comitiva os 
Brutos. Em seguida haverá 
o show da dupla Bruno & 
Thiago, além da apresen-

tação da Quadrilha da Ter-
ceira Idade do Sol a Sol. O 
encerramento da noite ficará 
por conta de Roger Alves.

Já no sábado, dia 10, 
show com Everton & Remi 
e o sertanejo universitário 

Programação:
Sexta-feira, dia 9
19 horas - Abertura Oficial do 
evento e na sequência, a Comi-
tiva os Brutos 
19h30 - Show da dupla Bruno 
& Thiago e a apresentação da 
Quadrilha da Terceira Idade do 
Sol Sol
21 horas – Apresentação de 
Roger Alves 

Sábado, dia 10
18h30 - Show com Everton & 
Remi 
20h30 - Sertanejo universitário 
com Luik e Raphael 

Domingo, dia 11
18h30 - Show de Keke Oliveira 
20h30 - Leo Violeiro com parti-
cipação de Nicoly Stefani Funk 
do Violão 

com Luik e Raphael. 
E no domingo, dia 11, 

encerrando o evento,  o 
público poderá conferir o 
show de Keke Oliveira e 
Leo Violeiro com participa-
ção de Nicoly Stefani Funk 
do Violão.

A Expoflora, maior expo-
sição de flores e plantas 
da América Latina, ini-

ciou as vendas do segundo lote 
de ingresso no valor de R$19. 
O desconto pode ser adquirido 
com compras realizadas até o dia 
26 de junho, e a promoção tem 
quantidade de ingressos limitada 
a cinco mil unidades por dia. 

As vendas para grupos, com 
no mínimo 15 pessoas, dão di-
reito a uma cortesia e são feitas 
por meio da Central de Reservas 
nos telefones (19) 3802-1499 
/ 98115-1294 / 98114-9783 / 
98114-9862 e pelos e-mails cen-
traldereservas@expoflora.com.
br, laercio@expoflora.com.br 
e reservas@expoflora.com.br. 
O atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17 horas. Crianças de até cinco 
anos, acompanhadas de adulto 
pagante, não pagam ingresso.

São concedidos descontos, 
também, para os grupos que 
adquirirem antecipadamente 
o pacote que inclui o passeio 
turístico e o almoço. Na compra 
do combo (ingresso + passeio 

turístico + refeição) até o dia 26 
de junho, os grupos pagam R$ 
73 contra os R$ 110 que serão 
cobrados nos dias do evento. A 
tabela completa com os descon-
tos está disponível no site www.
expoflora.com.br.

Os ingressos, tanto individu-
ais quanto para grupos, podem 
ser adquiridos, também, pela 
AVI (Piracicaba), Ipê Turismo 
(Campinas e Jundiaí), Caprioli 
Turismo (Campinas), Saty Tu-
rismo (Avaré, Tietê e Bauru), 

TEL Turismo (Circuito das 
Águas, Indaiatuba, Hortolândia 
e Paulínia), São Bento (Baixada 
Santista), Soney Tur (Sorocaba, 
Itapetininga e Itu) e pelo Ingres-
so Rápido (em todo o Brasil, 
pela internet, por meio do site 
www.ingressorapido.com.br).

Expoflora
O evento será realizado em 

Holambra de 25 de agosto a 24 
de setembro, de sexta a domin-
go, das 9h às 19 horas e também 

no dia 7 de setembro, feriado da 
Independência do Brasil.

A Expoflora tem como 
atrações a Exposição de Ar-
ranjos Florais; a Mostra de 
Paisagismo; as tradicionais 
Parada das Flores e Chuva de 
Pétalas; o Passeio Turístico por 
Holambra, que inclui visita a 
um campo de flores; as danças 
típicas; o Shopping das Flores 
e a culinária holandesa, além de 
parque de diversões e visita ao 
Museu de Holambra.
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MULHER MARAVILHA - Lançamento  -  Aventura  /  Ficção  -  Classifi-
cação 12 anos  -  141 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Segunda (5):   14h10  /  18h30  /  20h15. 
Terça (6)  e  Quarta (7):   18h30  /  20h15
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   17h00  /  21h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   17h10  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (1º)  e  Sábado (3):   15h30. Sexta (2),  Domingo (4),  
Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta (7):   15h30  /  20h00
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h20
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Domingo (4):   14h00  /  18h30. Segunda (5),  
Terça (6)  e  Quarta (7):   18h30
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (1º)  e  Sábado (3):   20h00
...........................................................................................................................
AMOR.COM - Lançamento  -  Comédia Romântica  -  Classificação 12 anos 
-  92 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h30  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h50  /  18h45
...........................................................................................................................
JOAQUIM - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama -  Classificação 14 
anos -  97 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (3):  14h20. *Atenção: para o Cineclube os ingres-
sos tem preço único de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos 
pagam ingresso promocional R$ 6,00
.........................................................................................................................
PIRATAS DO CARIBE - A VINGANÇA DE SALAZAR - 2ª semana  -  
Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  Terça (6)  e  Quarta (7):   15h50. 
Segunda (5):   15h50  /  19h10  /  21h50
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   19h05
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  Terça (6)  e  Quarta (7):   
19h10  /  21h50
*Excepcionalmente na segunda, dia 5, não será exibida a versão legendada 
no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Terça (6):   17h40  /  20h30. Quarta (7):   14h00 
(Cinematerna)  /  17h40  /  20h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h20  /  21h50
...........................................................................................................................
REI ARTHUR: A LENDA DA ESPADA - 3ª semana  -  Ação / Aventura  
-  Classificação 14 anos  -  126 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Somente na Terça (6):   21h05
CONVENCIONAL - LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  Segunda (5)  e  Quarta (7):   21h05
*Excepcionalmente na terça dia 6, não será exibida a versão legendada.
...........................................................................................................................
CORRA
3ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos  -  104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   18h45
...........................................................................................................................
A CABANA - 9ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h50
...........................................................................................................................OS 
SMURFS E A VILA PERDIDA - 9ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (3)  e  Domingo (4):   13h40. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR 
ESPECTADOR
..........................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 10ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre  -  98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (3)  e  Domingo (4):  13h40. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR 
ESPECTADOR
...........................................................................................................................

Passaporte FAICI é opção para curtir shows de grandes artistas como a dupla Fernando & Sorocaba 

Passaporte Faici garante 
entrada em todos os shows
Convite é o melhor custo-benefício para prestigiar todas as noites da festa 

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial 
de Indaiatuba aconte-

ce de 3 a 12 de agosto e reunirá 
grandes shows de artistas da 
música sertaneja. E para curtir 
todas as noites o Passaporte 
Faici garante a entrada em 
todos os dias de festa por um 
valor reduzido.

O convite custa R$150 e 
pode ser dividido em até três 
vezes no cartão de crédito. O 
passaporte dá direito aos seis 
dias da festa para aproveitar 
as atrações no setor pista.  “É 
um custo-benefício muito bom 
para o público considerando os 
grandes artistas, como Wesley 
Safadão, Henrique & Juliano e 
Marília Mendonça, que estarão 
cada noite no palco para animar 
a Faici”, reforça Pedro Queiroz, 
diretor da FAICI.

Para pista, o ingresso no 
dia 3 de agosto custa R$ 30. 
Para os demais dias R$ 40. Já 
o Passaporte sai por R$ 150, 
uma economia de R$ 80 para 
o público que não quer perder 
a oportunidade de curtir o 
show do seu artista preferido. 
O Passaporte pode ser adqui-
rido somente nos pontos de 
venda físicos localizados em 
Indaiatuba, Salto, Itu, Capiva-
ri e Elias Fausto.

Grandes artistas estarão 
no palco da Faici. A primeira 
semana começa com show dos 
embaixadores da festa, a dupla 
Fernando & Sorocaba, no dia 
3 de agosto, e segue com mais 
duas atrações, que marcam um 
retorno e uma estreia. Os canto-
res Leonardo e Eduardo Costa 
estão de volta, no dia 4, com seu 
Cabaré Night Club, e as irmãs 
Maiara & Maraisa fazem sua 

estreia em Indaiatuba, no dia 5, 
trazendo sucessos como Medo 
Bobo e Você Faz Falta Aqui.

Quem abre a segunda se-
mana de atrações, no dia 10, 
é um dos maiores fenômenos 
da música brasileira, Wesley 
Safadão. No repertório, su-
cessos como Meu Coração 
Deu PT, Solteiro de Novo, 
Coração Machucado, entre 
outros. Na sexta, 11, o palco 
será dos irmãos Henrique & 
Juliano, que reuniram, ano 
passado, um grande público. 
Fechando a programação de 
shows, no sábado, 12, a du-
pla Roby & Thiago e outra 
estreia: Marília Mendonça.

Informações, reservas de 
camarotes e cotas de patrocí-
nio podem ser obtidas pelos 
telefones (19)  99111 8319 e 
(19) 99234 6618 ou por e-mail 
no marketing@faici.com. Já os 
ingressos podem ser adquiri-
dos em Indaiatuba, Salto, Itu, 
Capivari e Elias Fausto, nos 
pontos físicos, ou online no 
site  www.faici.com/ingressos. 
Mais informações no  (19) 
3264 0936 ou www.faici.com.

Camarotes
Quem optar por prestigiar 

a Faici no Camarote Super 
Premium poderá aproveitar 
uma área ampliada, que agora 
conta com mini camarotes ex-
clusivos, com capacidade para 
10 pessoas. O ambiente contará 
com serviço diferenciado e atra-
ções todas as noites, logo após 
o show principal. Além disso, 
a novidade desta edição é para 
quem quer associar as vanta-
gens do Super Premium com a 
vontade de estar mais próximo 
dos artistas que irão agitar as 
noites da Faici. No momento 
do show principal, apenas 
os visitantes deste camarote 
terão acesso à Pista Premium, 
localizada entre a arena e o 
palco, confirmando uma vista 
exclusiva do show. 

E para quem quer curtir a 
festa em um nível ainda mais 
elevado com localização privi-
legiada, a opção é o Camarote 
Infinity Prime. Nesse espaço 
VIP, o sistema all inclusive re-
úne um universo gastronômico 
em um buffet com opções que 
variam desde sanduíches, tábu-

as de frios e crepes até massas, 
pratos como bobó de camarão e 
sushis. Nessa área também ha-
verá uma equipe especializada 
para customizar a camiseta do 
camarote, de uso obrigatório, e 
um espaço de beleza com pro-
fissionais à disposição. E após 
o show principal da noite, no 
lounge exclusivo do camarote 
haverá uma atração musical 
todas as noites.

Ingressos – Pontos de Venda 
INDAIATUBA
Loja Star Country
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 524 - Jardim Kyoto II
Telefone: (19) 3392 7023
Lojas Cris Bandeira (Loja 1)
Rua Padre Francisco de Paula 
Cabral Vasconcellos, 1.334 - 
Jardim Alice
Telefone: (19) 3894 6648
Lojas Cris Bandeira (Loja 2)
Rua: Serafim Gilberto Can-
dello, 1.542 – Jardim Morada 
do Sol
Telefone: (19) 3936 4330
Kibe Esfiha
Praça Dom Pedro II, 15 - Centro
Telefone: (19) 3834 7887

MARCHETTI FOTOGRAFIA 

Curta o Rio de Janeiro no feriado de Independência

Grande final do “Garoto(a) Estudantil” acontece nesse fim de semana

INFORME PUBLICITÁRIO

PREMIAÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro, é a 
segunda maior metrópole do Brasil e 
está localizada no Sudeste do país. A 
cidade maravilhosa é o destino turístico 
número um do Brasil. Sendo internacio-
nalmente conhecida por diversos ícones 
culturais e paisagísticos, como o Pão de 
Açúcar, a estátua do cristo Redentos 
(uma das sete maravilhas do mundo 
moderno) e as praias e bairros de Co-
pacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. 
Mais que um cartão postal, o Rio de 
Janeiro é praticamente um estado de 
espírito. A cidade possui cerca de 
30 km de orla contornada por cal-
çadões que instigam a fazer longas 
caminhadas apenas observando toda 
a beleza natural que cerca a cidade. 
Não são apenas as praias que fazem 
a fama do Rio de Janeiro, a divertida 
noite carioca e boemia de alguns bairros 
como a Lapa, é mais um dos pontos 
chaves da cidade ser sempre tão movi-
mentada. Guia viajar melhor

Nesse fim de semana o 
público irá conhecer os fina-
listas do tradicional concurso 
de modelos “Garoto e Garota 
Estudantil São Paulo– versão 
2017” que acontece amanhã, 
dia 03, e no domingo, dia 4, na 
Sala Palma de Ouro em Salto. 

A grande final será dividida 
em duas categorias, sendo o 
adulto realizado amanhã, às 20 
horas, e a infantil no domingo a 

partir das 19 horas.
Na passarela, os candidatos 

se apresentarão com um traje 
de abertura especialmente con-
feccionado para o concurso e 
em trajes de banho. O concurso 
que está em sua 22ª edição é 
promovido pela agência Fetiche 
Models e dirigida pelo manager 
Sandro Bergamo. As cenogra-
fias está sob a responsabilidade 
do cenógrafo Jimmy Silva.

A premiação deste ano dará 
aos vencedores toda a estrutura 
para seguir a carreira de modelo, 
e os primeiros colocados serão 
contratados pela Fetiche Mo-
dels, além de receber um book 
fotográfico produzido por San-
dro Bergamo e fotografado por 
Geraldo Betiol e ainda roupas, 
acessórios e calçados de lojas 
conceituadas. Os vencedores 
ainda ganharão curso de passa-

rela, um ano de academia gra-
tuita, cabeleireiros a disposição 
durante um ano, tratamento de 
beleza, entre outros. 

Nesta edição, mais de 500 
pessoas se inscreveram no 
concurso, sendo classificados 
para o desfile final apenas 18 
candidatos infantil masculino, 
25 candidatos adulto masculino, 
30 candidatas adulto feminino e 
45 infantil feminino.



helga takeno
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Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

helga@maisexpressao.com.br

Pra essa notícia não 
tem vinheta do plan-
tão? Você sabia que 

todos as experiências 
que Santos Dumont 

fez com o 14Bis  e que 
levaram a invenção do 
avião foram bancadas 

por uma fazenda de 
café? Sim, seu pai era 

um verdadeiro “rei 
do café” e “paitroci-

nou” tudinho. Esse é o 
momento que a gente 

agradece ao cafézinho 
pelo avião e por todas 
as viagens que a gente 

já fez nele...

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

Eder Lobão no evento de lançamento do cardápio de inverno da 
Croasonho Indaiatuba. Ao lado da esposa Devani, receberam a 
imprensa da cidade para degustação dos pratos

Chef Sebastien Michaut apresentando novidade para a temporada 
de frio, fondue na Green House Gourmet

Natália, Jéssica e Flávio da Ouro e Prata convidam todos seus 
clientes e amigos para dar uma passadinha na loja e aproveitar 
todas as promoçõe para o dia dos namorados

Helena Mizue, Prof. Leonardo, Laura I. Hawerroth e Lizette  
Amstalden se exercintando na Academia 40+

A Empório Essenza foi inaugurada em Indaiatuba no dia 07/04 e traz consigo a experiência no mercado de estética, cosméticos e aromas 
para ambientes. Os produtos são elaborados a partir de componentes naturais que proporcionam saúde e bem-estar, atendendo a todos 
os públicos. A empresa busca na natureza os princípios ativos para formular os seus produtos, sendo os Vinhedos da Serra Gaúcha a sua 
principal inspiração para desenvolver fórmulas inovadoras de hidratação para a pele utilizando a uva e o vinho. Vá conhecer na Av. dos 
Trabalhadores, 116 - sala 8 - The Diplomat Office & Mall - F. 9.9170-0274

A ganhadora Elisa Judite Caldeira do prêmio Hope Indaiatuba no sorteio da 
Volacc. Parabéns a todas que fazem parte deste trabalho tão importante

Cely Garcia se despede do BNI Reference e recebe homenagem e 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido junto ao grupo

Alex, Fabrício e Francine inauguram em Indaiatuba o Sabores Açai com 
deliciosas opções por Kilo

Camila Medina junto com sua cliente que saiu super 
satisfeita com seu lindo cabelo. Agende seu horário

Bloggers de Indaiatuba na pré-estreia de Mulher Maravilha no 
Topázio Cinemas

Escola de Jiu-Jitsu Gracie Barra é inaugurada em Salto no Galeria 
Shopping. Gustavo Nicoletti recebe alunos e convidados na nova unidade



boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/
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O Yazigi Indaiatuba recebeu consultores regionais para 
treinamento aplicado pelo franqueador

O Oba Hortifrti promoveu uma Degustação de Vinhos com 
Harmonização de Queijos e Massas

42ª reunião do Rotary Club  de 
Indaiatuba-Cocaes

Entre Tempos

6ª Caminhada pelos bons tratos dos 
animais acontece dia 4 de junho

Paulista de Rugby - Tornados X Urutu

Garoto e Garota Estudantil São Paulo - 
versão 2017

Amanhã, dia 3, é dia de Festa Junina 
Beneficente do Indaiatuba Clube

Passo de Arte SPII acontece no 
início de junho em Indaiatuba

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou no último dia 30, 
a 42ª reunião em comemoração ao Dia das Mães, e também 
os aniversariantes do mês de maio.  Estiveram presentes 
visitantes de Boituva, Edvaldo da Silva do Rotary Indaiatuba, 
Valdir e Cleidil de Genaro do E-Club, Claudio de Genaro e a 
sua filhinha Marcela, e Irineu Carniato. Uma noite deliciosa de 
companheirismo tem Rotary.

Neste fim de semana o público irá conhecer os finalistas do 
tradicional concurso de modelos “Garoto e Garota Estudantil 
São Paulo– versão 2017” que acontece amanhã, dia 03, e 
no domingo, dia 4, na Sala Palma de Ouro em Salto. Está 
concorrendo a grande final, 18 candidatos infantil masculino, 
25 candidatos adulto masculino, 30 candidatas adulto feminino 
e 45 infantil feminino.

Idealizada pelo empresário Carlos Roberto Beggo e pela 
veterinária Franciela Luque, a caminhada que acontecia 
tradicionalmente em janeiro passa a ser realizada em junho a 
partir desta edição, para proporcionar um maior conforto aos 
participantes e seus animais, devido ao clima mais ameno. Na 
primeira edição, a ideia era de que apenas pessoas participassem, 
pois o objetivo é a conscientização da população. Mas a adesão 
à causa foi tão grande que os participantes levaram seus pets 
para o evento. Assim, a caminhada foi crescendo e tornou-se uma 
grande confraternização entre humanos e animais, chegando a 
reunir 3,5 mil participantes num único evento.

O último domingo, dia 28, foi dia de Rugby pelo “Campeonato 
Paulista B”, em Indaiatuba, os nossos meninos do Tornados 
fizerem um grande jogo contra o Urutu Rugby, vencendo por 22 
a 12, em um jogo bem jogado! Parabéns e AVANTI TORNADOS!

A maior festa junina beneficente de Indaiatuba acontece neste 
sábado, dia 3 de junho, a partir das 18 horas, no Salão Social 
do Indaiatuba Clube. O evento, que tem entrada franca para os 
associados, está com os ingressos à venda para convidados, 
que podem comprar diretamente na Secretaria Social do IC por 
R$12. Neste ano a festa vai reverter recursos para a Casa da 
Mulher, Educandário Deus e a Natureza, Irmã Dulce, Lar de 
Velhos Emmanuel, Volacc (Voluntários de Apoio no Combate ao 
Câncer), Lions Club, Rotary Clube e a UPAR (União Protetora 
dos Animais de Rua). Como já é tradição da Festa Junina do 
IC, cada uma das entidades participantes vai comandar uma 
barraca com comidas típicas, doces, bebidas, brincadeiras, etc.
A animação da noite será feita pelo Trio Auê, que irá tocar as 
músicas tradicionais de São João e muito forró para a diversão 
do público. Tradição da festa, as quadrilhas também estão 
garantidas nesta edição com várias apresentações, incluindo 
a Quadrilha do Clube, formada por associados. Reservas de 
ingressos podem ser feitas pelo telefone (19) 3834-2399.

Bailarinos de todo Estado já têm destino certo no período de 
01 a 04 de junho. A seletiva regional Passo de Arte SPII já está 
definida e acontece em Indaiatuba. Essa será a última seletiva 
da competição. O Passo de Arte SPII é uma realização do 
Instituto Passo de Arte, e acontece na sala Acrísio de Camargo, 
no CIAEI (Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba). 
Os participantes concorrem a prêmios em dinheiro ofertados 
ao melhor bailarino, a melhor bailarina, o melhor grupo e o 
melhor coreógrafo.

Você escolhe a rota e a RBC faz o transporte!

Ainda dentro do 
Maio Musical, 
aconteceu na 
noite do último 
dia 26 de maio, 
n o  C I A E I ,  o 
e s p e t á c u l o 
musical “Entre 
Tempos”, com 
as nossas lindas 
e  t a l en tosas 

garotas: Bia Packer, Mariana Avila e Stefany Ueda, um espetáculo 
emocionante e lindo, que contou também com os músicos: Eron 
Guarnirei, Gérson e Vitor Lima e a participação especial de Gabriel 
Náder. Parabéns garotas, vocês arrasam sempre individualmente 
e agora arrasaram em conjunto.

Representantes da Pastoral da Criança da Paróquia Santo 
Antônio recebendo o vale leite da GINCO

A Oral Sin realizando mais um sonho. Parabéns ao casal Suely 
e João Fahl, que deram o primeiro passo rumo à felicidade. Na 
foto Doutor Caio Guarnieri e Raissa Linder da Oral Sin Indaiatuba 
ao lado de seus clientes
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Persiana

Coleção Bromélia Moda festa Noite dos Namorados

Vestido de noiva tem que ser deslumbrante, que supere 
as expectativas de qualquer noiva, onde o modelo, tecido 
e detalhes fazem toda a diferença. Pensando nisso a A 
Nova Loja trouxe ao seu alcance a coleção Bromélia 
da Center Noivas. Além de representar de maneira 
grandiosa as curvas da mulher brasileira, está repleta 
de detalhes típico da espécie da bromélia. A coleção 
luxuosa é cheia de detalhes encantadores, rendas 
delineadas com perfeição e tem o poder de te deixar 
única em seu grande dia. Vá se encantar! Whatsapp: 
9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

Acaba de chegar na Spazio Óptico a nova coleção de óculos 
da Oakley que é marca referência quando o assuntos são 
óculos de são para práticas esportivas. Lá você encontra os 
modelos Flak 2.0, Matter, Chainlink, Sliver, Crosslink, entre 
outros, excelente para presentear no Dia dos Namorados. 
Vale a pena conferir, são lindíssimos!

Se você ainda não conhece a Loja Luck Chic, não sabe o que 
está perdendo. Oferece uma moda festa expetacular, com 
lindíssimos modelos diferenciados. Além disso você encontra 
também moda casual e evangélica do P ao 54 e produtos 
da Natura e Hinode. Promoção 15% off à vista ou 5% off no 
cartão em 3x. A loja fica na Rua 24 de Maio, 1320 - Fone: 
3875-0186. A Diva está à sua espera!

Na Noite dos Namorados, nada melhor do que presentear 
com Hope. As lingeries mais sexies para quem você 
ama estão aqui! Nas compras acima de R$ 250, 
ganhe um kit sensual com vela para massagem e óleo 
corporal. Aproveite esta promoção na Hope. Promoção 
não cumulativa, válida de 26 de maio a 12 de junho 
ou enquanto durarem os estoques.  Hope Indaiatuba 
Av Pres Kennedy, 1417 – Indaiatuba. Fone: 3825-8963 / 
9.7133-1417 (Whats app). Segunda a Sexta feira das 9h às 
19h. Sábados das 9h às 15h. Facebook: hope Indaiatuba. 
Instagram: hope.indaiatuba

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!

 Comemore o Dia dos Namorados na Casa da Esfiha, 
aproveitando o melhor da gastronomia árabe no 
ambientes aconchegantes, e ganhe um presente 
saboroso! No dia 12 de junho, consumindo acima de 
R$60 a sobremesa é por conta da casa e você ganha 
uma deliciosa tortelete de brigadeiro com sorvete de 
creme. Promoção válida apenas para o jantar.

Não deixe de experimentar as delícias do Restaurante 
Caipirão. Além do famoso e tão conhecido filet à 
parmegiana o restaurante oferece outras delícias sem igual 
como este filet vaticano - filet grelhado, catupiry,  presunto, 
palmito, batata e risoto branco. Não existe nada melhor!

Promoção: Kit Cama Belle Fio Egípcio Cetim 9 peças
(1 - Capa de edredom, 2- Porta travesseiro, 1 - Lençol de 
cima, 1 - Lençol de baixo, 2 - Fronha, 2 - Porta europeu.
De: R$1.590,00 - R$799,00. Aproveite! Av. Presidente 
Kennedy, 1142 Fone: 3816-5431

A Bicicletaria Duas Rodas acaba de receber bicicleta com 
quadro e garfo em alumínio para competição, excelente 
marca e qualidade em peças, oferece também a marca 
Monaco. Não deixe de conferir as últimas novidades para 
você presentear no Dia dos Namorados.  Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Cidade Nova. Fone: (19) 3875-0269

No Grenelle GastroPub é só ligar e receba o seu lanche 
preferido: Burguers, Americano, Bombom Burguer, PH 
Burguer, Crispy Cheddar e mais duas novidades, o lanche 
de pernil e o Grenelle’s Duck Burguer (da foto). Ligue de 
sexta e sábado das 18h as 20h: Fone: 2516-1289

Kostela do Japonês, a 
costela super macia

Coleção Oakley

Brinde Especial Dia dos 
Namorados

Filet Vaticano

Bicicleta Aro 20 para 
Bicicross

Dia dos Namorados - 
MMartan

Delivery de Lanches - 
Grenelle Gastro Pub

Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas 
tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só 
na Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. 
Ainda acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas 
diversas, farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém 
não existe nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins 
Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646

Leandro e Marcos

Adriano e Lara

Neuza, Ariella e Josephina

Alan, Luciano, Dafne e Patricia

O casamento de Hellen Brescansin e Alexandre Xavier. É 
a A Nova Loja homenageando seus clientes 

O lindo Theo da proprietária 
Vanessa após consulta, banho 
e tosa na Clínica Veterinária 
Bicho Amigo
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Julia, Daiane, Eliete, Jean, Denise e Simone almoçando no Grenelle Gastro Pub

Patricia e Karen no Grenelle Gastro Pub

Rita e Guedes do Atacadão Auto Peças no Restaurante Açafrão

Raquel, Mayara e Mayara Lauper na Casa Da MoquecaNery, Maia e Marcio na Pizzaria Torrelaguna

Lúcia, Mariza e Cris da Big House

Jonathan e Gisele Cintra Restaurante

Katia e Guilherme no Cintra RestauranteLeticia e Edmar no Cintra Restaurante

Cissa, Nelsi, Florinaldo, Humberto, Edna e  Ademir

Alailson pizzaiolo da Babbo Indaiatuba

Equipe do Restaurante Caipirão

Rogerio, Lucimara e Giovanna na Casa Da Moqueca



Aniversariantes - Atento

Detaques Mês de Maio - Atento

gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
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!

Alunos do Colégio Alves de Oliveira/ Lápis na Mão, realizam 
“Estudo do Meio” no Bairro para estudar placas de sinalização.

Muita diversão, estímulo e desenvolvimento na turma do 
Maternal 1 do Colégio Alves de Oliveira/ Lápis na Mão brincando 
de tiro ao alvo onde trabalham coordenação motora, atenção, 
seriação, ordenação e muita disposicao

Cabeleireiro Tiago Costa e a cerimonialista Ivanilde Reis
A linda Jaqueline Butzke proprietária do Empório Essenza 
Indaiatuba e a cerimonialista Ivanilde Reis

A cliente e amiga Maria com 
Gustavo do Filé na Brasa

Os clientes da Império Tour, Natasha e 
Dhouglas se divertindo em Punta Cana

A Técnica de Enfermagem da Sanare, 
Aline dos Santos com o Derico Sciotti

Participantes da Integração de Segurança realizada pela 
Sanare Serviços de Saúde

Maria comemorou seu 
aniversário no dia 31

Erick comemora hoje, dia 
02, mais um ano de vida

Mariana comemorou mais um 
ano de vida no último dia 31

Maria de Fatima Oliveira 
fez aniversário no dia 31 Maria NilzaRomildo

Equipe Metadroid II de robótica do Colégio Meta chega ao 
Brasil após participar do FLLOEC, campeonato internacional 
de robótica, na Dinamarca



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE DE LOCAÇÃO

OPORTUNIDADE DE VENDA

Nº 749

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 Itama-
raca – Apto no Cond. Rachid 
Sfeir, 3 dorm. Sendo 1 suite 
com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 
74,00 IPTU, com elevador e 
janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite  e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU) 
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00
AP00578 – Spazio Iluminare 
– Pq São Lourenço – 2 dorm. 
sala 2 ambientes cozinha 1 
vaga coberta – R$ 950,00 ( 
incluso IPTU e COND)

AP00542 – Edifício  Pictor – 
Centro ,com 2 dorm sendo 1 
suite com armários planejados 
nos 2 dorm. cozinha com pla-
nejados, WC, sala com planej. 
1 vaga coberta, com piscina e 
salão de festa R$1.200,00 + 
cond. 500,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – 
Edificio   San Marino 11 andar 
com 3 dorm. sendo 1 suite com 
armários, sala 2 ambientes , 1 
vaga de garagem R$ 2.000,00 
( incluso condomínio e Iptu)
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 Vil-
le – 3 dorm. sendo 1 suite 
aluguel -73m , 4 andar com 
elevador área de lazer total. 
R$1.200,00+ COND. + IPTU
CA01021- Jardim Androvan-
di – 2 dormitórios, Cozinha, 
banheiro, lavanderia Coberta e 
1 vaga R$ 900,00

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
CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com 
lavabo,copa, cozinha com armá-
rios, 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
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, aquece-
dor solar, vaga pra 4 carro sendo 
2 coberta R$ 4.500,00

CA01135 – Jardim Morada do 
Sol – Sobrado piso superior 2 
dormitórios, 1 banheiro, sala 
com sacada, cozinha com um 
lindo gabinete, lavanderia  com 
sacada no fundo, piso inferior  
garagem, um WC e um quarti-
nho. Próximo ao mercado dia 
R$ 1300,00 + IPTU
CA01140 – Jardim Ameri-
ca – Casa comercial, 2 dorm. 
com suíte , sala e cozinha , no 
fundo 2 salas , WC e cozinha. 
R$ 2.400,00
CA01200 –Casa com 2 dormi-
tório  2 wc social ,  com mobi-
lhas na sala, cozinha e   sala 
de janta , dormitórios, garagem 
para 5 carros com quintal e 
edícula com WC. R$ 1.500,00
GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 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 c/ 1wc- sexto andar – alu-
guel R$1.000,00 + cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. 
Conceição, todas interligadas, 
3 lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 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 c/ 4 box com divisó-
rias de gesso e porta de vidro, 
1 coz. 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 009671 - Jd Morada do sol - at 
125m2 ac 115m2 - 3D.(1 suite) / sala / coz. / 
wc / as / 2 gar. R$ 1.200,00 / R$260.000,00

ref. site 714191 - Colinas de Indaiatuba - 3 
dormt / 1 suite / 3 salas /5 wc / Sala/ coz/ 
piscina/ churras R$750.000,00

ref. site 93668 - JD DO SOL - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC. / AS / GAR. R$ 750.00 
+ COND. + IPTU.

ref. site 149081  Vl. Verde - at 190 m² - 
R$ 185.000,00

ref. site 280661 -  Jd. Regente - 3D, sendo 
1 suíte / wc / coz / sala com lareira / 2 gar 
coberta + portão eletrônico - R$ 510.000,00

ref. site 558671 - Ed.pictor - 2 dorm. (1 
suite) / sala / coz. planej. / wc / as / 1 gar. 
R$1.200,00 + COND+ IPTU / R$360.000,00

Jd. Europa - at.250m² - casa mobiliada 3D. 
(suíte) / sala 2 amb. / coz. / 3 wc. / as / chur. / 
gar.2 + 2 vagas / R$ 680.000/ R$ 4.000 + IPTU

ref. site 988691 – Jd. Morada do Sol - 70 m²/ 
3 wc/ recuo para carro R$1.200,00

ref. site 62141 - Vila pires da cunha - 3 
dorm / sala / coz / wc / lav / 2 gar - R$ 
1.200,00 + iptu

ref. site 76568 - Vl. todos os santos - 
ac.120m² - 3 dorm. / sala / coz. / copa / wc / 
as / gar. / R$ 1.400,00 + iptu

ref. site 035591 - Terreno com 150 m² 
sendo 7.5 m de testada. R$115.000,00

ref. site 355811  - Jd. Valença - 3 
dorm.(suite) / sala / coz. / wc / as / gar. 
R$ 1.300,00 + 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.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, sala, coz, 2 wc, 
lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros.

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.321 – JD.MONTE VERDE – R$300 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, garagem para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 

CONDOMÍNIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – VL. BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts c/ sacada, sala 3 
amb., coz, lavabo, lav., escrit., dispensa, piscina, churr., arcondiciona-
do, aquecedor solar, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ – R$390 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros.

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 MIL – 300m²  
TE.18 – JD.TROPICAL – R$170 MIL – 150m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m2
TE.57 – JD.BELA VISTA – R$155 MIL – 300m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

SITIOS 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$200 MIL – 1000m²
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²

CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, WC, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, campo 
de futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água e esgoto 
na rua, caixa d´água 3000L
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.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA 
- 2dorms, sala, coz, WC, garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

VL.VITORIA – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 
entrada de moto.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, 
garagem
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
CENTRO – R$830,00 – dorm, sala, coz, WC, quintal, garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, lavan-
deria, garagem para 2 carros
VL.SUIÇA – R$950,00 – 1st, sala, coz, lavanderia, quintal, gara-
gem para 2 carros
VL.ALMEIDA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, quartinho de 
despejo, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
JD.DO VALE – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(piso superior)
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro
CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários, sala, coz, WC, as, 
sem garagem. PISO SUPERIOR

JD.COLONIAL – R$1200,00 – (SOBRADO) – em cima:3 dorms, 
2wc . em baixo:sala, coz, WC, as, garagem p/2 carros, portão 
eletrônico.
JD.NELLY – R$1200,00 – 2sts, sala, coz, lavabo, lavanderia, 
garagem para 2 carros(SOBRADO NOVO)
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 americana, 
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
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
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 CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 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, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
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.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
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.
JARDIM HU BERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO 
– LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! 
R$280.000,00. ACEITA LOTE- FINANCIAMENTO
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$210.000,00 AC.FINAN-
CIAMENTO. ESTUDA ENTRADA E PARCELA-
MENTO 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 
PLANEJADOS-LINDO!! R$235.000,00 AC.FI-
NANCIAMENTO OU TROCA COM CASA OU 
TERRENO. 

TERRENO -VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1100,00P/ M2 
ESCRITURADO. 

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

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 PEI-
XES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  
DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD 
,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR 
VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 

ALUGA-SE  CASAS  

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 GARA-
GEM) 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
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CASAS – LOCAÇÃO 

Pau Preto – 3D., 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.900,00 
Jd. Maria Helena – 2 dorms, sem gar R$ 1.100,00
Casa – Vl. Georgina – 2 Dorms R$ 1.300,00
Vl. Santa Rita -  3Ds, 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.500,00
Morada do Sol – 2 Dorms, 2 vagas R$ 1.200,00
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, Piscina, 
Churr R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 Aluguel

APARTAMENTOS – LOCAÇÃO  

Lindo apartamento  - Jd. Morumbi, 2 dormitórios, 1 
suíte, ar condicionado e uma vaga. R$ 800,00 
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$100.000,00 
Chac. – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, Chur-
rasqueira R$ 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

CASAS – VENDA

Vila Soriana R$ 550.000,00 venda 
Vila Suiça R$ 1.850,00 locação ou venda R$ 550.000,00
Casa térrea no Jardim esplanada, 3 dormitórios, 
terreno 300 m². R$ 580.000,00 
Casa no cond. Green View  no Itaici, terreno de 300 
m², com 3 suítes, churrasqueira, piscina, diferencial 
com acab. de primeira qualidade. R$ 950.000,00
Casa em rua comercial e movimentada, próximo a 
bancos, terreno de 250 m² com 3 dormitórios, sala 
para 2 ambientes. R$ 420.000,00
Terreno Jd. Impérios, R$ 65.000,00 de entrada e 
assume parcelas de R$ 1.000,00. 
Jd. Montreal, casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
faltando acabamento. R$ 360.000,00  

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

Jd. Primavera – 3 dormitórios, 1 suíte e 2 garagens 
R$ 260.000,00
Sobrado de alto padrão no condomínio Helvetia 
Park, terreno com 490 m², A/C 355 m², 4 suítes, 2 com 
closet e varanda, sala com 2 ambientes, sauna, pisci-
na com SPA, ar condicionado, cozinha planejada. R$ 
1.600.000,00 aceita terrenos, casas em condomínio 
em Indaiatuba até 50% do valor do imóvel.
Morada do sol – 250 m² - (ótimo para investimento 
com 2 casas Já alugadas) R$ 250.000,00
Cond. Beira da mata – 4 suítes, Piscina, Churras-
queira R$ 850.000,00
Jd. Hubert – 2 dorms, Churr., 2 vagas R$ 296.000,00
Jd. Maria Helena – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas R$ 360.000,00
Cond. Vila Formosa – 3 dormitórios, 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, Churras-
queira 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 stes, 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 - Parque São Lourenço R$ 210.000,00 
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

PERMUTA

Temo Imóveis Urbanos e chácaras para permuta
Troca casa Próximo a avenida Conceição - Ex-
celente localização, AT. 300 m², A/C 230 m² cin 5 
dormitórios, churrasqueira. R$ 650.000,00, troca por 
casa menor em condomínio.
Casa Jd. Europa, terreno 250 m² 3 dormitórios 
sendo 1 uma suíte R$ 450.000,00, aceita imóvel de 
menor valor ou terreno no  negócio. 
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classificados

Casa  com 3dorm no 
Condomínio Montreal 
R$390 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Casa Cond. Santa Clara - 
AT 502 M² / AC 340 M² C/ 
piscina - 04 Suítes/ 1 Mas-
ter. R$ 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/ Márcia
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna - 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, pé direito 
alto, WC social, mezanino, 
escritório, coz. com plane-
jados, 4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em condomí-
nio como parte de paga-
mento. Luiz creci 166776 
F. (19) 9.9177-7051 
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, PE direito 
alto, WC social, mezani-
no, escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno em 
condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047.

Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRECI 
74.092.
Cond. Montreal Residece 
- Casa térrea nova 3 Dorm 
c/ste, sala, cozinha, pé 
direito alto, com armários 
embutidos, 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
CONDOMÍNIO VISTA 
VERDE -  Vendo casa 
térrea - 3 dorms  (1 suíte) 
e demais dependências, 
cozinha tipo americana pla-
nejada, dormitórios c/ pla-
nejados, lavanderia, chur-
rasqueira, quintal, garagem 
p/ 3 veículos. Condomínio 
fechado portaria 24 horas, 
câmeras. Segurança total. 
F: (19) 3394-2197 / (11) 
98635-7556.
Excelente casa térrea no 
Pq. São Lourenço a 50m 
do Pq. das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC social, coz. 
c/ armários, lavanderia co-
berta e fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 garagens 
cobertas, 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 proprietário. 

Imperdível!! permuta-se 
uma ótima casa em ½ lote, 
no Jd.do Valle, por uma na 
cecap. base:R$320.000,00 
se for de maior valor, pos-
so voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. Pla-
nej. ,lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. (19) 
9.8406- 6590
Jardim Regina - Vendo 
casa c/ 3 dorm (1 suíte), 
coz, sala 2 amb., área de 
serviço, WC Social, gara-
gem p/ 2 carros, excelente 
localização. AT. 250m² 
AC. 160m² - Tratar (19) 
99444-9415 c/proprietário.
Jd Regina - permuta por 
casa menor valor - Linda 
casa c/ 3 dorms , 1 suite, 
coz c/ despensa, sala 2 
amb, 4 vgas R$ 480 mil  
F: (19) 99362-7351
Jd. Do Vale -  Casa c/ 3 
dorm. (1 suíte) c/ móveis 
planejados, ar condicio-
nado, garagem para 2 
carros. Direto com o pro-
prietário. Aceito propos-
tas. F.: 99284-2674.
Jd. Esplanada -  Casa c/ 
3 cômodos (1 quarto, sala 
e cozinha  )WC + Varan-
da. AC. 64m² AT. 300m² 
R$380.000,00. Tratar di-
reto com o proprietário. F.: 
3875-5385 / 99258-2654..
O p o r t u n i d a d e  ú n i -
c a ! !  v a l o r :  A p e n a s : 
R$215.000,00 Ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
3017- 2608 / 99762-7997 
3935-3294.

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 dormitórios 
sala, cozinha – WC so-
cial- lavanderia, garagem. 
toda em estrutura para 
sobrado.
Linda casa Jd. Park Real 
– Cond. fechado com 
portaria 24 horas, quadras 
poliesportivas, salão de 
festas e churrasqueira, 
próx. Prefeitura/Parque 
Ecológico. Casa 3 dorm. 
(1 suíte), sala 2 ambien-
tes com pé direito alto, 
cozinha americana com 
móveis planejados, área 
gourmet, bom quintal, 
garagem 2 carros, acaba-
mento de primeira. R$420 
MIL, aceito financiamento. 
F: (19) 98102-7090
Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 3 
dorms, 1 suíte, 1wc social, 
cozinha com armarios, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado bem 
arborizado e fácil aces-
so ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar (19) 
3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Vila Areal - Casa com 2 
dorm. (1 suíte), WC, Coz, 
lavanderia, 1 vaga de 
garagem. Aceito terreno 
como parte de pagto. Ou 
financiamento. R$250 Mil 
F.: 3329-7003
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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
Edifício Belvedere - Apto. 
3 dorm (1 suíte) c/ mó-
veis planejados e cozinha 
gourmet. R$330.000,00. 
Direto com o proprietário. 
F.: 99284-2674
Edificio Resedás - Vende 
/ permuta – apto c/ 56 m². 
2 dorms, 1 vaga, Cond c/ 
piscina, Segurança 24 h R$ 
260 mil. F: (19) 98892-6684
Oportunidade - Condo-
mínio Reserva Vista Ver-
de, compro apto de parti-
cular, 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/proprietário. Aceita 
financiamento

Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINARI, 
condomínio com infraes-
trutura de lazer completa, 
portaria 24 horas, ótima 
localização, apto. 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, co-
zinha planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. R$ 
950,00 mais IPTU e con-
domínio F. 9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael.
Alugo apto Bosque dos 
Indaias   -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, e 
1 vaga de garagem  , 
no primeiro andar   R$ 
750,00  +  condomínio  
200,00 e  56,00  IPTU, 
com garagem – Regi-
na creci 167606 F. 19 
9.9177-7051 whatsapp
Apto Alugo – Edif. Paul 
Harris, (2 quartos 1 su-
íte), sala 2 ambientes, 
sacada, garagem co-
berta. Ótima localiza-
ção, próximo ao Pau-
l istão, Av. Presidente 
Kennedy.  R$1400,00 
(Condom+IPTU Incluso). 
F: (19) 98102-7090.

Alugo apto no Cond.Spa-
zio 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
Cond. Gran Ville – 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.

Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - per-
muta por apto de mesmo 
valor. Chácara c/ 2500 
M² - 2 dorm, coz, poço, 
sala 2 ambs, fundo para 
o lago. R$ 780 mil F: (19) 
99976-7071
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs , toda avaran-
dada, 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 Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-2608 
/99762- 997 / 3935-3294.

 
Alugo apto Umuarama - 2 
dorm. Sendo 1 com armá-
rio , sala, cozinha, e 1 vaga 
de garagem coberta R$ 
950,00 (Incluso condomí-
nio e IPTU) – Regina creci 
167606 F. 9.9177.7051 
whatsapp
Alugo um quarto com ba-
nheiro no centro da cidade, 
ir ver no local na parte da 
manhã, Rua Pedro Gon-
çalves, 1249 fundos

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 veí-
culo como parte de paga-
mento 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. DUE - 03 dorm./1 
suíte  96 m². R$ 630 mil. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia



classificados
Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa topo-
grafia, água de mina, 2 
tanques com peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, e 
árvores frutíferas, a 8 km 
do centro, de frente para 
o asfalto, R$270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935- 3294. 
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. Brescia - Vendo 05 
lotes de 200 m². Tratar com 
Isabel F: (19) 98223-8831
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$130.000,00. 
T ra ta r  d i re to  com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Oportunidade – Terreno 
- 150m² . R$ 90.000,00 
à vista ou R$ 30 mil de 
entrada + parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Pq das Bandeiras - terre-
no para venda. Ótima loca-
lização - 1000 m² plano R$ 
250 mil F: (19) 99794-1424
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, c/ 200m²  com 
habite-se. Tratar direto com 
o proprietário  Tel: (19) 
99324-7676.
Alugo – Galpão Industrial, 
Distrito Jóia, rua principal, 
área total m², área constru-
ída m². R$5 Mil.  Tel: (19) 
99612-7897
Alugo Salão comercial – 
Centro prox. A Rodoviária 
– 9 salas comerciais c\ wc 
e elevador, parte inferior 2 
salas c\ wc, ótimo p\ pou-
sada, escolas, escritórios, 
cabelereiros, etc. F: (19) 
98716-9978
Salão  no Jd. Morada Do 
Sol na rua 80, com 3 salas 
ou Box , 2 wc. cozinha. 
R$ 1.500,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – F. (19) 
9.9177-7051
Vendo/Alugo - Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. F. 
(19) 97404-0445 c/ Márcia

Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00.
Diversos - Tapete para sala, 
quadro de flores para sala, 
TV 14” precisa de conserto, 
mesa de centro de vidro, 
vendo ou troco urgente por 
falta de espaço Rua: Argen-
tina, 365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484

Diversos - Vendo - Tapete 
castor (pelo alto), 2 TV de 
14 (uma precisa de con-
certo), mesa de centro de 
vidro, 1 quadro de flores e 
1 abajur. Preço de oportu-
nidade. 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 (claro)
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfeito 
estado F.: 99324-7676
Manequins feminina a 
unidade R$80 perna, femi-
nina a R$60 e masculino a 
R$100. F. (19)99558- 7182 
WhatsApp. Obs: Valor é 
para retirar, para entregar 
sujeito a alteração no valor 
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-7676 
Motor arranque Iveco 
3510 ano 1997. R$300,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Multiprocessador Philco 
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 con-
versor digital. Oferta paga-
mento a vista. Contato F: 
98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 21 
marchas em ótimo estado. 
F.: 99324-7676
Vendo / Troco - Máquina 
de solda Industrial Banbo-
zzi TDG 415 completa com 
tocha e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, 
aro 26, c\21 marchas. Im-
pecável! F: (19) 99324-
7676
Vendo Cortador de gra-
ma Trapp Mod. ME - 350. 
Motor  1Cv 1540RPM 
$280,00. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
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Vendo Gel para dor Mus-
cular: Tipo Dotorzinho, 
com banha de carnei-
ro, arnica e anti-inflama-
tório muscular F: (19) 
99830-0614 /  Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom estado 
R$80,00. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil Mod. 
Grécia 3/2 lugares, tecido 
suede. Vendo separado. 
F.: 3017-5541 / 99259-
1877 Claro
Vendo uma secadora de 
roupas Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-
7676
V e n d o  M o t o  I n t r u -
der -  125 ANO 2007 
R$3.000,00, devvidamen-
te documentada. Tratar F.: 
99174-4469.

Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros elé-
tricos e desembaçador 
traseiro. R$4000 aceito 
propostas. Tr. 993347959 
Roberto
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003
Vendo i30 cor prata ano 
2011 teto solar banco de 
couro automático comple-
to 19 991494826 Reinaldo
Vendo Corola 2003 auto-
mático. F: (19) 99324-7676

Ofereço-me como em-
prei teiro de obras do 
bás ico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 

Cuidadora - ofereço me 
para cuidar de idosos, 
criancas,pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Cursanso 
Tec Enfermagem. Possuo 
experiencia e referencias. 
F. 9.8951-0353 / 9.9980-
2723 c/ Evelyn
Faço Frete com Pick Up 
Strada para toda região.  
Tratar (19) 99324-7676.
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 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 pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para conserto 
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, pessoas 
com necessidades especiais. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo experi-
ência e referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-2723
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – Sueli.

Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de gra-
ma 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 Motorista 
administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc... F: 
(19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867.
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chaca-
reiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou .2516-
7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enferma-
gem, babá ou cuidadora c/ 
Coren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina 
pesada, serviço com cesto 
aéreo etc... Tratar com Nel-
son Eugênio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-6548 
(Nextel) Id: 965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$40,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 



Ajudante de lavador de carros- 1 
Analista de logística - 2
Assistente de vendas – 1 
Auxiliar de limpeza – 1 
Costureira – 2 
Cozinheiro – 1 
Desenhista projetista mecânico – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de ar condicionado – 1 
Mecânico montador – 2 
Operador de centro de usinagem 
comando numérico – 1 
Operador de maquinas CNC – 1 
Operador de Vendas (PCD) 1 
Pizzaiolo – 1 
Polidor de metais – 1 
Técnico eletrônico – 1 
Vendedor – 2 
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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. Disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
– Possuir Superior em Elétrica, Eletrônica 
ou Técnico. Conhecimentos em Informáti-
ca. Norma ISO 9001: 2008 e 2015, Inglês 
avançado e espanhol intermediário. Pos-
suir condução própria. Disponibilidade 
para viagens nacionais e internacionais.  
Possuir experiência em manutenção e 
instalação de equipamentos eletrônicos. 
Recebimento de materiais, atendimento 
ao cliente e elaboração de orçamentos. 
Residir em Indaiatuba ou região.
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 Ferra-
mentaria. 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, engrenagens 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 co-
mercialização dos produtos da empresa. 
Supervisionar Analistas, supervisores e 
vendedores. Elaboração de relatórios. 
Residir em Indaiatuba, Piracicaba, Ame-
ricana. Limeira ou Campinas.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do equi-
pamento: Intermac Master Bevel. Ensino 
médio completo. Disponibilidade de horá-
rio. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir experiência em prepa-
ração da superfície (lixar, polir, desengra-
xar), 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) – Pos-
suir experiência em controle de acesso, 
ronda e monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Informáti-
ca. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS  – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas inje-
tora. Ensino médio completo. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
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, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Bons co-
nhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar 
em horário de Shopping.

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.

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
Porteiro - Masculino. Desejável experi-
ência em Portaria e Ronda. Possuir CNH 
A/B (carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade para trabalhar 
no período noturno, escala 12X36 e  ter 
conhecimento de  informática.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Limpeza – Desejável experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade de horários 
Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
lino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, 
entrega de correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, 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 COMPRAS (8011): 
ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO DE 
MATERIAIS (8006): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
LOGÍSTICO (7993): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7991): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8009): 
AUXILIAR PCP (8007): 
COORDENADOR DE RECURSOS 
HUMANOS (7977): .
DESENHISTA PROJETISTA (7969): 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): 
ESTAGIÁRIO/ TEC. MECÂNICO 
(8004): 
FERRAMENTEIRO (8013): 
GERENTE (7998): 
GERENTE DE VENDAS (8003): 
LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 
LÍDER LOGÍSTICO (7952):
MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(8021): 
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM (8018): 
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022): 
OPERADOR MÁQUINA (7886): 
OPERADOR MÁQUINAS (8016):  
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(8017): 
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


