
Dia dos Namorados deve aquecer 
as vendas do comércio local

Dia da Comunidade 
Japonesa acontece 
no dia 18
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BARRAGEM ALERTA

Hemocentro alerta para baixo 
estoque de sangue

O governador Geraldo Alckmin assinou no último dia 7, um contrato para a construção de duas 
barragens na região de Campinas, a barragem de Pedreira e Duas Pontes, ambas na bacia do PCJ 
(Piracicaba, Capivari e Jundiaí), que irá beneficiar diretamente a cidade de Indaiatuba.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia – Hemocentro de Campinas faz um alerta sobre o estoque 
baixo do banco de sangue que teve uma queda de 20,6% em maio, cerca de mil bolsas a menos, se 
comparado ao mesmo período do ano passado.

REPRODUÇÃO ANGELO GOUVÊA

COMANDO NOTÍCIA

FERIADO 

ESPORTES

POLÍCIA CONCURSO

ECONOMIA

INVESTIMENTO

Abrindo o calendário 
de competições da Copa 
Bras i l  2017 ,  no  ú l t imo 
dia  3 ,  foram real izadas 
as provas contrarrelógio, 
com presença de grandes 
nomes do esporte, inclu-
sive dos atletas da seleção 
brasileira. 

Um acidente envolvendo 
pai e filho ocorreu na noite 
da última quarta-feira, dia 7, 
no cruzamento da Avenida 
Francisco de Paula Leite com 
a rua João Batista Nunes Bec-
cari  no Jardim Morada do Sol. 
Piloto da moto ficou ferido e o 
garupa com escoriações leves.

O evento, organizado pela 
agência Fetiche Models, con-
tou com a participação de 120 
candidatos nas duas noites de 
evento, sendo pré-selecionados 
entre mais de 500 inscritos. Na 
passarela estiveram presentes 
os vencedores de 2016, que 
prestigiram o evento desse ano.

O Impôstometro atin-
giu mais de R$ 950 bi-
l hões  em impos to s  a t é 
à tarde de ontem, dia 8, 
segundo dados da ACSP. 
E para atingir essa marca 
os brasileiros trabalharam 
153 dias, ou seja, cinco 
meses e dois dias, somen-
te  para  pagar  impos tos 
que foram destinados aos 
cofres públicos.

No próximo dia 15 de junho será feriado de Corpus Christi e para o atendimento de saúde o município disponibiliza o Pronto Atendimento do Haoc e o plantão 
da UPA-24h do Jardim Morada do Sol. Pág. 03A

A CPFL Piratininga, dis-
tribuidora do Grupo CPFL 
Energia, investiu mais de 
R$447 mil no sistema elétrico 
da cidade de Indaiatuba, no 
primeiro trimestre de 2017. 
Esses investimentos tornaram 
o sistema do município mais 
robusto, seguro e confiável.
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Velódromo municipal 
sediou I etapa da Copa 
Brasil de Paraciclismo

Pai e filho se envolvem 
em acidente no Jardim 
Morada do Sol

“Garoto e Garota 
Estudantil 2017” 
elege ganhadores

Brasileiros já pagaram 
mais de R$ 950 
bilhões de impostos

CPFL Piratininga investe 
R$447 mil na rede 
elétrica de Indaiatuba

Serviços públicos funcionarão em sistema de plantão no feriado

Alckmin autoriza obra hídrica que 
irá beneficiar Indaiatuba e RMC
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Editorial

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getulio 
Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas 777-sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de 
contato (19)3115-3260 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Agora é a vez do Junho Vermelho
Em alusão ao dia 14 de junho que é comemorado o Dia do 

Doador de Sangue, o mês de junho chega com uma grande cam-
panha do Hemocentro da Unicamp incentivando as pessoas quanto 
à doação de sangue, o Junho Vermelho.

De acordo com Hemocentro o estoque está em situação de alerta 
devido ao baixo estoque de bolsas de sangue, o que pode causar 
adiamentos de cirurgias em Campinas e região.

Quando se fala em doação de sangue, talvez não cause tanto im-
pacto, mas quando falamos em quantas vidas podem ser salvas com 
apenas uma doação, aí nos deparamos com a importância desse ato.

Um doador pode salvar até quatro vidas. Se doar durante um ano 
pode salvar até 16 vidas! Se formos então comparar um doador que 
começou aos 16 anos e se torna um doador de repetição até os 69 
anos, esse doador irá salvar nada mais nada menos que 848 pessoas.

Ainda segundo a instituição, a situação do hemocentro é tão grave 
que se ocorrer um acidente com várias vítimas o atual estoque só 
seria suficiente para dois dias, sendo que o ideal seria cinco dias de 
consumo de derivados de sangue. 

Por isso, leitores agora é a hora de fazer o bem e salvar vidas! 
Ajude o Hemocentro aumentar o estoque de bolsa de sangue, pois não 
sabemos quem poderá precisar. A doação significa a chance de vida!

Hoje pode ser um desconhecido, amanhã um vizinho, depois um 
amigo ou até mesmo você!

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.

10 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

10 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

11 DOM.   NÃO OPERA

12 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

12 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

12 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

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

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

13 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

13 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

13 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

13 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

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

14 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

15 QUIN.   FERIADO

15 QUIN.   FERIADO

15 QUIN.   FERIADO

15 QUIN.   FERIADO

15 QUIN.   FERIADO

15 QUIN.   FERIADO

16 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

16 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

16 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

16 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
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Artigos

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

Oral Sin - Rua Onze de Junho, 622 - Centro. Telefone: (19) 3825-5200

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS?

SEDAÇÃO CONSCIENTE EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICOS

ACIDENTE DO TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS: INDENIZAÇÕES 
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO

Trabalho é o desprendimento de força física ou intelectual em favor de um terceiro a fim de produzir algo e receber pelo serviço 
prestado, utilizando-se do salário recebido para o próprio sustento.

Em outras palavras a pessoa trabalha e com o salário obtêm para si meios de subsistência, a fim de ter uma vida digna com os padrões 
sociais de hoje em dia, como a moradia, alimentação, vestuário, saúde, estudo, etc.

Muita das vezes a pessoa não tem condições de prover para si o próprio sustento o que lhe faz depender de um terceiro para manter 
um padrão de vida digno.

O Estado, por meio da Previdência Social, toma esse papel do terceiro em prover ao necessitado, meios para sua manutenção, porém para 
isso o beneficiário deve preencher diversos requisitos para se valer dos benefícios que o Regime Geral da Previdência Social dispõe a sociedade. 

Antes de adentrar nos tipos de benefícios, importante esclarecer que, para alguns a Previdência Social exige um período de carência 
que seria o tempo de contribuição que o segurado deve ter para fazer jus ao benefício.

Os benefícios previdenciários são:
- Aposentadoria por invalidez: benefício concedido àquele que for considerado incapaz para o trabalho sendo exigido a carência de 12 

meses se a invalidez se deu por conta de acidente de trabalho, sendo que primeiramente terá que ser afastado recebendo auxílio doença 
acidentário e posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez. Independe de carência se a incapacidade se deu por acidente de 
qualquer natureza.

- Aposentadoria por idade: benefício devido ao segurado que cumprida a carência de 180 contribuições (15 anos) completar 65 anos 
para o homem e 60 anos para a mulher.

- Aposentadoria por tempo de serviço: benefício concedido ao trabalhador que contribui para a previdência social durante 30 anos se 
mulher e 35 anos se homem.

- Aposentadoria especial: benefício concedido ao segurado que trabalhou durante 15, 20 ou 25 anos em condições especiais que pre-
judiquem sua saúde ou integridade física.

- Auxílio doença: benefício concedido ao segurado que cumpriu carência de 12 meses, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 
sua atividade habitual por mais de 30 dias consecutivos. Existe também o auxílio doença previdenciário devido ao segurado que ficar 
incapacitado para o labor se a incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional/profissional.

- Salário família: benefício concedido mensalmente ao segurado empregado na proporção do respectivo número de filhos ou equipa-
rados até 14 anos de idade.

- Salário maternidade: benefício concedido a empregada segurada que estiver grávida recebendo do INSS o equivalente a sua remu-
neração no período de 120 dias.

- Pensão por morte: benefício devido ao dependente do segurado que falecer, aposentado ou não, sendo o valor correspondente a 100% 
do beneficio que recebia o segurado morto.

- Auxílio Reclusão: benefício concedido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa 
nem estiver em gozo do auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência no serviço.

- Auxílio acidente: benefício concedido como indenização ao segurado que por acidente de qualquer natureza tenha sofrido sequelas 
que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para haver a qualidade de segurado deve haver contribuído para a previdência social durante 12 meses no mínimo, para assim fazer 
jus algum benefício dependendo da carência (tempo de contribuição exigido).

A Oral Sin é pioneira em muitas questões relacionadas à saúde bucal, mas hoje vamos tocar em um ponto que afeta grande 
parte da população: o medo de dentista. Muitos pacientes relatam que até o barulho do motor dos aparelhos utilizados durante 
as consultas causa pânico, tensão e aquele frio na barriga. Para o Dr Bruno Vieira, diretor e implantodontista da Oral Sin Indaia-
tuba, essa situação pode ocorrer muitas vezes por traumas ocorridos no passado. “O profissional necessita se colocar no lugar 
do paciente para compreender e ajuda-lo a enfrentar este trauma de maneira tranquila”.

Para amenizar esse problema, a Oral Sin traz para o mercado o sistema de Sedação Consciente: enquanto o paciente estiver 
sedado, todos os seus reflexos são mantidos inalterados. Qualquer paciente pode ser submetido a esse tipo de sedação, com 
indicação maior àqueles que apresentam medo de dentista, tratamentos prolongados ou outras limitações.

O procedimento é acompanhado por um anestesista capacitado para monitorar todas as funções vitais do paciente. “Com 
isso, o procedimento cirúrgico se torna menos traumático, pois o paciente fica relaxado, com a mandíbula mais flexível e ainda 
reponde aos comandos de maneira eficiente, como abrir ou fechar a boca”, relata o especialista.

Além do pós-operatório ser mais tranquilo, mais rápido e menos doloroso, a técnica da sedação consciente pode ser usada para 
os implantes dentários, reabilitação oral, estética, endodontia, extração do siso entre outras, e o melhor é que o procedimento é 
realizado dentro do consultório, sem necessidade de internação hospitalar. 

Essa técnica utilizada pela Oral Sin é mais uma opção de tratamento humanizado, e além de ser 100% segura, traz resultados 
efetivos na parte física e mudanças de conceitos na parte psicológica.

Quando nos remetemos a pensar sobre acidente de trabalho propriamente dito, vemos de relance algo relacionado com 
desgraça, tragédia, fatalidades.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do traba-
lho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte, a perda ou redução da 
capacidade para o trabalho permanente ou temporário, que é que se preceitua o artigo 19 da Lei 8.213/91. Como também 
se podem considerar acidentes de trabalho as entidades mórbidas previstas no artigo 20 da Lei 8.213/91: I – doença pro-
fissionais, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

As doenças ocupacionais são as que acontecem pela exposição rotineira do trabalhador a agentes nocivos, presentes no 
âmbito do trabalho. Existindo as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Então as doenças ocupacionais ao qual 
veremos em diante. 

A responsabilidade indenizatória é do empregador pelas indenizações por dano moral ou á imagem resultantes de con-
duta ilícita por ela feita. Também recaem sobre o empregador as responsabilidades pelas indenizações por danos materiais, 
moral ou estético decorrente de lesões vinculadas infortinas do trabalho, sem prejuízo do pagamento pelo INSS. 

Trabalhador que desenvolve doença ocupacional tem direito a indenização, mesmo se houver cura e ele não ficar in-
capacitado. Com esse entendimento, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 
Trabalho negou o pedido de um frigorífico para excluir o pagamento de indenização por danos morais a um desossador 
que teve doença ocupacional.

Desossador desenvolveu síndrome do impacto, que é causada por atividade repetitiva e atinge o ombro.  
A empresa alegava que, como o empregado foi periciado e considerado apto para o trabalho, estaria afastado o dever 

de indenizá-lo. Mas, por maioria, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 
Trabalho entendeu que o fato de a doença não ter incapacitado o empregado para o trabalho não exclui o dever do empre-
gador de compensá-lo pelo dano sofrido.
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Feriado prolongado terá sistema de 
plantão nos serviços essenciais
UPA-24h e Departamento odontológico funcionarão em sistema de plantão

ARQUIVO - RIC/PMI

JME

DIVULGAÇÃO

Mês de maio foi o mais chuvoso desde 
que o Saae iniciou as mediações

Colégio realiza VI Copa Intervalo 2017
CHUVA META

No próximo dia 15 de 
junho será feriado 
de Corpus Christi e 

os serviços essenciais serão 
mantidos em sistema de 
plantão e parte dos serviços 
públicos de lazer funciona-

rão normalmente.
Para o atendimento de 

saúde o município disponi-
biliza o Pronto Atendimento 
do Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo) e o 
plantão da UPA-24h (Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to) do Jardim Morada do 
Sol, localizada na avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 

Barnabé.
A equipe do Departamen-

to Odontológico também 
fará plantão na UPA-24h no 
feriado, dia 15, das 7h às 12 
horas, e na sexta-feira, dia 
16, das 7h às 15 horas. A 
Farmácia Popular funcionará 
apenas no sábado, dia 18, das 
8h às 12 horas.

Entre os serviços de infra-

estrutura urbana mantidos pe-
las secretarias de Urbanismo 
e Meio Ambiente e de Obras 
e Vias Públicas, os plantões 
do final de semana prolon-
gado incluirão as equipes 
de manutenção elétrica e de 
trânsito, limpeza nas praças, 
coleta de lixo, limpeza dos 
banheiros públicos, cemité-
rios e feiras livres.

As estações do Projeto 
Ecobike não funcionarão 
apenas no feriado. Na sex-
ta-feira, o atendimento será 
normal, assim como no final 
de semana, quando as esta-
ções localizadas no Parque 
Ecológico abrem das 9h às 
12 horas e das 14h às 17 
horas.

O Casarão Pau Preto fun-
cionará todos os quatro dias, 
sendo a parte do Bosque das 
8h às 12 horas, e o Museu, 
das 13h às 17 horas.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos (Saae) farão os 
atendimentos emergenciais 
da população pelo telefone 
0800-7722195. O Museu da 
Água abrirá normalmente 
tanto no feriado como no 
final de semana, das 9h às 
16 horas.

Não haverá mudanças no 
plantão dos serviços operacio-
nais da Guarda Civil, ligada 
à Secretaria de Segurança 
Pública. O telefone da Guar-
da para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, do 
Corpo de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 192. 

O Poupatempo estará 
fechado na quinta-feira, dia 
15, em razão do feriado de 
Corpus Christi. Na sexta e 
no sábado, dias 16 e 17, o 
expediente volta ao normal. 

Shopping
O Parque Mall Indaiatuba 

não funcionará na próxima 
quinta-feira, dia 15 de junho, 
mas a maior parte das lojas 
e serviços segue a mesma 
programação do shopping, 
exceto a academia Smart 
Fit, que abrirá em horário 
diferenciado, e as unidades 
instaladas no Deck Gourmet, 
que têm abertura facultativa. 
As atividades serão normali-
zadas na sexta-feira, dia 16 
de junho, quando retoma sua 
programação normal.

O Shopping  Ja raguá 
abrirá no dia 15, das 12h 
às 20 horas, e os cinemas 
funcionarão conforme pro-
gramação das salas. Já na 
sexta-feira, dia 16, as lojas 
funcionarão das 10h às 22 
horas; a alimentação e la-
zer das 11h às 22 horas; e a 
farmácia das 8h às 22 horas. 
As lojas do Polo Shopping 
Indaiatuba devem operar em 
horário diferenciado, das 
14h às 20 horas, enquanto 
as opções de alimentação e 
lazer funcionarão normal-
mente, entre 11h e 22 horas. 
Além disso, o Shopping 
continuará com a progra-
mação de entretenimento 
funcionando normalmente, 
como o Circo das Bolinhas, 
o Trem da Alegria e o Ex-
perience.

O Casarão Pau Preto 
funcionará todos os 
quatro dias, sendo a 
parte do Bosque das 8h 
às 12h, e o Museu, das 
13h às 17h

As chuvas que ocorreram no município no mês passado superaram o 
volume dos últimos anos

Segundo as medições dos 
pluviômetros instalados nas 
Estações de Tratamento de 
Água na ETA I, localizada 
na Vila Avaí, e na ETA III, 
no Bairro Pimenta, este ano 
Indaiatuba teve o mês de maio 
mais chuvoso já registrado 
pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae).

As chuvas que ocorreram 
no município no mês passa-
do superaram o volume dos 
últimos anos. Este ano a me-
dição fechou com 215,9 mm 

(registrado na ETA III), maior 
apenas que em 1988, quan-
do foi registrado 159,8 mm. 
Cada milímetro corresponde 
a um litro de água por metro 
quadrado.

Se por um lado há o fator 
positivo da manutenção do 
volume de água em nossos 
mananciais, em contrapartida 
os grandes volumes de preci-
pitação de chuva num curto 
período de tempo trazem danos 
à infraestrutura da cidade.

Alguns podem ser facil-

mente evitados, é o caso dos 
causados pelas ligações irre-
gulares de água da chuva na 
rede de esgoto, que contribuem 
para o entupimento e refluxo 
do esgoto em vias públicas e 
estabelecimentos, pelos ralos 
e vasos sanitários. Além de 
danificar a rede, interfere nas 
estações de tratamento de 
esgotos.

“O volume de chuva que 
caiu este ano vai ajudar no 
período de forte estiagem, que 
vai até outubro, mas é neces-
sário conscientizar o usuário 
sobre as ligações irregulares 
de água pluvial e descarte de 
lixo na rede de esgoto. Fazer 
com que cada um fiscalize sua 
comunidade, pois problemas 
como este atingem o Saae, mas 
também causam transtornos e 
prejuízos a todo o município”, 
afirma o superintendente do 
Saae, engº Sandro Coral.

Os pluviômetros das Esta-
ções de Tratamento de Água 
são registrados no Departa-
mento de Água e Energia Elé-
trica do Estado de São Paulo 
(DAEE), e medem o volume 
de chuva a cada 24 horas.

O Colégio Meta realizou ao 
longo do mês de maio a VI Copa 
Intervalo, envolvendo os alunos 
do Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II e Médio das Uni-
dades I e II. O projeto foi planejado 
e executado pelos professores de 
Educação Física, Edvandro Bor-
ges, Ana Cláudia Beriam, Alexsan-
dro Ventrici e Ana Carolina Zazeri.

Especialmente no Brasil, o 
futebol tem notável importância. 
Culturalmente e tradicionalmente 
é o esporte predileto de crianças e 
adultos, chegando, muitas vezes, a 
ser chamado de “febre nacional”. 
Desde muito cedo, as crianças co-
meçam a praticar o esporte apenas 
por diversão, mas atualmente, mui-
tas pessoas têm levado a carreira a 
sério e investido no esporte. “Pen-
sando em incentivar ainda mais os 
alunos, os professores planejaram 
uma final para esse campeonato 

muito especial”. Os últimos jogos 
aconteceram na quadra da Escola 
de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
localizada no Jardim Regina.

De acordo com a professora 
de Educação Física do Ensino 

Fundamental II, da Unidade I, 
Ana Carolina Zazeri  “foi um 
evento muito importante para os 
alunos, pois todos se divertiram, 
vibraram, torceram pelos colegas 
e jogaram com determinação”.

Para conhecer mais sobre as 
atividades desenvolvidas pelos 
profissionais do Colégio, aces-
se o portal www.colegiometa.
com ou venham nos visitar. A 
Unidade I está situada na rua 
Hermínio Steffen, nº 96, Jar-
dim Regina e a Unidade II, na 
Av. Cel. Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.
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DIVULGAÇÃO FIEC

Bazar Solidário MMartan  
ocorre nesse fim de semana

APAE

Com estoque baixo, Hemocentro 
precisa de doadores
Doações diminuíram 20,6% em maio, no comparativo com o mesmo mês do ano passado
DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Em Indaiatuba, as doações de sangue podem ser feitas na Fiec no próximo dia 24 de junho das 9h às 12 horas

O Centro de Hematologia 
e Hemoterapia – Hemo-
centro de Campinas faz 

um alerta sobre o estoque baixo 
do banco de sangue que teve 
uma queda de 20,6% em maio, 
cerca de mil bolsas a menos, se 
comparado ao mesmo período do 
ano passado.

De acordo com o diretor de 
Hemoterapia, Dr. Fabrício Bís-
caro, embora não tenha havido 
ainda a necessidade de suspen-
são de cirurgias ou transfusão, 
a baixa doação tem causado 
preocupação, uma vez o frio e as 
férias escolares podem agravar o 
estoque de sangue. “É importante 
que o nosso banco de sangue 
chegue a uma margem segura 
para que não haja a necessidade 
de cancelar cirurgias”, alerta o 
doutor. “A situação é tão grave 
que se ocorrer um acidente com 
várias vítimas, o atual estoque 
só seria suficiente para dois dias, 
sendo que o ideal seria cinco 
dias de consumo de derivados 
de sangue”, conta.

Segundo Bíscaro podem doar 
pessoas de 16 a 69 anos, sendo 
que a faixa etária entre 16 e 18 
anos é necessário o acompanha-
mento dos pais ou responsável. 
“Cada pessoa pode ajudar a 
salvar até quatro vidas, por isso a 
importância das doações”, revela.

O Hemocentro da Unicamp 
chega a utilizar cerca de 6 mil 
bolsas de sangue por mês em 
Campinas e região. Durante o 

ano são utilizadas aproximada-
mente 72 mil bolsas de sangue. 
“Cada pessoa pode doar até qua-
tro vezes por ano, pois entre uma 
doação e outra é necessário uma 
pausa de no mínimo três meses”, 
disse Bíscaro.

No Hemocentro da Unicamp 
o doador passará por uma en-
trevista que tem como objetivo 
dar mais segurança ao doador 
e aos pacientes. O doador ainda 
passará por uma triagem clínica 
e se for observada qualquer 
irregularidade durante a triagem 
ou através dos exames, o doador 
será notificado e encaminhado 
para acompanhamento médico. 
A doação, respeitando os crité-
rios técnicos não acarreta qual-

quer risco ao doador. “O tempo 
de doação, contando a entrevista, 
triagem e a doação, dura cerca de 
60 minutos”, disse o diretor.

Quem foi vacinado contra a 
gripe também pode ser doador, 
basta aguardar 48 horas após a 
vacinação. Porém, se a pessoa 
estiver com gripe ou resfriado, 
não deve doar temporariamente. 
Já quem foi imunizado contra 
a febre amarela deve aguardar 
trinta dias para realizar a doação.

De acordo com a Fundação, 
o volume total de sangue a ser 
doado não pode exceder 8 ml/kg 
do peso do doador, no caso das 
mulheres, e 9 ml/kg dos homens. 
O volume máximo admitido para 
uma doação é de 450 ml, aos 

quais podem ser acrescentados 
até 30 ml para realização dos 
exames laboratoriais exigidos 
pelas leis e normas técnicas.

Doação
Para ser um doador de san-

gue, basta a pessoa ser saudável; 
ter entre 16 e 69 anos; pesar mais 
de 50 kg; não ter comportamento 
de risco para doenças sexualmen-
te transmissíveis ou transmitidas 
pelo sangue; não fumar 2 horas 
antes ou após a doação; não estar 
em jejum, fazer um lanche leve; 
evitar alimentos gordurosos (ex. 
manteigas, bacon, ovos, gordura 
animal, etc.) e refeições comple-
tas (almoço, jantar) nas 4 horas 
que antecedem a doação; se tiver 

· 24 de junho
· 29 de julho
· 30 de setembro
· 28 de outubro
· 22 de novembro
· 16 de dezembro

Datas para doação de 
sangue na Fiec 2017

A Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
realiza pelo quinto ano o Bazar 
Solidário em parceria com a 
MMartan. O evento tem inicio 
amanhã, dia 9, das 9h às 18h30 
e no domingo, dia 10, das 9h 
às 16 horas. O Bazar ocorre no 
Salão de eventos da Apae, com 
entrada gratuita.

De acordo com a coorde-
nadora de eventos, Mariza Ap. 
Bernardinetti Müller, a parceria 
com a MMartan é de suma 
importância para a associação. 
“Contar com essa parceria é 
oferecer produtos de excelente 

qualidade com descontos espe-
ciais, além de que parte da renda 
com as vendas serão destinadas 
a Apae”, disse.

Mariza ainda enfatiza a im-
portância da população par-
ticipar e prestigiar os eventos 
da associação. “Os clientes já 
conhecem este bazar e chamo a 
todos para aproveitar os ótimos 
descontos”, convida. “O Bazar 
está imperdível com muitas no-
vidades e produtos de excelente 
qualidade”, completa. 

A Apae está localizada na 
Alameda Criança, 100, Vila 
Vitória. (Denise Katahira)

feito endoscopia a menos de um 
ano, tiver piercing ou tatuagem 
também a menos de um ano não 
poderá ser doador.

No dia da doação é obrigató-
ria a apresentação de documento 
oficial com foto como RG, CNH, 
passaporte, entre outros.

Após a doação é recomen-
dado, segundo Bíscaro, que o 
doador beba bastante água e faça 
refeições leves.

As doações, em Campinas, 
podem ser feitas no Posto Uni-
camp - Hemocentro que está 
localizado na Rua Carlos Chagas, 
480, Barão Geraldo; No Posto da 
Pucc II – Hospital Celso Pierro 
na Avenida John Boyd Dunlop, 
s/nº, Jardim Ipaussurama; Posto 

Mário Gatti – Hospital Municipal 
Dr. Mário Gatti que se encontra 
na Avenida Prefeito Faria Lima, 
340, Parque Itália. Para maiores 
informações e dúvidas 0800-722-
8432. Em Indaiatuba, as doações 
de sangue podem ser feitas na 
Fiec, das 9h às 12 horas, na 
Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 3405. Para mais 
informações (19) 3801-8688.
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Lojistas estão otimistas com 
vendas no Dia dos Namorados

DIVULGAÇÃO

Atingir a média de vendas do ano passado é o objetivo de boa parte dos comerciantes

Alckmin autoriza 
obra hídrica que irá 
beneficiar Indaiatuba

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

BARRAGEM

O gasto médio não deve passar dos R$ 120 e o pagamento à vista será o meio mais utilizado pelos consumidores

Na próxima segunda-
-feira, dia 12, será 
comemorado o Dia 

dos Namorados. Data essa 
que onde as flores, choco-
lates, bichos de pelúcia são 
boas pedidas para quem não 
quer gastar muito, mas tam-
bém não deixar passar a data 
em branco.

Para esse ano os lojistas 
de Indaiatuba estão otimistas 
com a data e acreditam que 
as vendas devem ser igual 
ou superar em comparação 
com o ano passado. A Greice 
Kelly Motta, da Motta Joa-
lheria, disse que as vendas e 
encomendas já começaram, 
mostrando que as vendas 
devem ser boas. “Estamos 
com bastante expectativa 
para a data e já fizemos ven-
das. Porém acredito que o 
movimento será melhor no 
sábado”, conta. 

A floricultura Flor de Liz, 
que oferece buquês e cestas 
para presentear a amada 
também espera um aumento 
em suas vendas. “Apesar de 
estarmos um pouco apre-
ensivo, acreditamos que as 
vendas desse ano será melhor 
que no ano passado”, disse a 
proprietária Aparecida Antu-

nes. “Os buquês são os mais 
vendidos nessa época do ano, 
e espero que nesse final de se-
mana as vendas aumentem”, 
completa. 

Já Janaína Ruman, da 
Hope, a expectativa são as 
melhores possíveis. “Acredi-
to que esse fim de semana as 
vendas sejam mais expressi-
vas. Esperamos que as vendas 
na data sejam as melhores”, 
disse.

E o otimismo dos lojistas 
segue junto com a pesquisa 
realizada pela SPC Brasil 

e CNDL. De acordo com o 
levantamento, o Dia dos Na-
morados devem injetar 11,5 
milhões na economia do país.

O estudo ainda revela que 
os gastos com presentes não 
deve aumentar quando com-
parado com o ano passado. O 
gasto médio não deve passar 
dos R$ 120 e o pagamento à 
vista será o meio mais utiliza-
do pelos consumidores. “Em 
um momento em que as pes-
soas estão inseguras em seus 
empregos, comprar o presente 
à vista é uma boa alternativa 

para fugir do endividamen-
to. O ideal é não abusar dos 
parcelamentos para evitar o 
comprometimento da renda 
com prestações”, analisa a 
economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

Considerando a soma de 
todos os presentes adquiri-
dos, o gasto médio deve girar 
em torno de R$ 124. Este 
valor aumenta para R$ 158 
entre os entrevistados das 
classes A e B e diminui para 
R$ 114 entre os respondentes 
das classes C, D e E.

O governador Geraldo 
Alckmin assinou no último 
dia 7, um contrato para a 
construção de duas barragens 
na região de Campinas, a 
barragem de Pedreira e Duas 
Pontes, ambas na bacia do 
PCJ (Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí), que irá beneficiar 
diretamente a cidade de In-
daiatuba. “Nós teremos uma 
capacidade quase dobra-
da para o abastecimento da 
RMC”, disse Alckmin.

Os novos reservatórios da 
bacia do PCJ – Pedreira, no 
rio Jaguari, e Duas Pontes, 
no rio Camanducaia, em 
Amparo – serão construídos 
abaixo do complexo Canta-
reira. O objetivo é criar uma 
reserva hídrica estratégica na 
bacia do Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí. 

O reservatório de Pedreira 
ocupará uma área de 4,3 km² 
e terá capacidade para acumu-
lar 31,9 milhões m³ de água. 
As comportas vão permitir 
uma vazão regularizada de 

8,5 mil l/s. Já o reservatório 
Duas Pontes deverá ocupar 
uma área de 8,8 km², com 
capacidade para 53,4 milhões 
m³ e vazão regularizada de 
8,7 mil l/s.

O conjunto vai beneficiar 
diretamente mais de 5,5 mi-
lhões de habitantes em 22 mu-
nicípios da região. As cidades 
diretamente beneficiadas são: 
Amparo, Americana, Arthur 
Nogueira, Campinas, Campo 
Limpo, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, 
Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, 
Louveira, Monte Mor, Nova 
Odessa, Paulínia, Pedreira, 
Piracicaba, Sumaré, Valinhos, 
Várzea Paulista e Vinhedo.

Os recursos fazem parte 
de um contrato assinado entre 
o DAEE e o CAF (banco de 
desenvolvimento da América 
Latina), segundo o qual serão 
investidos R$ 782 milhões 
na construção dos reserva-
tórios. As barragens devem 
entrar em licitação ainda esta 
semana.
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Pai e filho ficam feridos em 
acidente no Morada do Sol
Acidente aconteceu na noite de quarta-feira, dia 7, entre uma moto e um automóvel

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Peixes mortos são encontrados no Córrego Barnabé

Jovem de 21 anos fica 
gravemente ferido após 
colidir com veículo

Individuo é preso após 
furtar residência no 
Jardim Regente

CONTAMINAÇÃO

COLISÃO

FURTO

Um acidente envol-
vendo pai e filho 
ocorreu na noite da 

última quarta-feira, dia 7, 
no cruzamento da Avenida 
Francisco de Paula Leite 
com a rua João Batis ta 
Nunes Beccari  no Jardim 
Morada do Sol.

O acidente envolveu um 
Chevrolet Corsa na cor pra-
ta e uma moto Honda Titan 
na cor verde. De acordo com 
testemunhas a motocicleta 
era pilotada pelo pai e na 
garupa estava o filho que 

trafegavam sentido centro 
bairro na Avenida, quando 
houve a colisão com o ve-
ículo. 

Devido ao forte impacto 
o para-choque dianteiro do 
veiculo foi arrancado e as ví-
timas foram arremessadas ao 
solo, ferindo o piloto da moto. 
O garupa ficou apenas com 
algumas escoriações leves.

A Guarda Civil foi co-
municada e interditou parte 
da via para o socorro da ví-
tima, que teve os primeiros 
socorros no local e após foi 
encaminhada Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(HAOC).

Na colisão piloto da 
moto ficou ferido 
e foi encaminhado 
para o HAOC

Peixes foram encontrados mortos em vários pontos do Córrego Barnabé

Uma grande quantidade 
de peixes foi encontrada 
morta, na manhã do último 
dia 3, em vários pontos do 
Córrego Barnabé, no Parque 
Ecológico do Jardim Mora-
da do Sol.

De acordo com alguns 
moradores das proximida-
des foi observado uma água 
muito escura com volume 
de espumas e vários peixes 
mortos em diversos pontos. 

De acordo com a Secre-
taria de Urbanismos e Meio 
Ambiente, o problema foi 
provocado pelo vazamento 
em um emissário de esgotos 
nas proximidades da sede 
da Guarda Civil, no Jardim 
Morada do Sol. Ainda se-
gundo a pasta, o vazamento 
só ocorreu porque houve um 

entupimento do emissário, 
devido ao lixo que a popu-
lação joga indevidamente na 
rede de esgotos.

Segundo a secretaria, 
como o Saae possui uma 
sonda instalada no córrego, 
posicionada antes da ETA V 
(Estação de Tratamento de 
Água do Córrego Barnabé), 
e qualquer alteração na água 
é detectada imediatamente 
e é acionado um alarme, 
interrompendo a captação 
de água. Com o entupimen-
to do emissário o esgoto 
atingiu a galeria de águas 
pluviais, que é despejada 
no córrego. 

A pasta reforça que o 
ponto do entupimento foi 
encontrado e o problema foi 
resolvido imediatamente.

Indaiatuba registrou mais 
um grave acidente de trânsito 
no último domingo, dia 4, en-
volvendo um jovem de 21 anos. 
A ocorrência aconteceu em um 
cruzamento entre as ruas Yori-
ko Gonçalves e Prata, no bairro 
Jardim Oliveira Camargo.

O Resgate do Corpo de 
Bombeiros foi acionado e após 
os primeiros procedimentos 

encaminhou a vítima com ur-
gência ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo(HAOC). A 
Polícia Rodoviária foi comu-
nicada e por se tratar de local 
de juridição ao município 
transferiu a ocorrência para 
a Guarda Civil que tomou as 
providências e preservou o 
local até a chegada dos Peritos 
Criminalistas de Campinas.

Um homem foi detido 
pela Polícia Militar (PM) na 
última segunda-feira, dia 5, 
após ter furtado uma resi-
dência no Jardim Regente.

Em patrulhamento osten-
sivo no bairro, a PM visuali-
zou um homem carregando 
duas mochilas e ao avistar a 
viatura correu em direção a 
uma mata.

Com o apoio de outras 
viaturas o local foi cercado 
e foi feito uma busca no 
interior da mata fechada e 

obtiveram sucesso na loca-
lização do suspeito. Com 
o individuo foi localizado 
um notebook, um tablete 
e várias peças de roupas. 
Questionado, o suspeito 
confessou ter subtraído os 
objetos de um imóvel e in-
dicou o local.

Tudo e todos foram enca-
minhados a Delegacia de po-
lícia e apresentado os fatos 
ao Delegado de Plantão que 
determinou a prisão em fla-
grante por furto qualificado. 
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Ser fisicamente ativo minimiza e 
atrasa os efeitos do envelhecimento

FOTS: DENISE KATAHIRA

Academia 40+ recomenda e oferece as atividades de musculação e pilates

Academia 40+ oferece diferencial que vai desde a estrutura até o atendimento

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

Quem já passou dos 40 
anos sabe que precisa 
fazer alguma ativida-

de física para poder manter a 
saúde e a mente em dia, afinal 
ser fisicamente ativo minimiza 
e atrasa os efeitos do envelhe-
cimento que acaba provocando 
uma deterioração inevitável do 
corpo e da sua capacidade de 
funcionamento, bem como um 
aumento das doenças relacio-
nadas, tais como entorses, dis-
tensões e fraturas; doenças, tais 
como a obesidade e a diabetes; 
e condições como a osteoartrite 
e problemas ósseos e articulares.

De acordo com uma revisão 
das últimas investigações reali-
zadas em atletas com mais de 
65 anos, que foi publicada em 
setembro de 2016 no Journal 
of the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (JAA-
OS), sugere que indivíduos que 
posseum o seguimento de um 
bom programa de treino e de 
nutrição ajuda a minimizar o 
declínio da saúde óssea e articu-
lar, e também a manter uma boa 
saúde física em geral.

Os efeitos positivos da ati-
vidade física na manutenção 
da densidade óssea, na massa 
muscular, no funcionamento 
dos tendões e dos ligamentos, 
e também no volume da cartila-
gem são as chaves para a função 

física ótima e para a saúde. Além 
disso, a literatura recomenda 
um regime de atividade física 
combinada que inclua o treino 
de musculação, resistência, 
flexibilidade e de equilíbrio, ao 
nível que cada pessoa possa exe-
cutar com segurança. E é nesse 
quesito que a Academia 40+ 
apresenta seu grande diferencial.

Especializada nesse público 
alvo, a 40+ oferece aos seus alu-
nos um ambiente diferenciado 
com uma proposta de serviço 
focada no individuo. 

Idealizada pelo preparador 
físico e fisioterapeuta Gustavo 
Lopes e encampada pelo em-
presário Gustavo Basolli, a 40+ 
tem como objetivo proporcionar 
um ambiente leve, descontraído 
e arejado, com no máximo oito 
pessoas por hora, supervisiona-
das por dois preparadores físicos. 

Hawerroth enfatiza que para 
ter resultados é preciso haver 
o compromisso de ambas as 
partes para obter o resultado 
esperado. “Caso o aluno não 
consiga comparecer ao treino, 
agendamos para outro dia de 
acordo com a disponibilidade 
de ambos”, conta.

A academia 40+ oferece 
aos seus alunos treino de mus-
culação e pilates. Ambas as 
atividades, o preparador físico, 
Leonardo Hawerroth, recomen-
da que seja feita de dois dias ou 
mais por semana. “Os treinos 
devem ser acompanhados de 
atividades aeróbicas, esteira, 
bicicleta, entre outros, além de 
fazer alongamentos estáticos e 
dinâmicos para melhoria e ma-
nutenção do equilíbrio”, explica.

Lopes ainda conta que os 
efeitos positivos da atividade 

física na manutenção da densi-
dade óssea, na massa muscular, 
no funcionamento dos tendões 
e dos ligamentos, e também no 
volume da cartilagem são as 
chaves para a função física óti-
ma e para a saúde. “Os treinos 
é de acordo com o nível que 
cada pessoa possa executar com 
segurança. E é neste quesito que 
a Academia 40+ apresenta um 
grande diferencial”.

Atividades
A academia 40+ oferece 

treino de musculação que é 
um dos exercícios mais reco-
mendados pelos profissionais 
da saúde. “O treino  frequente 
com pesos pode aumentar a 
força, a massa muscular e a 
massa óssea de forma mais 
consistente do que o exercício 
aeróbico”, disse Hawerroth.

Os exercícios são aplicados 
de acordo com o condiciona-
mento físico, num atendimento 
semi-personalizado por um 
preço muito inferior aos cobra-
dos por treinamento individua-
lizado. Os regimes de treino de 
musculação com intensidade 
moderada também diminuem a 
massa adiposa, reforçam a den-
sidade óssea e reduzem o risco 
de entorses e fraturas agudas.

O preparador físico ainda 
conta que o exercício aeróbico 
realizado com pelo menos uma 
intensidade moderada, promove 
a saúde cardiovascular, aumenta 
o consumo de oxigénio e está 
associado a outros benefícios 
músculo-esqueléticos, incluin-
do uma menor acumulação de 
massa adiposa, manutenção da 
força muscular e dos volumes 
da cartilagem.

A 40+ também oferece aulas 
de Pilates que é um método de 
exercício físico e alongamento 
que utiliza o peso do próprio 
corpo na sua execução. É uma 
técnica de reeducação do movi-
mento que visa trabalhar o corpo 
todo, trazendo equilíbrio mus-
cular e mental. “Praticar essa 
atividade pode ser considerado 
um dos melhores exercícios para 
quem deseja aperfeiçoar a mus-
culatura corporal, evitar doenças 
cardiovasculares, eliminar o 
estresse ocasionado pela correria 
do dia a dia, emagrecer, corrigir 
a postura, aumentar a flexibili-
dade, estimular a coordenação 
motora, prevenir fraturas oca-
sionadas pela osteoporose, me-
lhorar concentração e amenizar 
dores”, explica o fisioterapeuta 
Leonardo Maruyama.

A academia 40+ ainda 
conta fisioterapeutas altamen-
te qualificados, que oferece 
todo apoio e suporte aos alu-
nos que praticam pilates.

Seja para mante-se em 
forma ou para desenvolver 
uma atividade física mais in-
tensa fica a dica: vale a pena 
conhecer a proposta da 40+.

A Academia 40+ está lo-
calizada na Avenida Con-
ceição, 2.536 – Vila Maria, 
Indaiatuba, SP. Para maiores 
informações (19) 3392-4819.

Horário de funcionamento: 
De segunda a sexta-feira das 7h 
às 12 horas e das 14h as 21 horas. 
E aos sábados das 8h às 11 horas.



08A Mais Expressão

CPFL Piratininga investe 
R$447 mil na rede elétrica 
de Indaiatuba

Gás de cozinha passa a ter reajuste todo mês

INVESTIMENTO

AUMENTO

economia Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao(19) 9.8133-0849

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

Impostômetro atingiu mais 
R$ 950 bilhões em 2017
Brasileiros trabalharam 153 dias só para pagar impostos

Brasileiros trabalharam 5 
meses e dois dias somente 

para pagar impostos 

O Impôstometro atingiu mais 
de R$ 950 bilhões em 
impostos até à tarde 

de ontem, dia 8, segundo 
dados da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). 
E para atingir essa marca os 
brasileiros trabalharam 153 dias, 
ou seja, cinco meses e dois dias, s o -
mente para pagar impostos que foram destinados 
aos cofres públicos.

Esse cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), que assim como no ano passado es-
tima que 41,80% de todo o rendimento ganho atualmente está 
sendo destinado a impostos, taxas e contribuições exigidos 
pelos governos federal, estadual e municipal.

Em Indaiatuba, de acordo com a ACSP, já foram arrecadados 
quase R$ 120 milhões em impostos. Para a prefeitura, quem for 
prestador de serviços paga o Imposto Sobre Serviços (ISS). Quem 
compra um imóvel, o Imposto sobre Transferência de Bens (ITBI). 
Aqueles que já têm a casa pagam o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

Além desse dinheiro, a cidade recebe ainda parte de outros 
impostos: o estado repassa 25% do Imposto de Circulação de 
Mercadorias (ICMS) e 50% do Imposto sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA). Além disso, o governo repassa às cidades 
o Fundo de Participação dos Municípios, que é parte da arrecadação 
do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Todo esse montante devem ser usados em melhorias e benefícios para a comunidade, 
como educação, saúde, transporte público, qualidade de vida, entre outros.

Ainda segundo a lista de relação de produtos da ACSP, o cigarro é o produto que 
possui a maior taxa de imposto chegando aos 83,32%, seguido da cachaça com tributa-
ção de 81,87%. O preço do pão de forma possui 16,86% de imposto, o menor da lista.

E quando se mostra na faixa de renda, o comprometimento da renda com impostos 
pode ser maior ou menor. Na faixa mensal de rendimento de R$ 3 mil a R$ 10 mil 
(classe média), o peso dos tributos é maior, comprometendo 44,54% da renda. Na 
faixa mais alta, com rendimento mensal acima de R$ 10 mil, a mordida é de 42,62%. 
O peso dos tributos sobre o consumo e sobre a renda também muda de acordo com 
a classe social.

Impostos x Retorno
De acordo com o estudo sobre Carga Tributária/PIB x IDH realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPB), o Brasil continua sendo o país que 
proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem estar da sociedade.

O objetivo do estudo era mensurar os 30 países de mais elevada carga tributária 
(arrecadação tributária em relação à riqueza gerada – PIB) e verificar se os valores 
arrecadados estariam retornando para a sociedade, através de serviços de qualidade, 
que viessem a gerar bem estar à população. 

Na com-
paração 
com ou-

tros países, 
o Brasil se-

gue na 8ª po-
sição, atrás da 

Noruega, no ranking que 
comprara os dias necessários 
para pagar tributos em 27 
países.

Ranking de dias trabalha-
dos pelos dez primeiros 

países
Dinamarca: 176 dias / França: 
171 dias / Suécia: 163 dias / 
Itália: 163 dias / Finlândia: 
161 dias / Áustria: 158 dias 
/ Noruega: 157 dias / Brasil: 
153 dias / Hungria: 142 dias /
Argentina: 141 dias

SHUTTERSTOCK

DIVULGAÇÃO

A CPFL Piratininga, distri-
buidora do Grupo CPFL Ener-
gia, investiu mais de R$447 mil 
no sistema elétrico da cidade 
de Indaiatuba, no primeiro 
trimestre de 2017. Esses inves-
timentos tornaram o sistema do 
município mais robusto, seguro 
e confiável, melhorando o nível 
de conforto para os 98,6 mil 
clientes atendidos na cidade.

Dentre os trabalhos execu-
tados no período, a concessio-
nária realizou investimentos 
voltados ao suporte para o cres-
cimento de mercado, adequação 
de capacidade de subestações e 
linhas de transmissão, manuten-
ção e expansão de redes.

Do total investido pela con-
cessionária no município, cerca 
de R$300 mil foram destinados 
à manutenção e melhoramentos 
das linhas de distribuição de 
energia. Em linhas gerais, o 
sistema elétrico que atende a 
cidade contou com a amplia-
ção de suas redes secundária 
e primária, substituição de 
equipamentos e readequação de 

subestações, preparando a rede 
elétrica para o aumento futuro 
da demanda por energia, tanto 
do parque industrial, quanto das 
classes comercial e residencial.

Para o presidente da CPFL 
Piratininga, Carlos Zamboni 
Neto, a realização dos investi-
mentos demonstra o compro-
misso da distribuidora com a 
excelência em serviços junto 
aos clientes e na manutenção 
da confiabilidade de seus sis-
temas. “As obras realizadas, 
ao longo de 2016 e a conti-
nuidade dos investimentos, no 
primeiro trimestre desse ano, 
trazem mais qualidade ao sis-
tema elétrico. A continuidade 
no fornecimento de energia 
revela o papel da distribuidora 
em manter uma infraestrutura 
preparada, para responder às 
necessidades de crescimento e 
desenvolvimento da cidade”, 
afirma Zamboni. 

Até o final do ano passado, 
a distribuidora havia investido 
R$5,5 milhões na cidade de 
Indaiatuba.

A Petrobras divulgou a nova 
política de preços para o Gás 
Liquefeito de Petróleo comercia-
lizado em botijões de 13 quilos 
(GLP-P13), conhecido como gás 
de cozinha. Era o único produto 
da empresa para o qual ainda 
não havia sido definida fórmula 
de cálculo.

Nos próximos meses, os rea-
justes estão previstos para o dia 
5 de cada mês. O último reajuste 
do gás de botijão ocorreu no 
dia 21 de março. Se repassado 
integralmente ao consumidor, 
a Petrobras calcula que o preço 
do gás de cozinha subira, em 
média, 2,2%, ou R$ 1,25 por 

botijão, “se forem mantidas as 
margens de distribuição e de 
revenda e as alíquotas de tribu-
tos”. O preço ao consumidor não 
necessariamente reflete o ajuste 
nas refinarias. Isso depende de 
repasses por outros agentes da 
cadeia de combustíveis, como 
distribuidoras e revendedores.
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Velódromo sediou 
Copa de Paraciclismo
Setenta e um atletas se inscreveram para as competições em quatro modalidades
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MIRO CARVALHO/CPB/MPIX

EDUARDO TURATI

Minicampo do Clube 9 de Julho coloca 85 bolas na rede
CAMPEONATO

Abrindo o calendário 
de competições da 
Copa Brasil 2017, no 

último dia 3, foram realizadas 
as provas contrarrelógio, com 
presença de grande nomes do 
esporte, inclusive dos atletas 
da seleção brasileira. Contan-
do com toda sua experiência 
e a motivação de estar atra-
vessando uma das melhores 
fases da sua carreira, Lauro 
Chaman, atleta da seleção 
que defende a equipe Funvic/
Brasil ProCycling, garantiu o 
título na categoria C5. Soelito 
Gohr, da equipe Memorial, 
terminou na segunda coloca-
ção e Johnatan Mineiro com-
pletou o pódio. Os destaques 
da categoria Handbike, foram 
Jady Malavazzi, da equipe 
BSB BC, que venceu na classe 
H3 e Ulisses Freitas, primeiro 
colocado na H4. Já na cate-
goria tandem, os vencedores 
foram Márcia Fanhani e Taise 
Benato (piloto) e Luciano 
Rosa e Edson Resende (pilo-
to). No domingo (4), os ciclis-
tas mostraram muita força e 
superação durante a prova de 
resistência da primeira etapa 

do campeonato, realizada na 
Avenida Fábio Ferraz Bicudo.

Com uma vasta experi-
ência internacional, os atle-
tas da seleção dominaram a 
categoria C5. Soelito Gohr 
da Memorial Santos, ficou 
com a vitória após completar 
o percurso em 1h14min54. 
Lauro Chaman, da Funvic/
Brasil Procycling terminou 
em segundo, com o mesmo 
tempo do campeão, e Gil-

berto de Sousa, do Instituto 
Pedalar Maracanau, comple-
tou o pódio com 1h18min22. 
Marcando seu retorno às 
competições depois de 7 anos 
afastado do esporte, André 
Grizante venceu na catego-
ria C4 e somou sua segunda 
medalha na competição. A 
categoria Handbike também 
comemorou o número de par-
ticipantes e contou com pro-
vas disputadas em alto nível. 

Na categoria Handbike H4, 
um dos destaques foi Ulisses 
Leal Freitas, que completou 
o percurso isolado dos ad-
versários para comemorar a 
vitória. Com mais de cinco 
minutos de vantagem, Anto-
nio Marcos de Moura tam-
bém se destacou e festejou o 
primeiro lugar na Handbike 
H5. Já entre os paratletas da 
categoria Tricycle T2, Adria-
no Matunaga levou a melhor.

O Campeonato de Fu-
tebol de Minicampo Maior 
Seguros, realizado pelo Clu-
be 9 de Julho, teve mais uma 
rodada disputada no fim de 
semana, dias 2, 3 e 4. Em 
campo foram 16 partidas 
que somaram 85 bolas na 
rede. As equipes se reúnem 
para mais um embate ama-
nhã, dia 10.

A rodada contou com ti-
mes pela categoria Veterano 
que entraram nos gramados 
para sete partidas. Os re-
sultados foram: D.D. Max 
0X7 SS Silveira; Karcher 
Center Altex 5X3 Luxafit 
Transportes; JR Celulares/
Pinguim 3X2 GPS Imóveis; 
Centermaq 8X1 SS Silveira; 
Smart  Ar Condicionado 
0X6 Luxafit Transportes; 
D.D. Max 1X1 GPS Imó-
veis; Atento Segurança e 
Serviços 1X1 Embalimp e 
Visual Formaturas 0X0 JR 
Celulares/Pinguim.

Disputando pela cate-
goria Adulto, a PCB In-

formática venceu a Sanare 
Serviço de Saúde por 4x3 e 
a Corbella Tintas marcou 5 
gols contra 2 do Restaurante 
Caipirão. Já pela categoria 
Máster, a Big Strong/Fre-
egelo ganhou da Juninhos 
Camisetas por 3X2, enquan-
to que a Madeireira Made-
lasca e o Hot Dog do Tio 
Lau empataram em 2X2 e a 
Vidraçaria Kyoto colocou 
3 bolas na rede contra 2 da 
Jacitara. A equipe Lancho-
nete Chega Mais e o Grupo 
Marquinhos terminaram em 
1X1, o Tecnosemillas levou 
a melhor após enfrentar a 

Auto Escola Dirce/Race 
Pneus e sair vencedor por 
5X2. A Casa da Embalagens 

também contabilizou a vitó-
ria do jogo contra o Colégio 
Meta que acabou em 7X2.

A equipe Corbella 
Tintas venceu o 
Restaurante Caipirão 
por 5X2 em jogo pela 
categoria Adulto

Os destaques da categoria Handbike, foram Jady Malavazzi que venceu na classe H3 e Ulisses Freitas, 
primeiro colocado na H4
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Concurso de modelos 
“Garoto e Garota Estudantil 
2017” elege ganhadores
Grande final foi realizada na Sala Palma de Ouro, em Salto

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Agito Food Truck chega ao Polo Shopping Indaiatuba
FESTIVAL

DANIEL ARAÚJO

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 09 a 15/06 Por Alex Costa Guimarães

Festival Food Truck acontece neste fim de semana das 12h às 22 horas

No último final de 
semana foi reali-
zada a grande final 

do concurso de modelos 
“Garoto e Garota Estudantil 
São Paulo 2017”. Neste ano, 
o evento contou com três ce-
nários muito bem produzidos 
criados pelo artista plástico 
Jimmy Silva, que surpre-
endeu a todos e direção do 
manager Sandro Bergamo, 
além da participação de 
candidatos de 28 cidades do 
estado de São Paulo. 

Na passarela, os candi-
datos desfilaram com trajes 
de abertura confeccionados 
especialmente para esta 22ª 
edição do concurso e em trajes 
de banho. Foram seleciona-
dos 12 semi-finalistas e em 
seguida os cinco finalistas, 
num clima de muita emoção 
e beleza, anunciados pelos 
apresentadores Elaine Kaizer 
e Renato Rozendanz.

O evento, organizado pela 
agência Fetiche Models, con-
tou com a participação de 120 
candidatos nas duas noites de 
evento, sendo pré-seleciona-
dos entre mais de 500 inscri-

Confira o resultado:
Categoria adulto masculino
1º Colocado– KELVIN ALMEIDA  –1.93 m –  Porto Feliz
2º Colocado – Fernando Maia – 1.90 – Porto Feliz
3º Colocado – Jonathans Reis – 1.75 – Divinolândia
4º Colocado – Gustavo Junqueira  – 1.80 – São Sebastião da Grama
5º Colocado – Rodrigo Charnoski – 1.86 – Salto
Categoria adulto feminino:
1ª Colocada– CAMILA WOLF – 1.78 - Indaiatuba
2ª Colocada – Micaela Haro – 1.72 - Salto
3ª Colocada – Thais Lopes  – 1.70 – Indaiatuba
4ª Colocada – Gabriela Quirino – 1.80 – Salto 
5ª Colocada – Franciane Ribeiro – 1.70 – Divinolândia
Categoria infantil masculino: 
1º Colocado– VITOR COUTINHO –  Indaiatuba
2º Colocado – Pedro Bergamini – Cabreúva 
3º Colocado – Igor Martinelli – Salto 
4º Colocado – Sidney Gomes – Salto
5º Colocado – Peterson Ribeiro - Indaiatuba 
Categoria infantil feminino
1ª Colocada – ISABELLA LINARES – Piedade
2ª Colocada – Raissa Teribelli – Salto 
3ª Colocada – Laura Caille – Capivari
4ª Colocada – Agatha Matos – Itu
5ª Colocada – Livia Gosse – Salto 

O Festival Gastronômico 
Agito Food Truck tem início 
hoje, dia 9, no Polo Shopping 
Indaiatuba e segue até domin-
go, dia 11. O evento acontece 
na entrada principal do em-
preendimento, das 12h às 22 
horas, com entrada gratuita.

Com mais de 20 opções de 
food trucks, o festival neste 
ano trás novidades: os festejos 
juninos na qual o ambiente 
contará com decoração temá-
tica, luzes especiais, apresenta-
ção de quadrilhas e brincadei-
ras típicas para crianças.

Com mais de 100 opções 
de pratos, o evento ainda conta 
com a presença de trucks reno-
mados, como o Mocotó Aqui, 

tos. Muitos turistas estiveram 
na cidade no ultimo final de 
semana com o objetivo de 
prestigiar os candidatos de 
suas cidades. A grande pro-
cura por parte dos jovens ins-
critos se deve a organização 
impecável do evento, a cre-
dibilidade da Fetiche Models 
e principalmente a projeção 
internacional, afinal muitos 
modelos da agência estão com 
contratos no exterior.  

Este ano o evento contou 
com a presença do Mister 
São Paulo 2017, Léo Bar-

boza, da Miss São Paulo 
Capital 2017, Dara Costa, 
do top model internacional 
Marcos Alexandre, o agente 
internacional Luciano Boss-
ler, entre outros.

Na passarela estiveram 
presentes os vencedores de 
2016 – Luiza Horschutz e 
Bruno Mendes, na categoria 
adulto; e Emanoella Rosa e 
Nicolas Marran, na categoria 
infantil. Este ano, as cidades 
de Indaiatuba, Piedade e Porto 
Feliz saíram com os troféus de 
beleza máxima 

do chef Rodrigo Oliveira, do 
restaurante Mocotó, de São 
Paulo, e o Buzina, o premiado 
truck dos chefs Jorge Gonzales 
e Márcio Silva (apresentador 
do programa “Food Truck: A 
Batalha”, do canal GNT), espe-
cializado em burgers artesanais. 
Mocotó Aqui e Buzina estarão 
no festival nos dias 10 e 11.

Nas sobremesas, o desta-
que é o Kombosa Shake, que 
esteve em todas as edições, 
arrebatando multidões de fãs 
dos seus deliciosos shakes, 
com pedaços de fruta, lascas de 
chocolate belga, iogurte grego, 
cheesecake ou creme de avelã.

As brincadeiras típicas de 
festa junina serão organizadas 

pela ONG Anjos de Patas, 
que resgata e trata de animais 
abandonados da cidade, além 
de realizar feiras de adoção. 
Serão quatro brincadeiras 
disponíveis: Pescaria, Boca 
do Espantalho, Correio Ele-
gante e Derruba Latinhas. As 

atividades funcionarão nos 
seguintes horários: dia 09/06 
das 18h às 22h; dia 10/06, das 
14h às 21h e dia 11/06 das 12h 
às 20h. A renda arrecadada nas 
brincadeiras será revertida para 
a entidade manter o trabalho 
em Indaiatuba.

Grande final ele-
geu os vencedores: 
Kelvin Almeida, 
Camila Wolf, 
Vitor Coutinho e 
Isabella Linares
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A MÚMIA - Lançamento  -  Aventura  /  Suspense  -  Classificação 
12 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h50
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h30  /  20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h00
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   19h10. Sábado (10)  e  Domingo (11):   13h40  /  19h10
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   19h15
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h50
.................................................................................................................
TUDO E TODAS AS COISAS - Pré-estreia especial em homenagem 
ao “Dia dos Namorados”  -  Romance / Drama  -  Classificação 12 anos  
-  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Domingo (11):   17h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (12):   17h45
Polo Shopping: Domingo (11)  e  Segunda (12):   18h50
.................................................................................................................
O CIDADÃO ILUSTRE - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição*  -  Comédia Dramática -  Classificação 14 
anos -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (13):   19h35. *Atenção: para o Cineclube os 
ingressos tem preço único de R$ 12,00 para o público em geral
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
.................................................................................................................
MULHER MARAVILHA - 2ª semana  -  Aventura  /  Ficção  -  Clas-
sificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Segunda (12)  e  na  Quarta (14):   
17h15  /  21h25. Terça (13):   somente  21h25
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h30  /  20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  
e  Quarta (14):   15h30  /  18h30  /  20h25. Sábado (10)  e  Domingo 
(11):   14h15  /  15h30  /  18h30  /  20h25
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   17h00  /  21h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda 12),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   18h30. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h00  /  18h30
.................................................................................................................
AMOR.COM - 2ª semana -  Comédia Romântica  -  Classificação 12 
anos -  92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Sábado (10),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   16h10  /  18h50. Domingo (11):   14h10  /  16h10. Se-
gunda (12):   somente  16h10
.................................................................................................................
PIRATAS DO CARIBE - A VINGANÇA DE SALAZAR - 3ª 
semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Domingo (11)   e  na  Quarta (14):   
20h00. *Excepcionalmente na segunda, dia 12, e na terça, dia 13,  não 
será exibida a versão legendada no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Domingo (11),  Terça (13)  e  Quarta 
(14):   15h00. Segunda (12):   15h00  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   14h50  /  17h40  /  21h00
.................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 11ª semana  -  Animação -  Classifi-
cação livre  -  98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (10):   13h45  /  17h45. Domingo (11):   so-
mente 13h45. PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME 
INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPECTADOR

Bon Odori, dança das senhoras, é um dos momentos mais esperados do evento

Acenbi promove Dia da 
Comunidade Japonesa
Evento faz parte das comemorações dos 70 anos da Acenbi

MARCHETTI FOTOGRAFIA 

Curta o Rio de Janeiro no feriado de Independência

Primeira edição do HQ Fest está com inscrições abertas

INFORME PUBLICITÁRIO

EVENTO

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

A Associação Cultural 
Esportiva Nipobra-
sileira de Indaiatuba 

(Acenbi) realiza no próximo 
dia 18 mais uma edição do Dia 
da Comunidade Japonesa. O 
evento será realizado no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), das 15h às 
18 horas, com entrada gratuita.

O evento faz parte das co-
memorações dos 70 anos da 
Associação.

Assim como em todos os 
anos, o Dia da Comunidade 
Japonesa será composta por 
apresentações de música, dança, 
arte e cultura. Alunos da Emeb 
Miyoji Takahara, da Emeb Osó-
rio Germano e Silva Filho e da 
Escola de Língua Japonesa da 
Acenbi (Nittigo-Gakkô), além 
de grupos de dança, kendô (arte 
marcial) e de taikô (tambores), 
participam da edição 2017. “No 
dia o público também poderá 
prestigiar exposição de ikeba-
na (arranjo artísticos de flores 
naturais) e origami (dobraduras 
artísticas de papel)”, conta o 
coordenador do evento Sérgio 
Seigi Saito.

Para o dia, Saito disse que 
a expectativa é de 600 pessoas. 
“Esperamos que Indaiatuba 
prestigie mais esse evento da 
Acenbi, na qual também come-
moramos a imigração japone-
sa”, disse.

Na dança o público poderá 
prestigiar o Bon Odori, dança 
folclórica japonesa, que será 
feita pelas senhoras da Acenbi. 
“Esse é um dos momentos que 
o público gosta bastante, pois no 
Bon Odori tem a participação do 
público que entram ‘na roda’ e 
dançam junto”, conta Saito.

Na música, a apresentação 
fica por conta do cantor Luiz 
Yabíko, que já participou de 
edições anteriores.

Nesse ano a novidade fica 
por conta da apresentação de 
arte marcial japonesa, Kendô, 
que é uma espécie de esgrima 
onde seus lutadores utilizam 
uma espada de bambu e são 
protegidos por uma armadura 
pesada.

O Dia da Comunidade Ja-
ponesa foi instituído por lei e 
aprovada pela Câmara dos Ve-
readores de Indaiatuba em 2010. 
A comemoração acontece anu-
almente no terceiro domingo de 
junho e faz parte do calendário 
de eventos do município. O mês 
de junho faz alusão à chegada 
do primeiro grupo de imigrantes 
japoneses ao Brasil, no dia 18 
de junho de 1908, no porto de 
Santos. O primeiro imigrante 
japonês a chegar a Indaiatuba foi 

Nakaji Gomassako, em 1935.
O evento é promovido pela 

Acenbi em parceria com a Pre-
feitura Municipal de Indaiatuba. 

Comemoração
Nesse ano a Acenbi está 

comemorando 70 anos. A As-
sociação foi fundada no dia 7 de 
setembro 1947, sob a liderança 
de Teruo Imanishi, e desde en-
tão a comunidade japonesa de 
Indaiatuba tem se reunido para 
realizar encontros e eventos. 

Sediada em Indaiatuba, a 
Acenbi é uma associação sem 
fins lucrativos e sua principal 
finalidade é a preservação e a 
divulgação da cultura nipo-brasi-
leira. A preservação da cultura de 
respeito aos idosos é outra tônica 
da entidade, que é mantenedora 
da escola Nitigo Gakko e abriga 
a escola de educação infantil 
Miyoji Takahara, em parceria 
com a prefeitura de Indaiatuba.

Em sua sede de campo, a 
Acenbi conta com campos de 
beisebol e softbol (versão mais 
leve do beisebol), quadras de 
gueitebol (jogo semelhante ao 
críquete e apropriado para a ter-
ceira idade) e quadras de tênis de 
campo, além de piscina e área de 
lazer. Na sede social, a entidade 
mantém auditório, salas de reu-
nião, salas de ensaio e salas de 
aula para cursos diversos.

O presidente da Acenbi, 
Anésio Kimura, disse que os 70 
anos da Acenbi é um momento 
especial e importante. E fazen-
do parte das comemorações, a 
Acenbi utiliza um selo, em todos 
os seus eventos, onde mostra o 
aniversário da associação. “O 
selo foi criado pelos alunos da 
escola japonesa. Pedimos a eles 
(alunos) criarem e escolhemos 
o desenho que hoje está em to-
dos os nossos cartazes”, revela 
Kimura.

Estão abertas as inscrições 
para a primeira edição do HQ 
Fest que será realizado no dia 
16 de setembro, das 9h às 16 
horas, no Parque Mall, com 
entrada gratuita. O evento 
conta com a organização do 
Estúdio EMT.

O evento é destinado aos 
fãs de quadrinhos, comics, 
nerds, geek e cosplay.  

Os artistas interessados 
em expor seus trabalhos no 
HQ Fest devem reservar suas 

mesas através do telefone (19) 
98157-3786 ou pelo e-mail es-
tudioemt@gmail.com. Após 
o contato será enviado uma 
ficha de inscrição na qual 
o artista deverá preencher 
e reenviar para analise dos 
organizadores. Serão dispo-
nibilizadas 50 vagas.

Na ocasião, serão reali-
zados lançamentos e vendas 
de revistas e livros HQs, pro-
duzidos por quadrinhistas de 
Indaiatuba e região e também 

de São Paulo. No dia também 
haverá debates entre quadri-
nhistas convidados que serão 
divulgados posteriormente. O 
festival ainda contará ainda 
com a presença de cosplayers 
(pessoas que se vestem carac-
terizando personagens).

De acordo com o organiza-
dor e cartunista Moacir Torres 
este será o primeiro evento do 
gênero em Indaiatuba. “Nunca 
houve um evento desse aqui 
na cidade, somos os pioneiros. 

O mais interessante é que nor-
malmente este tipo de evento 
a entrada é paga. No Parque 
Mall será gratuito e aberto ao 
público”, disse. 

O cartunista ainda revela 
que o festival contará com 
outras atrações, as quais ainda 
serão definidas.

Além do Parque Mall, o 1º 
HQ Fest Indaiatuba conta com 
o apoio do Colégio Episteme, 
do site Nerd Interior e do Ge-
ek’s Bar N Store.
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Você sabia que nós 
brasileiros somos res-
ponsáveis por 25% do 
café consumido no mun-
do? Pois é, e você achan-
do que não tinha motivos 
pra se orgulhar do nosso 
Brasil! Para este ano a 
expectativa é de que haja 
um crescimento de 7% 
no consumo interno da 
bebida dos tipos gourmet 
e especiais. Lembre-se 
que na Mon Petit Ca-
feter ia  você encontra 
cafés selecionados e ex-
clusivos todos os dias. 
Fonte: ABIC

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

Camila Medina junto com uma de suas clientes. Agende seu 
horário para ficar ainda mais linda F. 3935-2804

Carmem Lucia Cardoso e Luciana Cardoso Cruzato comemorando 
1 ano de Cor de Café em Indaiatuba

Marisa, Paulo Martins, Andrea e Ricardo Rossilho Bar da Gula

Organizadores, vencedores e juri do Garota & Garoto Estudantil 2017 - categoria adulto 

1º colocado categoria adulto masculino - Kelvin Almeida. 1ª colocada ategoria adulto feminino - Camila Wolf. 
Finalistas: Fernando Maia, Jonathans Reis, Gustavo Junqueira, Rodrigo Charnoski, Micaela Haro, Thais Lopes, 
Gabriela Quirino e Franciane Ribeiro

Coletiva de Imprensa sobre o Sabores da Terra - Festival 
Gastronômico Intinerante - Indaiatuba Ano II. Renan Alves da 
Nespresso, Renata Tannuri da Elo Produções, Arian Carneiro de 
Mendonça do Guia do Lugarzinho e Tiago Piccirilo do Royal Palm 
Tower anunciam as novidades do festival. O Sabores da Terra vai 
acontecer em Indaiatuba dos dias 26 de junho a 9 de julho. Serão 
7 restaurantes, 2 hamburguerias e 2 casas de café e chás.

Inauguração Íntima Passion no Polo Shopping: Alexandre Martins, Delani Vargas, Luciano Pinto, Tânia Rezende e Micheli Fernandes

Fabiana Hempke da Loja By Faby Modas arrasando com Simone 
Carpanesi em desfile da loja que ocorreu no Parque Mall
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Casa da Mulher Anália Franco 
oferece atendimento a gestantes 
adultas e adolescentes

Sábado foi dia de Festa Junina 
Beneficente do Indaiatuba Clube

Grupo de Teatro Anankê integra 1ª Incubadora de Grupos Artísticos

Equipe Masculina de Ginástica 
Artística fica em 2º no Troféu Destaque

Já experimentou o almoço do De La Marie? muito bom!!!
Rua Sorocaba, 184 - Jd. América - 9875-5373

Arraiá do Koringa agita o Parque 
Mall dia 9 de junho

Shopping Jaraguá Indaiatuba 
recebeu o 1º Festival de Churrasco 
e Chopp Artesanal

Gestantes adultas e adolescentes que procuram apoio e 
orientação durante esse importante momento da vida en-
contram portas abertas durante o ano todo nos Grupos de 
Gestantes da Casa da Mulher Anália Franco, de Indaiatuba. 
Para participar basta ser moradora da cidade e comprovar 
gestação mediante cartão pré-natal. As reuniões acontecem 
às segundas-feiras, das 14h às 16h, para adolescentes (13 
a 17 anos), e às terças-feiras, das 13h30 às 16h30, para 
gestantes adultas (a partir de 18 anos).  “A gestação é uma 
fase muito importante na vida da mulher. Porém, a falta de 
informação durante esse período desencadeia situações de 
vulnerabilidade. Mas podemos diminuir ou evitar isso por 
meio de um atendimento adequado e preventivo”, explica 
a coordenadora da Casa da Mulher, Elisabeth Athayde.

Na noite do dia 03/06, aconteceu no Salão Social do Indaia-
tuba Clube, a maior festa junina beneficente de Indaiatuba que 
aconteceu no sábado, dia 3 de junho. 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 Club e a 
UPAR (União Protetora dos Animais de Rua). Como já é tradi-
ção da Festa Junina do IC, cada uma das entidades participantes 
comandou uma barraca com comidas típicas, doces, bebidas, 
brincadeiras, etc. A animação da noite foi feita pelo Trio Auê, 
que tocou as músicas tradicionais de São João e muito forró para 
a diversão do público. A tradição da festa, as quadrilhas também 
foram garantidas nesta edição com várias apresentações, incluin-
do a Quadrilha do Clube, formada por associados, além é claro 
de muita gente bonita e muitos amigos queridos.

A equipe masculina de Ginástica Artística de Indaiatuba 
participou no sábado (27), da 1ª etapa do Troféu Destaque 
da Liga Intermunicipal, realizada em Hortolândia. O staff 
local participou na categoria Sub-16 com cinco atletas e 
conquistou nove medalhas (1 ouro, 5 pratas, 3 bronzes), 
ficando com o segundo lugar no Geral por equipes. O 
destaque da equipe foi o atleta José Henrique Celine que 
conquistou prata no Individual Geral, ouro nas Argolas e 
bronze no Cavalo com Alças e Barra Fixa. A competição 
tem o regulamento similar ao dos Jogos Regionais e Jogos 
Abertos. De acordo com o técnico do staff indaiatubano, 
Bruno Garcia Noronha, o desempenho dos atletas foi bom 
em todos os aparelhos. “Falhamos nas paralelas e a pon-
tuação caiu um pouco, mas, no geral, os atletas se saíram 
muito bem”, comentou o treinador.

O Grupo de Teatro Anankê foi um dos grupos selecio-
nados para integrar a 1ª Incubadora de Grupos Artísticos 
do Interior Paulista, um projeto promovido pelo Grupo de 
Teatro Os Geraldos com foco no desenvolvimento de cole-
tivos artísticos da região. Os encontros, que são gratuitos, 
começaram no dia 13 de maio e vão até 11 de novembro no 
Centro Cultural da cidade de Tatuí. O projeto contempla 25 
grupos de teatro, música, dança, artes visuais e cinema de 
11 municípios diferentes. O Anankê participa representando 
Indaiatuba e, além da formação proporcionada pelas reuni-
ões, receberá acompanhamento dos Geraldos em sua sede 
durante os meses em que acontece o programa. Os encontros 
estão divididos em dois temas: Capacitação e Consultoria 
de Gestão e Imersões Artísticas.

Entre os dias 01 e 04 de junho, a cidade de Indaiatuba recebeu 
um dos maiores eventos gastronômico de Churrasco e Chopp 
Artesanal, realizado no estacionamento do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba. A atração contarou com 16 food trucks de churrasco, 
cervejas artesanais, burguers, pastel, churros e sorvetes.  Os apai-
xonados por cervejas especiais puderam degustar variadas opções 
da bebida nos trucks: Movido a Àlcool, Whatsbeer, Colorado, 
Hausen Bier, Molise e Germânia Vinho. Para harmonizar, o Selva, 
Texans Burguer, Rollis Burguer, Sabor e Arte, FoodTop Trailer, 
Betones serviram cardápios exclusivos com o autêntico sabor do 
churrasco brasileiro. Churrabom, Pastel de Vento, Churrê, Delícias 
de Brigadeiro e Oldies, Sorvetes & Guloseimas completam a lista, 
oferecendo opções de comidinhas doces. O evento aconteceu de 
quinta (01) a domingo das 12h às 22h. E a entrada foi gratuita.

Todo o clima das tradicionais festas juninas poderá ser apro-
veitado no Parque Mall, durante o Arraiá do Koringa, que será 
promovido em parceria com a empresa Magic World. O evento, 
aberto ao público gratuitamente, acontecerá no dia 9 de junho 
(sexta-feira), das 17h às 22h, na praça de eventos do shopping.  

O dia será de muita diversão e entretenimento, com apresentações 
musicais e barracas com comidas e bebidas típicas deste período do 
ano. Será distribuída pipoca gratuitamente aos presentes e o público 
poderá comprar ainda fichas para adquirir outros produtos nas barra-
cas temáticas que irão servir quentão, milho verde e outros alimentos, 
preparados também pelos lojistas do shopping no ramo alimentício. 
Toda a família poderá participar de muitas brincadeiras previstas 
para o dia, sendo uma das atrações a tradicional barraca de pesca. 

Para ninguém ficar parado, além da Quadrilha Junina, duas 
apresentações especiais marcam a noite festiva. A música típica 
ficará por conta do trio de forró “Pézinho de Serra”, enquanto 
que o Palhaço Koringa deixará o ambiente ainda mais animado 
com suas brincadeiras. Os presentes poderão curtir a festa com 
tranquilidade, já que deixarão seus carros em um lugar seguro, 
no estacionamento do Parque Mall, que será gratuito no dia do 
Arraiá, a partir das 17h. 

De La Marie
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Cortina

Unhas em Gel na Flor de Lis Cabelo, Depilação & Esmalteria

Vestido de noiva Coleção Inverno Noite dos Namorados

Para presentear no Dia dos Namorados uma 
excelente opção é a Luck Chic. Uma moda jovem 
diferenciada que a sua namorada vai curtir muito.  
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. Ótimos preços!

Na Noite dos Namorados, nada melhor do que presentear com Hope. As 
lingeries mais sexy 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. Promoção não cumulativa, válida até 12 de junho 
ou enquanto durarem os estoques.  Av Pres Kennedy, 1417 - 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. 
Atende diariamente no horário comercial e aos 
sábados com hora marcada. Pagamento com 
cartão e pode ser dividido em 5 vezes com cheque 
ou boleto. Faça um orçamento sem compromisso. 
Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

Comemore o Dia dos Namorados na Casa da Esfiha! 
Que tal um cardápio incomparável, com entradas 
e saladas que abrem sua refeição em grande 
estilo aproveitando o melhor da gastronomia árabe 
em ambientes aconchegantes? 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. Aproveite!

Nesta segunda-feira, dia 12, no Dia dos Namorados 
leve seu amor para jantar no Caipirão com um jantar à 
luz de velas. Faça sua reserva desde já! Vai ser uma 
noite encantadora!

Maxi florais em cetim de algodão egípcio. Deixe-
se encantar pela exuberância do Kit Belle Des 
Champs, excelente opção para você presentear 
no Dia dos Namorados. Av. Presidente Kennedy, 
1142 Fone: 3816-5431

Não deixe de presentear seu amor neste dia tão 
especial, a Duas Rodas oferece várias opções em 
bicicletas, roupas para ciclistas, acessórios, sapatilhas, 
entre outros. Ótimos preços. Vale a pena conferir! Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone:  3875-0269

Mais uma novidade na Flor de 
Lis. Alongamento em Gel com 
20% de desconto até dia 30 de 
Junho. Unha em gel, porcelana, 
francesinha permanente, fibra 
de vidro e revitalização. Agende 
o seu horário Fone: 3825-0623

A coleção é inspirada numa flor muito presente na 
Mata Atlântica, a Bromélia. Paraíso das Noivas, uma 
coleção maravilhosa da Center Noivas com muita renda 
e transparência, com detalhes incríveis que fazem toda 
diferença. Tecidos nobre e caimento impecável. Uma 
coleção que vai encantar as futuras noivas. Não deixe 
de conferir também a divina coleção moda festa, longos 
e curtos que a loja acaba de receber na opção venda e 
aluguel. Confira também moda jovem para todas as idades 
para presentear no Dia dos Namorados. Essa você não 
pode perder, tem que passar na loja para conferir de perto. 
Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Brinde Especial Dia dos 
Namorados

Dia dos Namorados - 
Jantar à Luz de Velas

Dia dos Namorados é na 
Duas Rodas!

Dia dos Namorados - 
MMartan

Pratos executivos e À 
La Carte

O Grenelle Gastro Pub está fazendo o maior 
sucesso com o seu almoço com opção de pratos 
executivos ou a la carte a partir de R$ 22. Só no 
Grenelle você pode saborear o melhor nhoque 
recheado com ingredientes de primeira, você vai se 
apaixonar! No Grenelle é assim, você paga pouco, 
come muito e com sabor ímpar! Confira na Avenida 
Conceição, 250 - Fone: 2516-1289

Darik e 
Xuxu após 
banho e 
tosa na 
Clínica 
Veterinária 
Bicho 
Amigo

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor

Foi com grande 
prazer  para a 
A Nova Loja 
fazer parte 
desse momento 
inesquecível da 
cliente Bruna 
Campanholo. 
Felicidades 
sempre!

Sandro Ribeiro e Victor Monreale

Leandro e Caio

Alexandre

Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e grelhada 
no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, diversas saladas, 
maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com produtos de primeira qualidade 
e sabor sem igual. É por isso que a Kostela do Japonês faz sucesso em Indaiatuba 
e região. Atendimento e dedicação de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646
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Zinho e Danilo da SD Poços Artesianos no Cintra Restaurante

Willian, Fernando e Douglas no Restaurante Açafrão

Valdecio, Denise, Dario, Vinicius, Lucia, Sophia e Adelina no Restaurante Casa da MoquecaVitor Carotti Basso, Tamara Talarico, Simone Carotti e Lívia Gonçalves no Grenelle Gastro Pub

Silvia no Cintra RestauranteRodolfo e Melissa na Pizzaria Torrelaguna

Jaquelline, Aline e Brenda no Cintra Restaurante

Gerso e Renata na churrascaria Sal e BoiGabriel e Davi na churrascaria Sal e BoiAndré e Robery Filho na churrascaria Sal e Boi

Monique e Neide Peres no Restaurante Casa Da Moqueca Roberto, e Adriana da Baruke Imóveis na Casa Da Moqueca

Bruno e Gabi prestigiando Márcia no vô Guerino



Aniversariantes - 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!

Time feminino do Ensino Fundamental II do Colégio Meta 
campeão da Copa Intervalo

A Super Mercearia Lopes realizou no último sábado, dia 
6, o sorteio da promoção do mês das mães “Viagem dos 
Sonhos”. Estavam presentes Marcia do Hotel Diogo de 
Fortaleza, Juliana gerente da Nova Opção Turismo, André 
proprietário da Super Mercearia Lopes e clientes. Parabéns! 

Momento do sorteio da promoção do mês das mães “Viagem 
dos Sonhos” na Super Mercearia Lopes

Profª Indira e Lucas do Colégio Meta nas apresentações do 
Dia do Meio Ambiente

Os alunos do Colégio Alves de Oliveira / Lápis na Mão se 
divertindo e aprendendo na aulas de dança criativa

Os alunos do Colégio Alves de Oliveira / Lápis na Mão 
realizando trabalho sobre a Semana do Meio Ambiente

Foi realizado a primeira apuração e sorteio do Show de Prêmios da Aciai. Os vencedores ganharam um vale-compras (cada 
um) no valor de R$200. Compre nos comércios participantes e concorra você também!

Turma do Treinamento NR 35 – Trabalho em Altura da Sanare 
Serviços de Saúde

Os alunos do Yázigi Indaiatuba prontos para salvar o mundo 
num workshop de super-heróis

Líderes e professores nas provas finais da GINCO, a gincana 
solidária do Objetivo

Os alunos da 40+ Aldorindo, Ana Lucia, Helio, Lizette, Laura, 
Vera e o professor Leonardo

Equipe da Sanare Serviços de Saúde no Showbléia do 
SinSaúde com o show do Raça Negra

Equipe Branca nas provas externas na GINCO, a gincana 
solidária do Objetivo

Lucimara, do Yázigi, presenteia pessoalmente a ONG Anjos de Patas 
com as camas para pets confeccionadas pelas mães dos alunos

Amistoso Interno realizado recentemente na Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro

Alunos no Treno Especifico para Goleiros

Alunos da equipe Sub 07 em recente treino

Professor Marcelo e Estagiário Everton em recente 
treinamento na Toquinha da Raposa

Sergio Angarten comemorou 
no dia 06, seu aniversário

Eduardo Pacheco faz mais 
um ano de vida hoje, dia 9 

Senhor Orlando 
da Placas e 
Fotos para 
Túmulos   



        caderno de negócios

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA VENDA

Nº 750

CASAS EM CONDOMÍNIO:

CA03548 - AT 130m² AC 70m² - 03 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro 
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, despensa, quintal, garagem para 
02 autos. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

CA07103 - JARDIM DOS GUARANTÃNS - AT 174,59m², AC 94,82m² -03 dor-
mitorios sendo 1 suite, WC social, sala 02 ambientes, cozinha c/despensa, lavan-
deria, quintal churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

CA06899 - JARDIM PORTAL DAS ACÁCIAS - 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 con-
domínio e IPTU inclusos.

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

CA07092 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m², AC  130m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte,  WC social, sala dois ambientes, cozinha planejada 
com cooktop, área gourmet, lavanderia, garagem para 02 autos. •• Condomínio 
com infra-estrutura de lazer completa. R$ 2.450,00 + COND. + IPTU.

CA06939 - RESIDENCIAL BEIRA DA MATA - AT 300m² , AC 230m² - 03 suítes, 
sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha ampla com armários, lavanderia, 
espaço gourmet com churrasqueira, piscina, WC externo, dependência de 
empregada, garagem para 04 autos. Aceita permuta por casa em condomínio 
ou apartamento de menor valor. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.

CA07096 - JARDIM VILLA ROMANA - AT 300m², AC 194,16m² - Casa térrea 
com 03 suítes, sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, área de lazer com churrasqueira, piscina, suíte externa, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.

CASAS EM BAIRRO:

CA07065 - VILA PIRES DA CUNHA - AT. 125 m² AC.90 m² - 3 dormitórios, 
sala, cozinha com armários, banheiro, área de serviço e 2 vagas de garagem. 
R$ 1.200,00 + IPTU

CA07102 - JARDIM BELO HORIZONTE - AT 157m², AC 110m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha estilo americana, lavanderia, quintal, garagem para 
02 autos. R$ 1.250,00 + IPTU.

CA07067 - VILA MARIANA - AT 150m², AC 120m² - Casa no piso superior 
com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, cozinha, lavanderia, cobertura com 
churrasqueira, salão de festas e WC. R$ 1.300,00 + IPTU.

CA04872 - JARDIM PAU PRETO - AT 150m² - AC 106m²- 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. 
R$ 1.600,00 + IPTU.

CA07009 - JARDIM PRIMAVERA - 03 dormitórios sendo 01 suite, sala dois am-
bientes, WC Social, cozinha, lavanderia,garagem 02 autos. R$:1.700,00+IPTU.

CA07093 - VILA SUIÇA - AT 360m², AC 206,40m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte (com armários), WC social, roupeiro, escritório, sala de estar, copa, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, área de lazer com churrasqueira, edicula 
com WC, garagem para 02 autos. R$ 2.000,00 + IPTU.

CA07095- AQUI SE VIVE, AT 320m² AC 280m² - 03 dormitórios, sendo 01 suite, 
todos com armários, Wc social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, Edicula 
com 01 Dormitório e Wc, lavanderia, churrasqueira, quintal amplo, garagem para 
04 autos. R$ 2.400,00 +IPTU

CA06293 -  PARQUE DAS NAÇÕES - AT 250m², AC 200m² - Sobrado com 04 
dormitórios sendo 01 suite, WC social, sala, lavabo, cozinha, lavanderia, quintal 
amplo, garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 INCLUSO IPTU.

CA07087 - CHÁCARA AREAL - AT 404,94m², AC 291,88m² - Ampla casa com 03 
suítes sendo 01 máster (todas com armários), sala 02 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, piscina, 
edicula com WC, aquecedor solar, garagem para 02 autos. R$ 3.200,00 + IPTU.

CA07060 - JARDIM ESPLANADA - AT 300m², AC 297,37m² - Excelente imóvel 
com 04 amplos dormitórios sendo 01 suíte máster todos com armários, WC 
social, sala de estar, sala de TV, lavabo, sala de jantar, área de luz, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia, área gourmet fechada com ar condicionado, 
garagem para 04 autos. R$ 4.000,00 + IPTU.

APARTAMENTOS:

AP03273 - JARDIM ALICE - AU 57m² - 02 dormitórios, sala de estar, banheiro 
social, cozinha com gabinete e uma vaga de garagem. R$ 900,00 + COND. + 
IPTU.

AP03525 - RESIDENCIAL MONTE VERDE -  AU65m² - 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 900,00 + CONDO-
MÍNIO INCLUSO IPTU

AP01310 - VILA AREAL - AU 99m² - 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.050,00 + IPTU

AP02693 - VARANDAS DO BOSQUE - AU78,76m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia planejada, varanda, garagem para 
01 auto descoberta. **Apartamento com piso em porcelanato** R$ 1.200,00 + IPTU.

AP03377 - PLACE VIEW - AU 72m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte com armários, 
WC social, sala ampla dois ambientes, varanda gourmet, cozinha planejada, lavan-
deria com armários, garagem para 02 autos. **Condomínio com piscina, academia, 
salão de festas, e churrasqueira.** R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

AP02939 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - AU 76,53m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte,  WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para dois autos.
R$ 1.300,00 + COND.+ IPTU

AP03324 - FONTE DE TREVI - AU 62m² - 02 dormitórios com armários, WC social, 
sala, varanda, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU.,

AP03372 - SONIA MARIA - AU 83m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet e 
armários, WC social, sala ampla, varanda, cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 02 autos. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

AP03472 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com ar-
mários, WC social, sala ampla com painel, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
com armários, garagem para 02 autos cobertas. --Empreendimento com área de 
lazer completa.- R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP02863- CIDADE NOVA - AU. 60 m²- Apartamento com 03 dormitórios, sendo 
01 suite, sala 02 ambientes, cozinha planejada, WC social, 01 vaga de garagem 
descoberta. R$ 358.000,00 R$ 1.800,00 incluso condomínio e IPTU.

AP03295 - SKY TOWERS HOME - AU 55m² - Apartamento novo, localização 
privilegiada a 5 minutos do aeroporto de Viracopos, com 01 suíte planejada e ar 
condicionado, sala ampla com ar condicionado, cozinha americana com armários 
cooktop, microondas, geladeira, lavanderia com lava e seca, aquecedor a gás, 
varanda gourmet, garagem para 02 autos, depósito. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.

AP03333 - WINDS - AU 103,47m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte todas com 
armários, roupeiro, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda ampla, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem para 02 autos.Vista para o 
parque ecológico. Aceita permuta por imóvel até R$ 200.000,00. R$ 760.000,00. 
R$ 3.000,00 com condomínio e IPTU inclusos.

DESTAQUE 
DA SEMANA

CASAS EM CONDOMÍNIO:

CA07099 - DONA LUCILLA - AT. 360 m² AT 190 m²- 3 suítes (1 master com closet e 2 
lavatórios), sala de estar e jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha, armários 
embutidos e mesa, lavabo, lavanderia, jardim de inverno, espaço gourmet com churrasqueira 
c/coifa de inox, armário e sistema bluetooth, piscina com cascata e iluminação em led, wc 
piscina e garagem para 4 autos. A casa possui fino acabamento em porcelanato polido, 
preparação para aquecimento solar e ar condicionado, paisagismo, rebaixamento em gesso, 
fachada em pele de vidro, nichos nos banheiros e iluminação em led. Condomínio com infra-
-estrutura subterrânea, salão de festas, quadra poliesportiva, quadra de tênis, piscina adulto e 
infantil, playground, mini campo de futebol, churrasqueira e portaria 24 horas. R$ 860.000,00

CA06773 - JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE ITAICI - AT 300m², AC 230m² 04 dormitórios 
sendo 03 suítes 01 com closet e ar condicionado todas com sacadas, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, lavanderia planejada, piscina, jardim, biblioteca, portaria 24 
horas, aluguel R$ . venda R$ 900.000,00

CA07113 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - AT. 360 m² AC. 222,86 m² - Linda casa 
com aquecimento solar pressurizado com 3 suítes, sala para 3 ambientes, escri-
tório, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, wc social, lavanderia, 
piscina preparada para aquecimento solar e garagem para 4 autos. R$ 1.140.000,00

CA06962 - JARDIM VILA ROMANA - AT 300m², AC 286m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha planejada, des-
pensa, lavanderia, área de lazer com piscina, churrasqueira, quintal, garagem para 
04 autos sendo 02 cobertas. R$ 1.200.000,00

CA07073 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - AT 360m², AC 272m² - 04 suítes sendo 01 
máster com hidro (uma suíte no piso inferior), sala de estar, escritório, lavabo, cozinha ampla 
dois ambientes, despensa, área gourmet com churrasqueira, piscina com cascata, WC ex-
terno, lavanderia, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. Casa possui aquecedor solar, 
excelente acabamento. R$ 1.200.000,00 --Aceita permuta por terreno em condomínio--

CA06961 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dormitórios sendo 01 suite, 
WC social, sala ampla, cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, garagem para 

02 autos. Excelente condomínio com área de lazer completa. R$ 410.000,00

CA07081 - JARDIM RESIDENCIAL VILLA SUÍÇA - AT 360m², AC 346,43 
- Ampla casa com 03 suítes sendo 01 delas máster (todas com closet), 
academia, escritório, espelho d’água, jardim de inverno, sala ampla de 
estar com lareira, sala de jantar, sala de tV, lavabo, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, área externa com churrasqueira, choppeira, canil, 
SPA para 08 pessoas com hidro, jardim, garagem para 04 autos sendo 02 
cobertas. R$ 1.590.000,000

CA06925 - JARDIM RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 675,64m², AC 
450,59m² - 03 suítes sendo uma máster todas com armários, roupeiro, sala 
de estar, escritório, sala de TV, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, WC 
de serviço, área gourmet com churrasqueira, forno de pizza, WC, piscina, 
escritório com entrada independente com WC e saleta. **Condomínio com 
infra-estrutura completa, próximo ao parque ecológico**. Aceita permuta 
como parte de pagamento. R$ 2.300.000,00
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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 475691 - Montreal Residence - 
3 dorm/ 1 suite/ sala/ coz/WC / varan-
da gourmet/ lavan/ 2 gar R$520.000,00

ref. site 524651 - Villaggio di Itaici - 3D. (sui-
te) c/ armários / sala 2 amb. / coz. planej. / 
wc / as / edícula / chur. / 2 gar. R$ 485.000,00

ref. site 742391 - Jardim Morada do Sol 
– 1 Dorm. / Sala / Coz. / Wc. / As / Gar.
R$ 450.00 + IPTU

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

ref. site 407381 - Jd. União 150 m² - R$ 
110.000,00

ref. site 085691 – Jd. Pedroso - 2 
dorm/sala/sacada /coz/wc /lavand/ 1 
gar R$600.00 + COND+ IPTU

ref. site 747671 - 3 Dorm. (Suíte) / Sala 
/ Coz. / Wc / As / Chur. / Portão Elet. / 
Gar.2 Vagas. R$ 320.000,00 

ref. site 265691 - Vila Sfeir - 2 salas/ 
coz/wc / residencial ou comercial 
R$750.00 + IPTU

ref. site 203531 - Jd.moacir arruda - 2 
dorm. / sala / coz. / copa / wc / as / gar.2 
vagas. R$ 1100,00 + IPTU

ref. site 905591 - Jd. Eldorado - Terreno 
inteiro c/ a construção nos fundos c/ es-
critório, coz. e 2 WC . R$1.500,00 + IPTU

ref. site 276161 - Jd. Europa - casa mobi-
liada 3D. (suite) / sala 2 amb. / coz. / 3 wc. / 
as / chur. / gar.2 + 2 vagas / R$ 585.000,00

ref. site 33152 -  Jd.alice - 3 dorm. / 
sala / coz. / wc / lavanderia / gar. R$ 
1.350,00 + 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 com sacada, 
sala 3 ambientes, coz, lavabo, lavanderia, escritório, dispensa, 
piscina, churrasqueira, arcondicionado, aquecedor solar, gara-
gem coberta para 2 carros e descoberta para 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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - so-
mente em dinheiro

CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
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
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
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
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC (kitnet)
CENTRO – R$830,00 – dorm, sala, coz, WC, quintal, garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2D, 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, 
garagem 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 ameri-
cana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
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  jan-
tar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$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)
VL.FURLAN – R$1300,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz 
planejada com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.
JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 – 90m², wc
JD. 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.
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 

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 – 3Ds, 1 Ste, 3 vgas R$ 2.400,00
Chacara – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, Churr 
R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 Aluguel
Vila Maria Helena - 3 dor 2 vgas churr R$1600,00

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$100.000,00 
Chac. – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, Churras-
queira R$ 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 Suiça - 3 dorm, 1 suite, 2 vagas R$550.000,00
Sobrado Montreal - 3 dorm, 1 suite, 2 vagas R$2600,00 
Vila Soriana R$ 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

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

Terreno Jd. Impérios, R$ 65.000,00 de entrada e assu-
me parcelas de R$ 1.000,00. 
Jd. Montreal, casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
faltando acabamento. R$ 360.000,00  
Jd. Primavera – 3 dorms, 1 suíte e 2 gar 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, piscina 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, Churrasqueira 
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 – 4Ds, 3 suítes, piscina, Churr. R$ 1.100.000,00
Monte verde – 2 dorms, 2 vagas R$ 328.000,00
Jd. Colibris – 2 dorms, 2 vagas R$265.000,00
Casa Comercial -Pq Boa Esperança – 10 Salas, Edícu-
la, 6 vagas R$ 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 loca-
lização) 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 - Excelente 
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 cond. 
como parte de pagamento. 
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, mezanino, 
escritório, coz. Com plane-
jados, 4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em cond. 
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 
planejada, dormitórios c/ 
planejados, lavanderia, 
churr., quintal, garagem 
p/ 3 veículos. Condomínio 
fechado portaria 24 horas, 
câmeras. Segurança total. 
F: (19) 3394-2197 / (11) 
98635-7556.
CONDOMÍNIO VISTA 
VERDE -  Vendo casa 
térrea - 3 dorms  (1 suíte) 
e demais dependências, 
lavabo, cozinha planejada, 
ar condicionado, aqueci-
mento solar, dormitórios 
c/ planejados, lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
garagem p/ 3 veículos. 
Condomínio fechado por-
taria 24 horas, câmeras. 
Segurança total. Aceito 
terreno como parte de 
pagamento F: (19) 3392-
9149 / (19) 999750534.
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. 
Documentação ok. Tratar 
(19) 3875- 0423 ou 99346-
7999 com proprietário. 
Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 se 
for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Jardim Montreal Resi-
dence casa 3 dorm. suíte, 
WC, sala, coz. Planej. ,lav. 
2 vagas R$ 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) 99976-7071
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 propostas. 
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..
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 por-
taria 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, ga-
ragem 2 carros, acaba-
mento de primeira. R$420 
MIL, aceito financiamento. 
F: (19) 98102-7090
oportunidade única!! va-
lor: Apenas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 3935-3294.
Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 
3 dorms, 1 suíte, 1wc 
social, cozinha com ar-
marios, lavanderia co-
berta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 
garagens cobertas, por-
tão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem ar-
borizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação 
Ok R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-
7999, com o proprietário.

Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lavanderia, 1 vaga 
de garagem. Aceito ter-
reno como parte de 
pagto. Ou financiamen-
to. R$250 Mil F.: 3329-
7003

 
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 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 
veículo como parte de 
pagamento e financia-
mento. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia 
Apto Imagine  -  98 
m² De R$ 750 mil por 
R$  530 mi l  F.  (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Apto Residencial Ja-
toba  – 3D. sendo 1 
suite c/ closet, WC so-
cial, sala 2 amb., coz. 
planej., 2 vagas cober-
tas, 120m2 R$790.000 
(ace i ta  apto em SP 
pelo mesmo valor. F. 
9.9147-5947 c/ Luiz - 
Creci 166776
Apto. DUE - 03 dorm./1 
suíte  96 m². R$ 630 mil. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Edifício Belvedere - 
Apto. 3 dorm (1 suíte) 
c/ móveis planejados 
e  coz inha gourmet . 
R$330.000,00. Direto 
com o proprietário. F.: 
99284-2674
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Aluga-se apto Con-
domínio Village Aza-
leia - 3 quartos, sala, 
coz, wc, salão de fes-
tas, playground, quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais IPTU e condomí-
nio F. 9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Alugo apto Bosque dos 
Indaias   -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, 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
Alugo apto no Cond.
Spazio Iluminari  sendo 
2 dorm,  coz. america-
na, sala 2 ambientes R$ 
950,00 (incluso Cond. 
+ Iptu Tr. Regina Kuga 
creci 167606 – F. (19) 
9.9177-7051
Apto Alugo – Edif. Paul 
Harris, (2 quartos 1 su-
íte), sala 2 ambientes, 
sacada, garagem co-
berta. Ótima localiza-
ção, próximo ao Pau-
listão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Incluso). 
F: (19) 98102-7090.
C o n d .  G r a n  V i l -
le – apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. e 
IPTU creci 167606 F. 19 
99177.7051.

C h á c a r a  n o  O l h o 
D’água - 1000m², terre-
no plano, cercado, água 
encanada, 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 
dormitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play 
ground ,a 12 km do 
centro, R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. 
F. 3017-2608 /99762- 
997 / 3935-3294.
S í t i o  e m  T o l e d o , 
próximo a Bragança 
P a u l i s t a . 1 3 . 0 0 0 m ² , 
casa semi-acabada c/ 
3 dormitórios, 2 wcs – 
toda avarandada, gra-
mada, pasto, pomar, 
boa topografia, água 
de mina, 2 tanques com 
peixes sendo um com-
partilhado e outro ex-
clusivo, diversas aves, 
e árvores frut í feras, 
a 8 km do centro, de 
frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935- 3294. 

Vendo ou troco chá-
cara de 1100m², AC 
120m², com 3 quartos 
(2 suítes), área gourmet, 
piscina, churrasqueira 
e área f ru t í fera por 
casa nas imediações 
da cidade. R$520 mil 
F.: (19) 3816-2011 / 
99722-0972

Cond. Brescia - Ven-
do 05 lotes de 200 m². 
Tratar com Isabel F: (19) 
99976-7071
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$130.000,00. 
Tratar  d i reto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Oportunidade – Terreno 
- 150m² . R$ 90.000,00 à 
vista ou R$ 30 mil de en-
trada + parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Edificio Resedás - Ven-
de / permuta – apto c/ 
56 m². 2 dorms, 1 vaga, 
Cond c/ piscina, Seguran-
ça 24 h R$ 260 mil. F: (19) 
99976-7071
OPORTUNIDADE - Con-
domínio Reserva Vista 
Verde, compro apto de 
particular, favor ligar para 
19 991342579 falar com 
Rita 
Oportunidade! Aparta-
mento de 2 dormitórios 1 
vaga de garagem 60m² de 
construção. R$35.000,00 
de entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o pro-
prietário. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 
Vendo apto Cond. Be-
levedere - Jd. Sevilha – 
70m² com 3 dorm., sendo 
1 suite, coz, wc social, 
área de serv., cozinha 
gourmet R$290.000,00 
F. (19) 9.92842674
Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Vendo Apto. em Salto 
Cond. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áreas 
privativas e 1 vaga de 
gar.R$175.000 F. (19) 
99444-9415 c/proprietá-
rio. Aceita financiamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO 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

Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem co-
berta R$ 950,00 (Incluso 
condomínio e IPTU) – 
Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051 whatsapp



classificados
Pq das Bandeiras - ter-
reno para venda. Ótima 
localização - 1000 m² 
plano R$ 250 mil F: (19) 
99976-7071
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 Pre-
feitura R$520 Mil, aceito 
proposta. F: (19) 98102-
7090. 
Vendo/Alugo - Terre-
no coml Jd. Regina 
- 615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia

Alugo – Galpão Indus-
trial, Distrito Jóia, c/ 200m²  
com habite-se. Tratar 
direto com o proprietário  
Tel: (19) 99324-7676.
Alugo – Galpão Indus-
trial, Distrito Jóia, rua 
principal, área total m², 
área construída m². R$5 
Mil.  Tel: (19) 99612-7897
Alugo Salão comercial 
– Centro prox. A Rodovi-
ária – 9 salas comerciais 
c\ wc e elevador, parte 
inferior 2 salas c\ wc, óti-
mo p\ pousada, 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 
Premium - 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.
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (cla-
ro)
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfei-
to estado F.: 99324-7676
Manequins  feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 e 
masculino a R$100. F. 
(19)99558- 7182 What-
sApp. Obs: Valor é para 
retirar, para entregar su-
jeito a alteração no valor 

Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-7676 
Multiprocessador Philco 
Master-Pró 9em 1 na caixa 
R$200,00 F.: 3017- 5541 / 
99259-1877 (Claro)
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: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484
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
Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 2 
TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 quadro 
de flores e 1 abajur. Preço 
de oportunidade. F: 3016-
4493
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
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Sala de jantar Luis XV 
completa ou separada. 
(Só a mesa c/ 10 cadei-
ras R$6.900
Sofá retrátil Mod. Gré-
cia 3/2 lugares, tecido 
suede. Vendo sepa-
rado. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
Vendo Cortador de 
grama Trapp  Mod . 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 /  99259-
1877 Claro
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom esta-
do R$80,00. F.: 3017-
5541  /  99259 -1877 
Claro
Vendo 1 Bike Cana-
dian, aro 26, c\21 mar-
chas.  Impecável !  F: 
(19) 99324-7676
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp 
– 110w. R$250,00. F: 
(19) 99324-7676
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
Vendo / Troco - Má-
quina de solda Indus-
trial Banbozzi TDG 415 
completa com tocha 
e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo Moto  In t ru -
der - 125 ANO 2007 
R$3.000,00, devvida-
mente documentada. 
Tratar F.: 99174-4469.

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

Cuidadora - ofereço me 
para cuidar de idosos, 
criancas,pessoas com 
necessidades especiais 
etc. Atendimento resi-
dencial e hospitalar. Cur-
sanso 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 mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 

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 em-
preiteiro de obras do 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 9.9830-
0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A e 
D e serviços gerais. Tel.: 
11-952213721.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de pe-
quenos e grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 99804-
7578.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
pedreiro,  encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de 
padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para con-
serto de maquina de cos-
tura industrial e domésti-
ca F: (19) 99212-1731.

Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me p/ cuidar de 
idosos, crianças, pessoas 
c/ necessidades especiais. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo experi-
ência e referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-2723
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de grama 
e limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me p/ manuten-
ção em máq. de costura 
industrial: Galoneira, Ca-
seadeira, Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 99212-
1731.
Ofereço-me p/ Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conh.Capital 
e Interior – Fixo ou Freelan-
cer 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 cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para fazer fa-
xina e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.

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 tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. Dis-
ponibilidade de horá-
rio. F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção 
com caminhão munck e 
bombeamento de con-
creto. Vai encher sua 
Lage?  Faça um orça-
mento. Precisa transpor-
tar uma máquina pesada, 
serviço com cesto aéreo 
etc... Tratar com Nelson 
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 também a domici-
lio. 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 Infor-
mática. Norma ISO 9001: 2008 e 2015, 
Inglês avançado e espanhol intermediário. 
Possuir 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 
comercialização dos produtos da empresa. 
Supervisionar Analistas, supervisores e 
vendedores. Elaboração de relatórios. Re-
sidir em Indaiatuba, Piracicaba, Americana. 
Limeira ou Campinas.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir expe-
riência em toda Operação do equipamento: 
Intermac Master Bevel. Ensino médio com-
pleto. Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir experiência em prepara-
ção da superfície (lixar, polir, desengraxar), 
preparação da tinta para aplicação com 
pistola. Residir em Indaiatuba.
PASSADOR – Experiência na área de 
produção ou serviços gerais. Ensino funda-
mental. Disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Possuir 
experiência em controle de acesso, ronda 
e monitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – Possuir 
experiência como trocador de moldes e 
preparador de máquinas injetora. Ensino 
médio completo. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto ou 
Monte Mor. 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 completo. 
Experiência na função. Bons conhecimen-
tos 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 experiên-
cia em Portaria.  Possuir CNH A/B (carro e 
moto), desejável ter condução própria. Ter 
disponibilidade para trabalhar no período 
diurno, escala 12X36 e  ter conhecimento 
de  informática.
Auxiliar de Limpeza – Desejável experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade de horários 

ESTAMOS CADASTRANDO:

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 DE PRODUÇÃO (8009): 
DESENHISTA PROJETISTA (7969): 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): 
FERRAMENTEIRO (8013): 
FRESADOR FERRAMENTEIRO 
(8025): 
GERENTE (7998): 
GERENTE DE VENDAS (8003): 
LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 
LÍDER DE PRODUÇÃO (8020): 
LÍDER LOGÍSTICO (7952):
MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(8021): 
MOTORISTA ENTREGADOR (8024): 
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM (8018): 
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022): 
OPERADOR MÁQUINA (7886): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(8017): 
PROGRAMADOR DE CLP (7994): 
RECEPCIONISTA/ CONTROLADOR 
DE ACESSO (8023): 
SEGURANÇA DO TRABALHO /
ENGENHEIRO (7932): 
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): 
VENDEDOR EXTERNO (7978):

Interessados 
entrar no site 

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