
Indaiatuba registra quatro 
mortes pela gripe H3N2

Campeonato Interestadual 
de Pista acontece no 
Velódromo Municipal
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BARRAGEM FAICI

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou no último dia 7, um 
contrato para a construção de duas barragens na região de Campinas que irá beneficiar 
diretamente toda a RMC e Indaiatuba.

A Faici realiza neste domingo, dia 18, a seletiva do concurso que elege as musas da 
edição 2017. O evento está marcado para acontecer a partir das 18h, em um evento aberto 
ao público, no Polo Shopping Indaiatuba.

GILBERTO MARQUES/A2IMG DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA - PMI

CONCERTO

SEMINÁRIOPOLÍCIA

ESPORTESECONOMIA

A Secretaria Munici-
pal  de Governo oferece 
uma opor tun idade  para 
as empresas que querem 
ampliar os negócios para o 
exterior. O seminário será 
realizado no dia 22 de ju-
nho, a partir das 8h30, no 
Auditório da Prefeitura.

A Guarda Civil salvou 
a vida de um bebê de ape-
nas 12 dias de vida após 
se engasgar com o leite. 
A  oco r r ênc i a  a con t ece 
na manhã de terça-feira, 
dia 13, em uma residên-
c ia  no  Ja rd im Ol ive i ra 
Camargo. 

A equipe de Ginástica 
Artística Masculina e Fe-
minina da Secretaria de 
Esportes conquistaram na 
2ª Etapa do Troféu Desta-
que da Liga Intermunici-
pal, 24 medalhas, sendo 
11 pela equipe masculina 
e 13 pela feminina.

Uma pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que oito em cada dez 
pessoas que moram sozinho 
não se planejaram financei-
ramente para viverem só.

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba realiza no domingo, dia 18, mais um concerto da sua temporada 2017. A apresentação 
será no Mosteiro de Itaici, às 10 horas, com entrada gratuita e limitada. Pág. 11A Pág. 07Pág. 06
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“Espanha como porta de 
entrada para Europa” está 
com inscrições abertas

Guardas civis salvam 
a vida de bebê de 
apenas 12 dias

Ginástica artística 
local traz 24 medalhas 
para Indaiatuba

Morar sozinho 
contribui para que 34% 
fiquem no vermelho

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba realiza 
concerto barroco no domingo

Alckmin libera verba para obra 
hídrica na RMC

Seletiva do Concurso Rainha 
Faici acontece neste domingo
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Editorial Foco da Semana

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
(19)9.9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

Quando a questão hídrica é prioridade

SOMENTE ME OUÇA

O Saae de Indaiatuba irá receber quase R$ 3 milhões em recur-
sos através da Cobrança Paulista pelo Uso da Água (Fehidro) que 
será destinada à execução de dois projetos que visam diminuir as 
perdas de água tratada na rede de distribuição. Além disso, o go-
vernador de São Paulo, Geraldo Alckmin assinou o contrato onde 
libera verba no valor de R$ 780 milhões para a construção de duas 
barragens na RMC que irá beneficiar diretamente o munícipio. 

Com isso Indaiatuba continua a frente de muitas cidades da 
região quando o assunto é reserva de água, pois mostra resultados 
positivos quanto ao abastecimento das residências, sem prejuízos, 
mesmo em épocas de estiagem.

Tal decisão de investir “forte”, mesmo em período de muita 
chuva, é um exemplo para demais cidades entenderem que o tra-
balho correto é o de prevenção. 

Porém, infelizmente a população aos poucos parece deixar o 
lado da economia de lado. Não é possível precisar se o consumo 
aumentou, porém basta caminhar pelas ruas da cidade para ver o 
desperdiço, na maioria das vezes de pessoas lavando suas calçadas. 

Enfim, é preciso que, assim como o Executivo, as pessoas se 
conscientizem da necessidade de ser economizar água, mesmo num 
período chuvoso, tornando-se um costume cultural dos brasileiros. 

Eliandro Figueira 

Voltando, após período que fiquei em latência por problemas de doença, mas volto revigorado, com muita energia 
para continuar na caminhada de desenvolvimento de pessoas. Quando peço para você me ouvir e você começa a me dar 
conselhos, não está fazendo o que eu pedi. Quando peço para você me ouvir e você começa a me dizer por que eu não 
deveria me sentir assim, está ferindo meus sentimentos. Quando peço para você me ouvir e você acha que precisa fazer 
alguma coisa para resolver o meu problema, você não me ajudou, por mais estranho que pareça. Não fale nem faça - 
apenas ouça. Conselhos são baratos. Com pouco dinheiro, você compra uma revista, um jornal ou um livro cheios de 
conselhos. E isso eu posso fazer por conta própria. Não sou incapaz. Talvez me desanime e hesite com frequência, mas 
não sou incapaz.Quando você faz por mim alguma coisa que eu posso e preciso fazer por conta própria, você contribui 
para o meu medo e a minha insegurança. Mas, quando você aceita como um fato natural que eu sinta o que sinto, por 
mais irracional que seja, aí eu não preciso me preocupar em convencer você e posso entender o que está por trás desse 
sentimento irracional. E, quando isso estiver claro, as respostas serão óbvias e não precisarei de conselhos. Sentimentos 
irracionais fazem sentido quando entendemos o que está por trás deles. Talvez seja por isso que rezar funciona às vezes 
para algumas pessoas - porque Deus é mudo e não dá conselhos, nem tenta consertar as coisas. Deus apenas ouve e deixa 
você descobrir as coisas por conta própria. Então, por favor, apenas ouça, apenas ouça.E se quiser falar, espere um pouco 
a sua vez - e eu ouvirei você. Aprenda a ouvir nos treinamentos da Signa nos dias 23-24 e 25-06-2017, inscreva-se pelo 
telefone 3875.7898 ou pelo site www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José

Artigos

Artigo

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

ENERGIA

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Rua José da Costa, 538 - Me-
dicina Preventiva e Integrativa     

Uma reação básica e vital está acontecendo o tempo todo 
dentro de cada célula do organismo: a produção de energia.  
Usando oxigênio e glicose, cada unidade celular desempenha 
o seu papel e assim o pleno funcionamento de cada órgão 
e sistema, o que é essencial para funções como ativar o cé-
rebro, produzir hormônios, manter a temperatura do corpo, 
movimentar os músculos, bater o coração, etc. Quando nos 
dizemos cansados e fadigados, intuitivamente descrevemos 
que esse processo de reações bioquímicas está se esgotando.

 O cérebro é um grande produtor de energia e o sistema 
nervoso distribui essa energia até as pequenas terminações 
nervosas periféricas, que são inúmeras.  Ao constatar os 
campos energéticos que produzimos, nos reconheceremos 
como uma central de produção energética que interage com 
vários outros produtores de energia , seja natural, como outros 
animais e vegetais, sejam unidades energéticas inventadas 
pelo homem, compondo tudo um grande ambiente energé-
tico que é o planeta. Convivemos com mais energia do que 
imaginamos.

Quando buscamos hábitos diários que nos revigoram, seja 
cantando, dançando, conhecendo um novo lugar, praticando 
artesanato, meditação, ioga, etc. mudamos a respiração e a 
troca energética, nos reestabelecemos por nós mesmos e 
por nossas ações.  Há nessas práticas um saber compatível 
com o que dizem as tradições culturais e filosóficas, de que a 
doença é a manifestação de desequilíbrio energético e a cura 
é a restauração do mesmo. 

Trata-se de um ponto de vista diferente do que a minha 
geração aprendeu nas escolas médicas, focada na patologia 
e setorizada em especialidades.  Todavia, há aproximada-
mente um milhão de pessoas em contato com práticas de 
autocuidado focadas em energia nos Estados Unidos, e a cada 
dia aumenta a produção científica disposta a entender esse 
funcionamento energético e aplicá-lo em benefício da saúde. A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos seus segurados que através 

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

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

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

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

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

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

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

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para pleitear aposentadoria, procure um profis-
sional de sua escolha para colher mais informações ou até mesmo ingressar com o pedido junto ao INSS para ter 
o benefício concedido. 

O Projeto 100% Saúde identificou 600 crianças obesas da Rede Municipal de Educação e a partir de agora as crianças serão acom-
panhadas por uma equipe multidisciplinar formada por médico cirurgião bariátrico, nutricionista e psicóloga



03AMais Expressão

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

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

Indaiatuba registra quatro 
mortes pela gripe H3N2
Todas as mortes aconteceram em meses anteriores e em pessoas inseridas nos grupos de risco

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Moradores reclamam de buracos em asfalto na 
estrada do Fogueteiro

RECLAMAÇÃO

Os moradores da estrada do 
Fogueteiro, região norte de In-
daiatuba, reclamam dos buracos 
pelas ruas do bairro. De acordo 
com um morador que prefere 
não se identificar, os diversos 
buracos têm causado prejuízo e 
também acidentes no local. 

Ainda de acordo com o 
morador o problema é antigo e 
o recapeamento nunca foi feito 
da forma correta. “Eles tapam o 
buraco de qualquer jeito e a pri-
meira chuva abre tudo de novo”, 
disse. “O prejuízo é nosso que 
temos problemas com pneus e 
acidentes com crianças e idosos 
que moram na região”, reclama. 

Além disso, os moradores 
mencionam que no local tam-

bém não há calçadas o que 
aumenta mais ainda a probabi-
lidade de acidentes.

A Secretaria de Comunica-
ção da Prefeitura informou que 
“o pavimento foi danificado por 

conta das obras de instalação do 
sistema de esgotamento sanitá-
rio da região norte, por isso o re-
capeamento deverá ser feito pelo 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) e que o mesmo 

ainda não foi feito, pois as obras 
não estavam concluídas.

Ainda de acordo com o Saae 
o início da obra da estrada do 
Fogueteiro está previsto para a 
próxima semana.

A Secretaria de Saúde 
confirmou a morte 
de quatro morado-

res de Indaiatuba pela gripe 
H3N2. De acordo com a 
pasta as mortes aconteceram 
em meses anteriores e em 
pessoas inseridas no grupo 
de risco. 

O primeiro óbito foi re-
gistrado no dia 1º de março, 
sendo uma mulher de 27 anos 
com diabetes e com recusa de 
seguimento; o segundo caso 
ocorreu no dia 25 de abril e 
foi um homem com 77 anos 
e hipertenso; o terceiro e 
quarto casos aconteceram em 
maio, nos dias 24 e 26, ambas 
mulheres, uma com 78 anos e 
insuficiência arterial crônica, 
hipertensa e doença pulmo-
nar e a outra com 86 anos era 
cardiopata, hipertensa e tinha 
doença pulmonar.

A pasta confirmou tam-
bém outros 22 casos que 
foram notificados, sendo que 
oito casos estão aguardando 
resultado; nove foram descar-
tados; cinco confirmados para 
influenza A sazonal H3N2 e 
que já receberam alta.

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão o secretário de Saú-
de, Dr. José Roberto Stefani, 

disse que é importante as 
pessoas se vacinarem contra 
a gripe uma vez que é uma 
doença grave que pode gerar 
complicações. “Em casos 
extremos pode ocasionar a 
morte”, disse.

Diferente do que muitos 
acreditam a vacina contra a 
Influenza não gera gripe. “A 
vacina imuniza contra o vírus 
da influenza. Gripe é diferen-
te de resfriado e por isso gera 

tanta confusão. Nessa época 
do ano ocorre um aumento 
nos casos clínicos envolven-
do o trato respiratório, que 
muitas vezes são causadas 
por outros tipos de vírus 
como o rinovírus (resfriado 
comum), o vírus sincicial 
respiratório, o adenovírus, 
entre outros”, explica. 

Questionado sobre os 
casos graves e mortes por 
influenza nessa época do 

ano (de março a maio), o 
secretário disse que confor-
me boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, deste mês, houve um 
aumento do número de casos 
de síndrome respiratória agu-
da grave em todo o Estado de 
São Paulo.

Stefani alerta que além da 
vacina é importante se aten-
tar as medidas preventivas 
como isolamento social na 

presença de sinais e sinto-
mas sugestivos de influenza 
(gripe), as boas práticas de 
etiqueta respiratória, boa 
higiene pessoal e do am-
biente, pois colaboram na 
redução da transmissão do 
vírus e na proteção coletiva. 
Os sintomas são febre, tosse 
e secreção.

O secretário ainda infor-
ma que este ano não há casos 
confirmados de H1N1.

 Influenza
A influenza (gripe) é uma 

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

Segundo recomendação 
da OMS para a tempora-
da de 2017 do hemisfério 
sul, cada dose da vacina in-
fluenza contém cepas do ví-
rus Myxovirus influenza e 
inativados, fragmentados e 
purificados, correspondente 
aos antígenos hemaglutinina 
(HA): A/Michigan/45/2015 
(H1N1) pdm09; A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2); B/ 
Brisbane/60/2008. 

Deve-se salientar que 
ocorreu uma mudança em 
relação à vacina trivalente 
indicada para a temporada 
de 2017. A cepa A/Califor-
nia/7/2009 (H1N1) pdm09 
que tem circulado desde 2009, 
foi modificada pela primeira 
vez nos últimos 7 anos.

Campanha de vacinação da influenza 
é prorrogada até 23 de junho

A Secretaria de Saúde 
informa que seguindo orien-
tação do Governo do Estado 
de São Paulo, a Campanha 
da Influenza será prorrogada 
até dia 23 de junho. O obje-
tivo é atingir a meta de vaci-
nar 90% de todos os grupos 
prioritários. Considerando o 
quantitativo de vacinas dis-
poníveis, serão incluídas para 
imunização as pessoas entre 
55 e 59 anos. Indaiatuba até o 
último dia 12 aplicou 48.240 
doses de vacina no município 
e somente entre os idosos a 
cobertura foi atingida.

Em relação às coberturas 
vacinais por grupo prioritário 
foram imunizados: Crianças, 
maiores de 6 meses e meno-
res de 5 anos de idade (67%); 
gestantes (65%); puérperas 

(85%); Idosos (98%); tra-
balhadores de saúde (77%); 
professores (1.382 doses apli-
cadas) e pessoas com comor-
bidades (10.502 doses aplica-
das). As ações de imunização 
em todos os grupos também 
devem ser intensificadas.

Todas as UBS (Unidade 
Básica de Saúde) e PSFs 
(Programa Saúde da Famí-
lia) estão aplicando a vacina 
contra a influenza. Para ser 
vacinado é preciso levar a 
carteirinha de vacinação (se 
tiver); documento pessoal 
com foto e identificação que 
faz parte de algum desses 
grupos prioritários, como: 
carta médica, holerite no 
caso dos professores, e iden-
tificação profissional para 
agentes de saúde.

Campanha contra gripe será 
prorrogada até dia 23 de junho 
para os grupos prioritários, além 
das pessoas entre 55 e 59 anos

Buracos no asfalto da estrada do 
Fogueteiro tem causado prejuízo 
e acidentes com moradores
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Outlet Móveis Casa 
Verde chega à Indaiatuba

Indaiatuba recebe mural de Alex 
Hornest em homenagem à cidade

INAUGURAÇÃO

PINTURA

Câmara lança campanha 
de doação de agasalhos
Caixa para doação estará o ano todo nas portarias da Câmara

Além de roupas, a campanha também aceita doação de sapatos, bolsas e outras peças

O presidente da Câ-
mara de Indaiatuba, 
o vereador Hélio 

Ribeiro, lançou na segunda 
– feira, dia 12, com a partici-
pação de todos os vereadores 
da Casa, a Campanha do 
Agasalho 2017, em virtude 
das baixas temperaturas que 
têm atingido Indaiatuba nos 
últimos dias.
“Para doar, basta levar aga-

salhos, roupas de frio ou 
cobertores até as caixas que 
estão sendo colocadas nas 
duas entradas/portarias da 
Câmara”, explica Hélio.
A ideia é expandir a campa-

nha e manter a caixa o ano 
todo nas portarias da Câmara. 
“Todos nós temos aquela rou-
pa que não gostamos, não nos 
serve e que ficam esquecidas 
no fundo do armário e que 
podemos doar. Mas, acima 
de tudo, todos nós devemos 
manter em nossos corações 
a chama da solidariedade e 
é para esse sentimento que 
chamamos a atenção; e foi 
pensando nisso que escolhe-
mos o slogan: Solidariedade 
é doar o que falta; não o que 
sobra”, conta Hélio.
A campanha também aceita 

a doação de sapatos, bolsas e 
outras peças do vestuário fe-
minino, masculino e infantil. 
“Pedimos apenas que tudo es-
teja em bom estado”, lembra o 
presidente da Câmara.

Homenagem
Ainda durante a 16ª Ses-

são Ordinária a Fundação 
Indaiatuba de Educação e 
Cultura (Fiec) recebeu uma 
homenagem da Câmara Mu-
nicipal pelos 12 anos de São 
João na Estação.

A Moção foi indicada pelo 
vereador Luiz Carlos Chiapa-
rine. O evento aconteceu nos 
dias 09, 10 e 11 deste mês e 
foi um sucesso, tanto pelos 
serviços prestados como de 
público. 

A tradicional festa acon-

tece anualmente e é realizada 
pela Prefeitura por meio 
da Fiec, com o objetivo ar-
recadar fundos para pagar 
a formatura dos alunos da 
Fundação, que este ano acon-
tecerá no dia 14 de julho, no 
Indaiatuba Clube. 

A Móveis Casa Verde, refe-
rência em móveis de qualidade 
e produtos de decoração, inau-
gura em Indaiatuba o seu sexto 
outlet. Considerado o maior da 
América Latina, com 2,5 mil m², 
o Outlet Móveis Casa Verde está 
situado na Rua Ouro, 534, no 
Recreio Campestre Jóia. 

O local estará aberto ao pú-
blico a partir dos dias 17 e 18 de 
junho (sábado e domingo). No 
sábado, o espaço estará disponí-
vel aos clientes das 8h30 às 20h; 
e no domingo das 9h às 16h. 

O Outlet também funciona-
rá em horário diferenciado, de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 20h, e aos sábados das 9h às 
16h. O consumidor vai ter aten-
dimento de qualidade, realizado 
por uma equipe formada por 10 
profissionais muito bem treina-
dos, além de amplo estaciona-
mento, próprio e gratuito, que 
garantirá conforto e segurança 
na hora da compra. 

O principal objetivo do 
Outlet é disponibilizar aos mo-
radores de Indaiatuba e região 
inúmeras opções em móveis, 
com o grande diferencial que é 
o menor preço. “Fazemos uma 
negociação com nossos forne-
cedores e compramos móveis 
direcionados somente para o 

Outlet. Todos os produtos são 
a pronta-entrega, por isso nosso 
showroom é renovado diaria-
mente, dessa forma o cliente 
pode levar seu produto para casa 
no momento da compra”, salien-
ta a presidente da Móveis Casa 
Verde, Maria Cristina Dalul. 

Só no Outlet Móveis Casa 
Verde, em Indaiatuba, o cliente 
encontrará infinitas opções de 
móveis para casa toda, com apro-
ximadamente 100 das melhores 
marcas do setor moveleiro. 

São mais de 300 modelos de 
estofados, entre retráteis e recli-
náveis, sofás para living e con-
junto de estofado 3 e 2 lugares. O 
espaço possui ainda mais de 200 
opções de sala de jantar, homes e 
racks, poltronas, mesas de centro 
e de canto, tapetes, almofadas, 
camas box, guarda-roupas, além 
de móveis para área externa.

O cliente conta ainda com 
opções de pagamento faci-
litada. “O consumidor pode 
parcelar o valor da compra em 
10 vezes sem juros, pelo cartão 
de crédito ou através da finan-
ceira”, explica a presidente da 
Móveis Casa Verde. 

Informações: www.mo-
veiscasaverde.com.br/

www.facebook.com/mo-
veiscasaverde

Um dos principais artistas 
de rua brasileiro, reconhecido 
internacionalmente, estará em 
Indaiatuba para produzir sua 
obra. O trabalho que teve início 
ontem, dia 15, e segue até o dia 
17 de junho.

Alex Hornest, um dos princi-
pais pintores e escultores da cena 
urbana brasileira e internacional 
irá produzir o mural “a praça 
na visão de Onesto”, onde será 
pintado no edifício Carlos Bicu-
do com dimensão de 300m². O 
prédio está localizado na  Praça 
Leonor de Barros Camargo, 87 
- Jardim Pau Preto.

Paulistano da zona leste, 
nascido em 1972 no Tatuapé, 
Hornest começou a trilhar 
sua carreira no mundo das 
artes no início da década de 
90. Desde então, já produziu 
pinturas públicas e participou 

de exposições no Brasil e no 
exterior, como em Nova Iorque, 
São Francisco e Los Angeles 
(EUA), Bogotá (Colômbia), 
Quito (Equador), Firenze (Itá-
lia), Viena (Áustria) e Lisboa 
(Portugal) entre outros.
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Alckmin libera verba 
para obra hídrica na RMC

GILBERTO MARQUES/A2IMG

A construção de duas barragens irá trazer mais segurança hídrica para toda RMC

Indaiatuba é pré-certificada com 
o selo Município VerdeAzul

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

CERTIFICADO

O governador do Estado 
de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, assinou no 

último dia 7, um contrato para 
a construção de duas barragens 
na região de Campinas que irá 
beneficiar diretamente toda a 
RMC e Indaiatuba.

O contrato libera verba no 
valor de R$ 780 milhões para a 
construção da primeira fase da 
obra que é o levantamento da 
barragem de Pedreira no Rio 
Jaguari e Duas pontes, no Rio 
Camanducaia, ambas na bacia 
do PCJ (Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí).

Após a conclusão das bar-
ragens haverá a construção 
do Sistema Adutor. As duas 
fases da oba poderá demorar de 
quatro anos ou mais. “Através 
dessa adutora será enviada 
água da barragem de Pedreira 
até uma Estação de Trata-
mento, e consequentemente 
será distribuída à população. 
Desta forma aumentará nossa 
disponibilidade hídrica”, disse 
o superintendente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Indaiatuba, Engenheiro Ci-
vil Sandro de Almeida Lopes 
Coral. 

Para o governador a obra 
trará mais segurança hídrica 

para toda a RMC. “Nós tere-
mos uma capacidade quase 
dobrada para o abastecimento 
de Campinas”, disse Alckmin.

Os novos reservatórios da 
bacia do PCJ serão construídos 
abaixo do complexo Canta-
reira. O objetivo é criar uma 
reserva hídrica estratégica na 
bacia do Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí. Com isso, será pos-
sível aprimorar a operação do 
Sistema Cantareira, especial-
mente nas épocas de estiagem.

O reservatório de Pedreira 
ocupará uma área de 4,3 km² e 
terá capacidade para acumular 

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, Cam-
po Limpo, Holambra, Hor-
tolândia, 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 reservatórios e 
R$ 157,7 milhões no piscinão 
RB-05. As barragens devem 
entrar em licitação ainda esta 
semana.

Alckmin autoriza 
R$ 780 milhões para 
novas barragens na 
região de Campinas

Indaiatuba conquistou a séti-
ma posição na pré-classificação 
do ranking do Programa Mu-
nicípio VerdeAzul, promovido 
pelo Governo do Estado. O 
anúncio durante o 1° Encontro 
Estadual de Pré-Certificação 
do programa, na presença do 
secretário estadual do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles. Essa 
pré-classificação cumpre a meta 
estipulada pelo prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB) de ficar entre as 
20 primeiras cidades do ranking 
de 2017.

O Certificado foi recebido 
pelo diretor administrativo da 
Secretaria de Urbanismo e do 
Meio Ambiente, Gilmar Pes-
sutti, que é o interlocutor do 
município no programa.

Além dessa conquista, o mu-
nicípio ainda garantiu a primeira 
posição no ranking com a dire-
tiva “gestão das águas”, entre as 
606 cidades inscritas. 

Para o prefeito, já era es-
perada uma boa classificação 
este ano, mas a sétima posição 
veio como uma boa surpresa. 
“Conheço muito bem todos 
os trabalhos que desenvolve-
mos na área do meio ambiente 
e sabia que se tudo estivesse 
devidamente documentado ga-
rantiríamos uma boa posição no 
ranking, mas essa colocação foi 
uma excelente surpresa. O que 
é realmente importante para 
mim é melhorar cada vez mais 
a qualidade de vida de nossa 
população”, declarou.

O critério de avaliação do 
Programa Município VerdeAzul 
teve algumas mudanças este ano. 

Agora a classificação será feita 
em três etapas anuais entre todas 
as cidades do Estado de São Pau-
lo, sendo a primeira no mês de 
junho, a segunda em setembro e 
a etapa final em dezembro.

Nesta primeira etapa, foram 
eliminados os municípios que 
não conseguiram atingir 25 
pontos. Indaiatuba obteve 61,28 
pontos. As cidades que permane-
cem na disputa agora terão até 
setembro para apresentar novas 
documentações, incluindo os 
trabalhos em andamento. Para 
a certificação definitiva, em de-
zembro, os municípios precisam 
somar o mínimo de 80 pontos.

Durante a entrega da certifi-
cação, o secretário estadual do 
Meio Ambiente informou que 
em 2017 serão destinados R$ 
15 milhões ao programa. As 
ações propostas pelo programa 
compõem as dez diretivas nor-
teadoras da agenda ambiental 
local, abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: Esgoto Tra-
tado, Resíduos Sólidos, Biodi-
versidade, Arborização Urbana, 
Educação Ambiental, Cidade 
Sustentável, Gestão das Águas, 
Qualidade do Ar, Estrutura Am-
biental e Conselho Ambiental.

No ano passado Indaiatuba 
conquistou a 43ª posição no 
Ranking ambiental do Muni-
cípio VerdeAzul, com 86,16 
pontos, e garantiu sua melhor 
classificação desde 2009, quan-
do ingressou no programa. Até 
então essa era a melhor classi-
ficação da cidade no Ranking 
Ambiental do Município Ver-
deAzul.
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Guarda Civil recupera bicicleta de 9 mil
O casal de receptadores reside na cidade de Porto Feliz
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

COMANDO UNO/CN

GCI

REPRODUÇÃO

Guardas civis salvam a vida de bebê de apenas 12 dias Grave acidente mata 
jovem de 21 anos

SUSTO VÍTIMA

Casal de receptadores de Porto Feliz é interceptado em Indaiatuba

Um casal de recep-
tadores  de  b ic i -
cleta que reside na 

cidade de Porto Feliz foi 
detido na manhã do último 
dia 10, sábado, na Avenida 
Francisco de Paula Leite 
no bairro Jardim Morada 
do Sol pela Guarda Civil 
de Indaiatuba(GCI).

De acordo com infor-
mações de uma equipe da 
Ronda Ostensiva de Mo-
tocicletas de Indaiatuba 
(ROMI) uma testemunha 
informou que um casal 
estava com uma bicicleta 
roubada no interior de um 
Chevrole t  Ast ra  na  cor 
cinza com emplacamento 
de Lorena.

Os guardas, com as ca-

Um grave acidente ocor-
reu na madrugada de do-
mingo, dia 11, na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), na 
altura do bairro Jardim Oli-
veira Camargo, sentido Sal-
to, e tirou a vida da jovem 
Marciely Coelho Barreto.

A colisão foi entre uma 

moto e um carro de passeio 
no km 54, em Indaiatuba, 
por volta das 5h30 da ma-
nhã.

Marciely chegou a ser 
resgatada e encaminhada 
ao Hospital Oliveira de Ca-
margo (Haoc), porém não 
resistiu aos ferimentos.

racterísticas da denúncia, 
iniciaram as buscas e con-
seguiram localizar o veículo 
e interceptar o casal nas 
proximidades do Center Je-
ans. No interior do veiculo 
foi encontrado a bicicleta e 
quando questionado, o casal 
disse que havia comprado.  

No entanto os guardas 
localizaram a vítima, que 
compareceu ao local, e re-
conheceu a bicicleta como 
sendo de sua propriedade e 
que havia sido roubada em 
datas anteriores.

Diante dos fatos o casal 
foi conduzido até a Delega-
cia de Polícia no qual o dele-
gado de plantão determinou 
o BO de Auto de Exibição/
Apreensão e Entrega. A 
bicicleta foi entregue para 
o dono e o casal liberado 
acusado por receptação.

A Guarda Civil salvou a 
vida de um bebê de apenas 12 
dias de vida após se engasgar 
com o leite. A ocorrência acon-
tece na manhã de terça-feira, 
dia 13, em uma residência na 
rua Antônio Vacilotto, no Jar-
dim Oliveira Camargo. 

Assim que a informação foi 
irradiada pelo COADE (Cen-
tro de Operações, Atendimento 
e Despacho), a viatura 093 do 
GAP (Grupo de Apoio Preven-
tivo) iniciou seu deslocamento, 
sendo a primeira viatura a 
chegar ao local indicado.

De acordo com informa-
ções da GC foi constatada a 
veracidade do fato e de imedia-
to foi efetuado a manobra de 
Heimlich, manobra utilizada 
em situação de engasgo, com a 
finalidade de fazer a liberação 

das vias aéreas. A manobra 
foi efetuada com sucesso e 
permitiu que o bebê voltasse 
a respirar. 

Com a situação controlada, 
os guardas civis levaram a mãe 

junto com sua bebê ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), onde a bebê passou 
por uma avaliação médica e 
permaneceu em observação 
por 2 horas.

O sucesso da ocorrência 
só foi possível graças aos trei-
namentos que a Guarda Civil 
realiza com seus integrantes, 
preparando-os para os mais 
variados tipos de ocorrências.
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Tamarossi Decorações: 
Praticidade e bom gosto

FOTOS: DENISE KATAHIRA

Empresa trabalha com linha completa das melhores marcas do mercado

“Espanha como porta de 
entrada para Europa” está 
com inscrições abertas

SEMINÁRIO

No atendimento, a empresa mantem sua excelência através de profissionais capacitados e especializados, com preços competitivos

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

A Tamarossi Decora-
ções foi fundada em 
1992 por Geraldo 

Sebastião Tamarossi e no 
início era especializada em 
materiais de construções. 
Em 1995 com a entrada dos 
filhos Geraldo Tamarossi e 
sua esposa Karen Tamarossi 
e Márcia Tamarossi Andreeta 
e seu esposo Almir Andree-
ta, novas ideias surgiram e 
a vontade de conquistar um 
novo mercado.  Com isso o 
negócio se expandiu, deixan-
do de ser uma loja de mate-
riais de construção, passando 
a ser uma loja exclusiva de 
decorações. “Ampliamos 
e diversificamos o negócio 
entrando primeiramente no 
ramo de Persianas, depois os 
Box e artefatos em Alumínio, 
as Telas Mosqueteiras, mais 
tarde os vários tipos de Pisos 
e o Vidro Temperado”, conta 
Karen Tamarossi.

Após 25 anos no merca-
do, a Tamarossi Decorações 
se expandiu e possui três 
lojas e um depósito, sendo 
nas cidades de Indaiatuba, 
Itu e Salto “O atendimento 
de show room ficou centrali-
zado em uma só loja, porém 
continuamos a atender nor-
malmente aqui em Indaia-
tuba e Salto”, disse Karen.

A Tamarossi Decorações 
trabalha atualmente com 
os melhores fornecedores 
e marcas do mercado com 
a linha completa de Box 
de vidro e acrílico, vidro 
temperado, porta sanfonada, 
forro, divisória, carpetes 
de nylon, piso laminado, 
paviflex, persianas, tela 
mosqueteira, armários em 
alumínio e rede de proteção.

No atendimento, a em-
presa mantem sua exce-
lência através de profis-
sionais capacitados e es-
pecializados, com preços 
competitivos. Além disso, 
o atendimento é feito de 
forma personalizada. “Os 
nossos profissionais vão até 
a casa do nosso cliente fazer 
as medições e levamos os 
mostruários”, disse a sócia 
proprietária.

“Fazemos questão absolu-
ta em deixar nossos clientes 
sempre satisfeitos. Mantemos 
nossos orçamentistas sempre 
em contato com os clientes 
fazendo orçamentos espe-
cíficos em suas residências, 
comércios e empresas, o mais 
importante é que não cobra-
mos por isso”, conta Karen.

De acordo com a sócia 

proprietária cada produto tem 
seu prazo de instalação que 
pode variar de 7 a 20 dias.

Então não deixe de conferir 
os produtos da Tamarossi Deco-
rações e dê praticidade a sua casa. 

A Tamarossi Decorações - 
Indaiatuba está localiza na rua 
Santa Rita, 1192, Centro, Itu.

Para mais informações 
(11)4023-6355 ou (11)96393-4994

A Secretaria Municipal 
de Governo oferece uma 
oportunidade para as em-
presas que querem ampliar 
os negócios para o exterior. 
O seminário “Espanha como 
porta de entrada para Europa, 
Ásia e África” será realizado 
no dia 22 de junho, a partir 
das 8h30, no Auditório da 
Prefeitura. O evento é uma 
realização da Prefeitura com 
a Embaixada da Espanha, 
Câmara de Comércio da Es-
panha, Icex Invest in Spain 
e Ciesp. A inscrição deve 
ser feita no site da Prefeitu-
ra -http://www.indaiatuba.
sp.gov.br/governo/assun-
tos-industriais/inscricoes-e-
ventos/4/. A participação é 
gratuita.

O Icex Espanha Expor-
tação e Investimentos presta 
serviços de internacionaliza-

ção e atração de investimentos 
e é apoiado por cerca de 100 
escritórios econômicos e co-
merciais espalhados ao redor 
do mundo, além de 16 Centros 
de Negócios. No Brasil há dois 
escritórios, sendo um em São 
Paulo e outro em Brasília.

O Governo Espanhol e o 
restante das administrações 
públicas vêm desenvolven-
do e consolidando um amplo 
e completo sistema de ajuda 
e incentivo, outorgando es-
pecial ênfase ao fomento do 
emprego formal, a pesquisa 
regional, aos investimentos 
regionais para os setores de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
P&d e Inovação Tecnológi-
ca, oferecendo programas de 
ajudas desenvolvidos para e 
por toda Europa.

O evento tem patrocínio 
GPS Imóveis e América Net.

Programação
08h30 - Credenciamento
09h – Abertura Oficial
09h25 - Espanha porta de acesso a Europa para as empresas 
brasileiras; apresentação do ICEXInvest Spain e Aspectos 
Culturais e Negócios na Espanha, com Ana Fornells - Con-
selheira Econômica e Comercial da Embaixada da Espanha 
em São Paulo.
09h50 -  Apresentação da Câmara de Comercio Espanhola 
no Brasil, com Carolina Carvalho - Diretora Executiva da 
Câmara Oficial Espanhola de Comercio no Brasil
10h15 - Ferramenta de Exportação, como auxiliar na in-
ternacionalização das empresas brasileiras, com Luciana 
Brajterman - Superintendente de Marketing & Comunicação 
CESCEBRASIL
10h45 - Investir na Espanha – Aspectos Jurídicos após a 
Internacionalização, com Dr..Francisco Cunha Ferreira – 
Escritório Advocacia UriaMenendez 
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Programa do governo 
para reforma deve 
começar em julho

Vendas para o Dia dos 
Namorados caem 9,61%, 
segundo SPC

CRÉDITO

BALANÇO
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Endividamento aumenta 
entre quem mora sozinho
Pesquisa do SPC Brasil e CNDL mostra que dívida média é de R$ 1,5 mil

Pesquisa mostra que oito em cada dez pessoas que moram sozinho não se planejaram financeiramente para viverem só

SHUTTERSTOCK

Morar sozinho é o 
desejo de muitas 
pessoas,  porém 

quando a mudança é feita 
precisa que aja um planeja-
mento financeiro para que 
não entre no vermelho.

E uma pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que oito em cada dez 
pessoas que moram sozinho 
(79%) não se planejaram fi-
nanceiramente para viverem 
só e 34% afirmam que morar 
sozinho contribuiu para que 
elas extrapolassem o orça-
mento alguns meses. A jus-
tificativa de metade desses 
é o fato de não ter ninguém 
para dividir as contas (49%).

O levantamento inédito 
ainda mostra que 93% das 
pessoas que vivem só são 
as únicas responsáveis pelo 

sustento da casa e que 66% 
dos entrevistados não fazem 
um controle efetivo de seus 
gastos. As razões mais men-
cionadas para isso são a falta 
de importância que atribuem 
ao controle do orçamento 
(33%) e a falta de hábito e 
disciplina para fazer o con-
trole diário (27%).

Uma consequência da 
falta de gestão orçamentá-
ria é o fato de que 25% de 
quem mora sozinho estão 
atualmente no vermelho e 
não estão conseguindo hon-
rar seus compromissos. Por 
outro lado, 41% estão no zero 
a zero, não falta e nem sobra 
dinheiro, e 23% estão no azul. 
Outros 41% ficaram inadim-
plentes nos últimos 12 meses, 
e 62% dessas pessoas ainda 
continuam nesta situação.

Em média, os entrevis-
tados com dívidas atrasadas 
têm uma dívida aproximada 
de R$ 1,5 mil, provenien-
te principalmente do não 
pagamento da fatura do 

cartão de crédito (36%) e 
do cartão de lojas (20%). 
Segundo os entrevistados, 
o atraso nessas contas acon-
teceu por diversos motivos, 
sendo os mais recorrentes a 
diminuição da renda (23%), 
o empréstimo do nome para 
terceiros (23%), desemprego 
próprio ou de alguém da fa-
mília (22%) e problemas de 
saúde (20%).

O levantamento revela 
que o tempo médio para o 
pagamento da dívida equiva-
le há 15 meses entre aqueles 
que pretendem pagar e têm 
uma estimativa de quando 
isto será feito. A maioria 
(40%) não soube informar e 
outros 10% não têm intenção 
de honrar os compromissos, 
sendo que destes 78% ale-
garam falta de condições 
financeiras.

Entre aqueles que preten-
dem pagar, o acordo com o 
credor para o parcelamento 
da dívida é a estratégia mais 
recorrente (49%). Porém, é 

importante chamar a aten-
ção para o fato de que 40% 
dos atuais inadimplentes 
que moram só e pretendem 
honrar seus compromissos 
não estão fazendo qualquer 
economia para viabilizar o 
pagamento de suas dívidas. 
Outros 31% estão econo-
mizando no consumo de 
energia elétrica e 27% na 
compra de itens do vestuário 
e calçados.

Metodologia
A pesquisa foi realiza-

da pelo SPC Brasil e pela 
CNDL no âmbito do ‘Pro-
grama Nacional de Desen-
volvimento do Varejo’ em 
parceria com o Sebrae e 
entrevistou 600 consumido-
res que vivem sozinhos nas 
27 capitais brasileiras de 
ambos os gêneros, acima de 
18 anos e de todas as classes 
sociais. A margem de erro é 
de no máximo 3,99 pontos 
percentuais a uma margem 
de confiança de 95%.

O governo deve lançar 
em julho um novo programa 
que oferece, a fundo per-
dido, dinheiro para quem 
precisa reformar a casa pró-
pria. Chamado como Cartão 
Reforma, a medida consiste 
em distribuir recursos entre 
R$ 2 mil e R$ 9 mil para 
170 mil famílias, totali-
zando um orçamento de R$ 
1 bilhão provenientes do 
caixa da União. Como não 
se trata de um empréstimo, 
os beneficiários não preci-
sam devolver os valores. O 
dinheiro deverá ser empre-
gado unicamente na compra 
de materiais de construção.

Serão elegíveis para o 
programa famílias com ren-
da mensal de, no máximo, 
três salários mínimos (R$ 
2.811,00) e com escritura 
no nome do titular residente. 

A seleção dos benefi-
ciários será feita por um 
software desenvolvido es-
pecialmente para o pro-
grama que priorizará os 
domicílios de menor renda 
e cujos principais respon-

sáve is  se jam mulheres . 
Também terão preferência 
às famílias com deficientes 
ou idosos. Os selecionados 
receberão o Cartão Reforma 
pelos Correios.

As  inscr ições  para  a 
obtenção do cartão serão 
feitas diretamente nas pre-
feituras dos 1.923 municí-
pios autorizados a partici-
par do programa. Além do 
limite de renda familiar de 
R$ 2.811,00, o contratante 
deverá ser o proprietário do 
imóvel informado no cadas-
tro - este estritamente resi-
dencial e não localizado em 
áreas de risco - e fornecer 
mão de obra, equipamentos 
e ferramentas para a execu-
ção dos serviços.

Além disso, uma equipe 
contratada pelo Ministério 
das Cidades realizará visi-
tas periódicas aos domicí-
lios e utilizará um aplica-
tivo para acompanhamento 
das obras. A liberação dos 
recursos depende da publi-
cação de um decreto que 
regulamenta a lei. 

As vendas para o Dia dos 
Namorados caíram 9,61% 
este ano em comparação 
com o resultado do comér-
cio para a data em 2016, 
segundo balanço divulgado 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL).

Segundo o SPC, as ven-
das para a data têm perdido 
forças nos últimos anos. 
Em 2016, a queda foi de 
15,23%; em 2015, havia 
sido de 7,82%, e em 2014, 
de 8,63%. O último resul-
tado positivo foi em 2013, 
quando as vendas cresceram 
7,72%.

Segundo a economis-
ta-chefe do SPC, Marcela 
Kawauti, a queda mostra que 
o varejo ainda não se recu-
perou dos efeitos da crise.

“Embora os juros estejam 
diminuindo e a inflação em 
patamar abaixo da meta, 
o comércio só deverá sen-
tir os efeitos positivos do 
fim da recessão quando a 
recuperação econômica se 
refletir em aumento da renda 
e da empregabilidade, fato 
que ainda não aconteceu”, 
destacou.

O levantamento foi feito 
a partir das consultas ao 
banco de dados do SPC entre 
os dias 5 e 11 de junho
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Velódromo Municipal 
recebe Campeonato 
Interestadual de Pista
Evento que acontece nesse fim de semana marcará primeira prova oficial 
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PMI

Ginástica artística local traz 24 medalhas para Indaiatuba
CONQUISTA

Indaiatuba recebe nesse 
fim de semana, dias 17 e 
18, o Campeonato Inte-

restadual de Pista, realizado 
pela Federação Paulista de 
Ciclismo e pela Confederação 
Brasileira de Ciclismo, com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes. A disputa, com 
baterias das 8h30 às 17 horas, 
nas categorias Elite, Júnior e 
Juvenil (masculino e femini-
no), marcará a primeira prova 
oficial do Velódromo Joaraci 
Mariano de Barros, localizado 
na Rua Miguel Domingues, 
780, no Jardim Regina. 

Todos os estágios individu-
ais e por equipes serão válidos 
como Campeonato Paulista 
de Pista, havendo somente 
um pódio para o evento. “O 
Velódromo Municipal foi uma 
grande conquista para a cidade 
e agora terá a primeira prova 
oficial com o Interestadual de 
Pista”, disse o secretário muni-
cipal de Esporte Marcos Antô-
nio de Moraes, ‘Marquinhos’. 
“Acredito que teremos muitos 
atletas e equipes de expressão 
do cenário nacional nesta pro-
va. Essa é a tendência. E futu-
ramente, realizar campeonatos 
nacionais e internacionais e, 
trazer toda a indústria do ciclis-
mo e do esporte, gerando renda 
e visibilidade para o município 
e formando exemplos para a 
nossa juventude”, destacou.

A equipe de ciclismo da 
Secretaria Municipal de Espor-
tes que defenderá a cidade na 
competição será formada por 
14 atletas. Na elite masculino, 
o staff indaiatubano terá dois 

plantéis: equipe A, formada 
pelos ciclistas Armando Ca-
margo Filho ‘Piá’, Gideoni 
Monteiro, Endrigo Pereira e 
Adriano Groff. E na equipe B, 
Márcio de Assis, Adriano Pu-
pulim, Jefeter Siqueira e Felipe 
Garcia. Completam o staff, 
os atletas Moisés de Lima e 
Estevam Mancini.

A elite feminino conta 
com Alice Leite de Mello e 
Rosemeire da Silva. Na cate-
goria Júnior, Bruno de Sá. Na 
Juvenil, Andrey André será o 
representante de Indaiatuba, 
sob a coordenação do técnico 
Armando Camargo. 

De acordo com o treinador 
da equipe local, a FPC também 
irá realizar provas na categoria 

Pontuação
Ranking Paulista de Equipes
Provas individuais / Equipes
1º lugar: 5 pontos
2º lugar: 4 pontos
3º lugar: 3 pontos
4º lugar: 2 pontos
5º lugar: 1 ponto
Observação: Não haverá mu-
dança de colocação em caso 
de ciclistas de outro Estado 
pontuarem entre os 5 pri-
meiros colocados. Os pontos 
conquistados serão somados 
ao Ranking de Equipes FPC 
temporada 2017.

Máster, mas que não serão 
válidas para o ranking paulis-
ta. Segundo Camargo, cinco 
atletas irão defender a equipe 
indaiatubana. Na Máster A 
será Antônio Garcia, Marcos 
Michelini, Antônio Sérgio e 
Darci Anadão. Na Sênior B, o 
ciclista escolhido foi Wagner 
da Silva. “Será uma grande 
honra para nós buscar o pódio 
neste campeonato que será o 
primeiro oficial”, comentou 
Armando. “Temos a nosso 
favor a oportunidade de estar 
treinando no Velódromo e já 
conhecer o local, mas sabemos 
que a prova será dura e o grupo 
precisará se empenhar muito 
para levar o nome de Indaia-
tuba aos primeiros lugares, 

por isso estamos intensifican-
do a preparação”, afirmou o 
técnico.

O evento é destinado as 
categorias Elite, Júnior, Ju-
venil (masculino/ feminino). 
Somente ciclistas federados 
na temporada 2017, poderão se 
inscrever e participar do Cam-
peonato Interestadual de Pista.

As pontuações abaixo con-
quistadas serão adicionadas ao 
Ranking Paulista por Equipes 
2017. A competição será váli-
da para o Ranking CBC 2017 
– Pista.

Inscrições
Inscrições serão feitas so-

mente, antecipadamente, até 
dia 15 de junho, às 14 horas, 
através do site da FPC: http://
fpciclismo.org.br.

Email: inscricao.fpciclis-
mo@gmail.com. A inscrição é 
gratuita e é necessátio aguardar 
confirmação. 

Ciclistas de outros estados 
deverão recolher a taxa de R$ 
30 reais referente a taxa de 
seguro obrigatório.

A equipe de ciclismo da 
Secretaria Municipal 
de Esportes será for-
mada por 14 atletas

A equipe de Ginástica 
Artística Masculina e Fe-
minina da Secretaria de 
Esportes conquistaram na 
2ª Etapa do Troféu Destaque 
da Liga Intermunicipal, 24 
medalhas, sendo 11 pela 
equipe masculina e 13 pela 
feminina.

No último domingo, dia 
11, a equipe de Ginástica 
Artística Masculina con-
quistou 11 medalhas sen-
do duas ouro, seis prata e 
três bronze na 2ª Etapa do 
Troféu Destaque da Liga 
Intermunicipal. A edição 
reuniu 324 ginastas de todo 
o estado de São Paulo con-
siderado recorde de partici-
pação no campeonato.

Participaram da etapa 
as cidades de Jundiaí, Hor-
tolândia, Osasco, Pindamo-
nhangaba e Franca. Indaia-

tuba participou na categoria 
sub-16, com os atletas: José 
Henrique Celine, Gabriel 
Hernandes, Paulo Lopes, 
Hiago Campos, Gustavo Sa-
les, Matheus Júnior e Pedro 
Bitencourt.

No quadro de medalhas 
no Solo Gabriel Hernandes 
conquistou o Ouro; José 
Henrique Celine levou a 
Prata e Paulo Lopes trouxe 
o Bronze. Já na categoria 
Cavalo com Alças José 
Henrique Celine garantiu 
o Ouro; e Gabriel Hernan-
des conquistou o Bronze; 
Nas Argolas Paulo Lopes 
garantiu a Prata; e Matheus 
Júnior ficou com o Bronze. 
Na categoria Salto Gabriel 
Hernandes conquistou a 
medalha de Prata; Já nas 
Paralelas foi José Henrique 
Celine que trouxe a Prata. E 

finalmente na Barra Fixa o 
atleta Hiago Campos ficou 
com a medalha de Prata.

A competição da Gi-
nástica Artística Feminina 
aconteceu no último dia 
10, sábado, e contou com a 
participação de 23 entida-
des e mais de 200 atletas e 
comissão técnica. A equipe 
conquistou 13 medalhas, 
sendo cinco ouros e oito 
prata, ficando em segundo 
lugar por equipes no quadro 
geral.

A atleta Emilly competiu 
no grupo II, individualmen-
te, e trouxe os seguintes 
resultados: Paralela con-
quistou o outro; na Trave 
trouxe a prata; Individual 
geral ficou com prata. A 
equipe participou no Grupo 
5 e obteve Prata na catego-
ria Equipe; No Salto, Laís 

conquistou Prata; Larissa 
ficou com Ouro na Paralela 
e Laís com Prata; Na Trave 
teve medalha de Ouro com 
Laís e Prata com Larissa; Já 
no Solo, Larissa conquistou 
o Ouro e Laís a medalha 
de prata; E finalmente no 
Individual geral, a ginasta 
Larissa ganhou o Ouro e 
Laís conquistou a medalha 
de prata.
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Seletiva do Concurso Rainha 
Faici acontece neste domingo
Candidatas de Indaiatuba e região serão avaliadas por 10 profissionais
DA REDAÇÃO
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Aydil Bonachella recebe mostra Casinhas do Interior
EXPOSIÇÃO

Seletiva para escolha da Rainha Faici acontece neste domingo, no Polo Shopping 

MARCHETTI FOTOGRAFIA 

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 16 a 22/06 Por Alex Costa Guimarães

O evento reúne 70 imagens captadas por 12 integrantes do coletivo Foto-
grafando Ideias

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba 

(Faici) realiza neste domingo, 
dia 18, a seletiva do concurso 
que elege as musas da edição 
2017. O evento está marcado 
para acontecer a partir das 
18h, em um evento aberto ao 
público, no Polo Shopping 
Indaiatuba.

Nesta edição irão parti-
cipar 45 candidatas que se 
inscreveram pelo site oficial 
da Faici e que estavam aptas 
de acordo com o critério de 
avaliação. Assim como no 
ano passado serão escolhidas 
Rainha, Princesa e Madrinha, 
além da Miss Simpatia e da 
Garota Rodeio.

A novidade para esse ano 
foi à possibilidade de candi-
datas de outros municípios 
participarem do concurso. 
“Fizemos uma pesquisa e per-
cebemos um grande interesse 
de meninas de outras cidades 
para participar. Conversamos 
com a organização, e como a 
Faici é um evento que movi-
menta toda a região, decidi-
mos por permitir a inscrição 
de participantes de fora da 
cidade”, conta Éder Farias, 
que ao lado de Junior Grotto, 
organiza o concurso.

Nesta primeira etapa, o 
traje será shorts jeans e cami-
sa branca, que ficará a livre 
escolha das candidatas, assim 
como cabelo e maquiagem. 
As participantes serão ava-

liadas pela produção do look, 
beleza, postura, simpatia e 
desenvoltura. 

A seletiva será dividida em 
dois momentos. O primeiro 
será uma entrada coletiva, 
quando as participantes se 
apresentarão ao público. De-
pois cada uma delas terá seu 
momento individual na passa-
rela, provando seu diferencial 
para a avaliação detalhada do 
júri, composto por dez profis-
sionais entre patrocinadores, 
empresários e especialistas 
do universo da moda e beleza, 
que darão notas de 5 a 10 para 
cada critério.

No dia serão eleitas 15 fi-
nalistas que disputarão o título 
de rainha Faici, em evento que 
acontece no mês de julho no 
Indaiatuba Clube.

Ainda na seletiva haverá a 

apresentação do cantor Roger 
Ramos.

Em 2016, Daniela Ferreira 
da Cunha foi eleita Rainha, se-
guida por Andressa Cunegun-
des Valim como 1ª Princesa, 
Thamires Santos de Souza 
como 2ª Princesa, Jessica 
Tavares Bagagini como Miss 
Simpatia e Janaina da Silva 
Oliveira como Garota Rodeio.

Entre os prêmios das mu-
sas escolhidas da festa estão 
kit de cosméticos, jóias, ócu-
los de sol e bolsa de estudos.

O concurso Rainha Faici 
conta com patrocínio de Fa-
culdade Max Planck, Loja 
Star Country, Espaço Laser 
Depilação, Polo Shopping In-
daiatuba, Floraviva Cosméti-
co Profissional, Mercadão dos 
Óculos, Armazém da Prata e 
Studio Jian Benderovicz.

Faici
A Faici acontece de 3 a 12 

agosto e conta com grandes 
nomes da música como Fer-
nando e Sorocaba, Leonardo 
e Eduardo Costa com o Show 
Cabaré Night Club, Maiara 
& Maraisa, Wesley Safadão, 
Henrique & Juliano e Marília 
Mendonça e Roby & Thiago. 

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

O Grupo Fotografando 
Ideias apresentarão a exposi-
ção fotográfica Casinhas do 
Interior – a beleza na simpli-
cidade - entre os dias 19 e 30 
de junho, de segunda-feira à 
sexta feira das 8h ás 12h e das 
13h às 17h, no Centro de Con-
venções Aydil Bonachella, 
com entrada gratuita. 

O evento reúne 70 imagens 
captadas por 12 integrantes do 
coletivo Fotografando Ideias 
e busca homenagear a vida no 
campo não apenas apresentando 
casas localizadas em áreas rurais 
de Indaiatuba e cidades vizinhas, 
mas vários aspectos desse uni-
verso. Personagens, objetos do 
dia a dia, animais, paisagens e 

produtos agrícolas estão entre os 
temas que resgatam lembranças 
das casinhas do interior que 
ainda resistem ao tempo.

A exposição tem como pro-
postas apresentar ao público 
urbano, principalmente o jo-
vem, um panorama do dia a dia 
no campo, as características e 
particularidades dessas áreas, a 
importância do caipira e suas ati-
vidades agrícolas e culturais. A 
mostra também registra as atuais 
transformações nas áreas rurais 
dessas cidades com a chegada de 
grandes empresas e o crescente 
avanço de empreendimentos 
imobiliários sobre esses locais.

Mais informações pelo tele-
fone 3894 1867.

O ariano começa agora a focar mais em seus relaciona-
mentos, como estará mais independente que nunca pode 
acabar falando de forma intempestiva e gerando discus-
sões com parentes, sendo provável que tensões surjam 
no trabalho e na família. Um assunto está atravessado e o 
nativo estará tentando resolver isso. Cuidado com pessoas 
com poder acima de você, não crie rusgas.

Continua aquela vontade de se isolar e ficar fechado den-
tro de si pode continuar. O nativo está em um momento 
de aumento de sua sensibilidade, suas emoções estão mais 
intensas, mas isso não dá o direito de ficar irritado, pois 
pode perder o que vem planejando. Algumas dificuldades 
em assuntos de cálculos e matemáticos podem haver.

O geminiano continua um pouco mais agitado que o 
normal, no entanto estará sendo mais prático e levado 
a buscar praticidade em sua vida. Momento para ter 
cuidado com sua vida financeira, pois os projetos podem 
sair muito caro se não forem planejados cuidadosamente. 
Por estar entrando em seu inferno astral, pode se sentir 
mais solitário, podendo ter dificuldades em entender ou 
para se expressar.

O momento continua solicitando que o nativo tenha calma 
e melhore sua atenção á sua saúde. A familia ou os gastos 
ligados a familiares ou ao seu lar, tendem a ocorrer nesse 
momento. O canceriano não deveria enxergar as opiniões 
dos outros de forma melindrosa. Tenha cuidado com mal 
entendidos, que podem ser mais frequentes por estes dias. 
Evite iniciar algum contrato novo e se tiver que fazer 
analise-o bem. 

Continua a fase de mudanças a nível profissional. Pode 
ser um momento intenso, mas de sucesso em seus 
projetos profissionais e em sua carreira. Lembre-se de 
que o que vier a fazer estará sendo observado e isso se 
refletirá em sua imagem. Apesar desse momento ser 
bom, a energia do leonino pode ficar em baixa algumas 
vezes e isso atrapalhar seu ritmo de trabalho. Trabalhe 
sua respiração. 

O nativo de virgem ainda sente um pouco de de cansaço, 
mas agora suas energias começam a melhorar. Por essas 
semanas, seria bom refletir, interiorizar e meditar. Esse 
seria um bom momento para ficar um pouco mais distante 
do burburinho social e buscar a intimidade com as pes-
soas que ama. Respeite sua necessidade de isolamento. 
No ambiente profissional seja prático.

Está terminando um período que o libriano repensa sua 
maneira de ser em seu meio ambiente, ou seja, há ainda uma 
certa tensão dentro de si, em seguida, suas emoções passarão 
por um momento de silêncio, de maior equilíbrio, pelos 
próximos dias. Precisará alterar seu ritmo de atividade. Suas 

emoções e sua maneira de lidar com sua sobrevivencia está sendo renovada, 
aproveite para crescer materialmente.

Continua a fase onde o escorpiano tende a romper com cônjuge, 
sócios, ou a inicir ou terminar com contratos. As emoções estão 
elevadas e pode querer explodir com tudo, respire fundo e se 
controle. O momento é ótimo para sua ampliar ou dar manu-
tenção em sua vida social. Existe a possibilidade de começar 
uma nova parceria.

O sagitariano continua enfrentandoum momento de desenvol-
ver uma maior organização em sua forma de pensar e de agir, 
buscando uma maior maturidade para renovar seus conceitos 
pessoais das pessoas e da vida. Sua vida trabalhista precisa 
ser observada com muito cuidado e organização. Um novo 
objetivo de trabalho pode surgir. Sua saúde vai melhorando 

gradativamente, spoois sua mente começa a ficar mais focada.

Está no fim essa fase pesada, onde o capricorniano enfrenta 
questões familiares. Apesar disso, pode ter gastos com bens que 
serão prazerosos. Com relação a saúde, seus ossos, dentes, pele, 
tendem a receber tratamento. Sua energia vital está um pouco 
baixa, mas o controle de sua vida social e de suas amizades 
podem florir. Pode haver um novo romance ou começar os preparativos para 
a formalização de algum relacionamento.

Por estes dias o aquariano pode passar por inesperadas baixas 
de saúde e pode ficar de cama, ou poderá enfrentar situações 
onde seu raciocínio poderá ser trabalhado ao extremo. Nesse 
momento pode acabar ficando mais tempo envolvido com sua 
vida doméstica e os relacionamentos em família, estará mais 

introspectivo, só assim poderá ter maior equilíbrio emocional. Lembre-se que 
ficar muito irritado trará mais fraqueza ao seu corpo. 

O pisciano estará enfrentando nesse momento, os frutos daquilo 
que veio plantando. Essa fase pode envolver um isolamento em 
sua vida social e nas amizades e maior necessidade de intimidade. 
No trabalho  e em reuniões de negócios evite ficar completamente 
nas mãos de um grupo ou organização; isso não será positivo para 
você em médio prazo. As reuniões de negócios, viagens e estudos estão favorecidas.
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba irá basear o repertório integralmente por obras do período barroco

Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba realiza concerto 
barroco no dia 18
O concerto contará com a participação especial do Violinista Juliano Buosi

DIVULGAÇÃO

São João na praça acontece nos dias 17 e 24 de junho
FESTA

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba realiza 
no domingo, dia 18, 

mais um concerto da sua tem-
porada 2017. A apresentação 
será no Mosteiro de Itaici, às 
10 horas, com entrada gratuita 
e limitada.

Para essa apresentação, a 
Orquestra irá basear o reper-
tório integralmente por obras 
do período barroco e contará 
com a participação especial 
do Violinista Juliano Buosi 
que também estará à frente da 
direção musical.

A Orquestra Sinfônica irá 
executar a Sinfonia em Fá 
Maior e o Concerto V para 
violino da coleção La Stra-
vaganza, célebre coleção de 
concertos para violino e in-
terpretada constantemente em 
todas as salas de concerto pelo 
mundo, e também será inter-
pretado o Concerto Grosso de 
Corelli e celebrando o 250º 

aniversário da morte do com-
positor alemão Georg Philipp 
Telemann a Suíte “Burlesque 
Quichotte”; uma série de mo-
mentos musicais que encenam 
pequenas imagens da imortal 
obra de Miguel de Cervantes.

O Barroco foi um dos perí-
odos mais importantes da his-
tória da música. Berço da mú-
sica instrumental e embrião de 
grandes agrupações como a 
orquestra. Um dos composito-
res mais influentes do período, 
o compositor italiano Antonio 
Vivaldi, escreveu centenas de 
importantes obras. 

A realização é da Secreta-
ria de Cultura de Indaiatuba 
junto a Associação Man-
tenedora da Orquestra de 
Indaiatuba.

O Mosteiro de Itaici - Vila 
Kostka – está localizado na 
Estr. Mun. José Boldrini, 170 
- Chácaras Videiras de Itaici.

Orquestra 
Criada em 2004 por inicia-

tiva da Prefeitura e da Secre-

taria Municipal de Cultura, a 
Orquestra Sinfônica de In-
daiatuba tem como finalidade 
principal promover o desen-
volvimento musical da cidade 
oferecendo a toda população 
apresentações de alto nível. O 
grupo tem realizado na cidade 
um intenso trabalho de forma-
ção de público através de con-
certos comentados, tornando 
a música clássica acessível a 
uma grande parte da popula-
ção além de possibilitar que 
os jovens instrumentistas se 
desenvolvam técnica e mu-
sicalmente através de aulas 
gratuitas de instrumento e te-
oria musical. A Orquestra tem 
se apresentado em  Vinhedo, 
Serra  Negra, Jaguariúna, Sal-
to, Monte Verde, Piracicaba, 
Pindamonhangaba, Itapira e 
São Paulo.

Violinista
Bacharel em regência com 

o prof. Henrique Gregori, 
Mestre em práticas interpre-
tativas com o prof. Esdras 

Rodrigues pela Universidade 
Estadual de Campinas, UNI-
CAMP e graduado em violi-
no barroco na EscolaSuperior 
de Musica de Catalunya 
(ESMUC, Barcelona-Espa-
nha), Juliano Buosi integrou 
diversos grupos e orquestras 
na área da música antiga e se 
apresentou em inúmeras salas 
de concertos pela Europa 
(Espanha, Portugal, França, 
Bélgica, Holanda, Alema-
nha, Itália, Suíça e Áustria) 
e América (Brasil, Argen-
tina, Uruguai e México), 
além de inúmeras gravações 
para rádios, tv’s e discos. 
Atualmente é professor de 
violino/viola barrocos no De-
partamento de Performance 
Histórica do Conservatório 
de Tatuí-SP, professor das 
Oficinas de Música Antiga 
e Cordas barrocas da Esco-
la Municipal de Música de 
São Paulo e doutorando no 
curso de pós-graduação da 
Unicamp sob orientação de 
Esdras Rodrigues Silva.

A 1ª edição do São João 
na Praça acontece nos dias 
17 e 24 de junho, a partir das 
16 horas, na Praça Corolla e 
Prudente de Moraes, respec-
tivamente. As comemorações 
têm como objetivo resgatar a 
tradição das festas populares 
e típicas de rua. 

A parte gastronômica 
ficará por conta das barracas 
das entidades assistenciais de 
Indaiatuba e do Fundo Social 
e de Solidariedade (Funssol). 
A renda obtida com a venda 
ajudará as mesmas a manter 
os trabalhos assistenciais 
realizados em prol da comu-

nidade.
As danças típicas serão 

realizadas pelos alunos da 
Rede Municipal de Ensino 
e farão uma apresentação de 
dança nos dois dias da festa. 

Celebradas no Brasil des-
de pelo menos o século XVII, 
as Festas Juninas constituem 

a segunda maior comemo-
ração realizada pelos brasi-
leiros, ficando atrás apenas 
do Carnaval. Trata-se de 
um evento de grande impor-
tância cultural, religiosa e 
econômica, além de ser uma 
forma de entretenimento para 
a população.

TUDO E TODAS AS COISAS - Lançamento  -  Romance / Drama  
-  Classificação 12 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta 
(21):   17h00  /  21h50
Segunda (19):   somente 21h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18):   14h40  /  19h30
Segunda (19):   17h00  /  19h30
Terça (20)  e  Quarta (21):   somente 19h30
..............................................................................................................
BAYWATCH - S.O.S. MALIBU
Lançamento  -  Aventura  /  Comédia  -  Classificação 14 anos  -  116 
minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Segunda (19)  e  Quarta 
(21):   16h35  /  21h50
Terça (20):   somente 16h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Domingo (18):   14h00   /  19h15
Segunda (19)  e  Quarta (21):   19h15
Terça (20):   19h15  /  21h50
..............................................................................................................
UM TIO QUASE PERFEITO - Lançamento -  Comédia -  Classi-
ficação livre  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h50  /  18h10  /  
20h30
..............................................................................................................
MEUS 15 ANOS
Pré-estreia -  Comédia Romântica Juvenil  -  Classificação 10 anos  
-  94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18):   14h05  /  18h50
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Domingo (18):  15h00  /  17h40
.............................................................................................................
O CIDADÃO ILUSTRE - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Co-
média Dramática -  Classificação 14 anos -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (17):   13h30
*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
.............................................................................................................
A MÚMIA - 2ª semana  -  Aventura  /  Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta 
(21):   21h10 *Excepcionalmente na segunda, dia 19  não será exibida 
a versão legendada no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  
Quarta (21):   16h25
Segunda (19):   16h25  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (15),  Sábado (17)  e  Domingo (18):   13h40  
/  18h50
Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   18h50
continua
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   21h10
..............................................................................................................
MULHER MARAVILHA
3ª semana  -  Aventura  /  Ficção  -  Classificação 12 anos  -  141 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta 
(21):   15h25  /  21h30
Segunda (19):   somente 15h25
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h10  /  20h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  
Quarta (21):   18h30  
Segunda (19):   18h30  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h30  /  21h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   18h25
.............................................................................................................
PIRATAS DO CARIBE - A VINGANÇA DE SALAZAR
4ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Domingo (18):   14h25  /  20h40
Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   20h40
.............................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO
12ª semana  -  Animação -  Classificação livre  -  98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   19h00
PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO 
ÚNICO R$ 5,00 POR ESPECTADOR

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
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Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao
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Coletiva de Imprensa em Sousas sobre o 12° Festival de Inverno 
de Sousas e Joaquim Egídio. Fernanda Barreira do Vila Paraiso, 
Marcelino Pissolato do Bar do Marcelino, sua esposa Lucila e Luis 
Felipe Sagioro do El Tambo. O Festival acontece entre os dias 23 
de junho e 16 de julho.

Fabio Pires e Janaina Cardoso da Viva Escola de Dança comemorando 
o Dia dos Namorados ouvindo música ao vivo no Boteco do Barão.

Silvana Anselmo e Maurício Ferracini comemorando o Dia dos 
Namorados no Boteco do Barão em Indaiatuba.

Rodrigo Chiavegato, Eva Maria e Maria Paula equipe da Eva Maria Store na noite da “A Festa” no 
Café de la Musique que aconteceu no dia 9/6/2017. O Círculo Solidário de Indaiatuba é um Grupo 
independente, formado há 3 (três) meses com a finalidade, de promover algumas Ações Beneficentes 
em Indaiatuba. Toda renda será distribuída equitativamente entre as entidades assistenciais sociais 
cadastradas na FEAI (Federação das Entidades Assistenciais de Indaiatuba).

Rosa Tomazeli, Selma Regina, Uilza Amaral e Claudia Conti aproveitando “A Festa”, evento 
beneficente que aconteceu no Café De La Musique na última sexta-feira (09/06).

Aluno do Colégio Alves de Oliveira / Lápis na Mão em atividade com música
Aluno do Colégio Alves de Oliveira / Lápis na Mão brincando e 
aprendendo com a Professora Fernanda

Camila Medina com uma de suas clientes. Agende seu horário
Isabela comemorou mais um ano 
de vida. Parabéns!

Fernando e Luzia proprietários 
da FLF em Joinville

Festa surpresa organizada pelos alunos para celebrar o aniversário da Teacher Letícia no Yázigi Indaiatuba



boanerges gonçalves
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Cineflix do Galleria Shopping sedia Festival Varilux de 
Cinema Francês com exclusividade em Campinas

Tornados vs Wallys - Paulista B de Rugby 2017

Sábado foi dia de Feijoada na AESCI

Coletiva de Imprensa no Sabores 
da Terra

Lançamento do menu especial 
para o Festival Sabores da Terra

Jardins di Roma

Galpão 1 se apresenta no Projeto 
SPCD Convida

Vitrine 2017 - 
DECORATO

O complexo Cineflix Cinemas do Galleria 
Shopping sedia o badalado Festival Varilux de 
Cinema Francês, um dos eventos mais espe-
rados do ano no calendário dos cinemas bra-
sileiros. Até 21 de junho, o público vai poder 
conferir na telona 19 filmes contemporâneos da 
cinematografia francesa, entre dramas, comé-
dias, biografia, documentário e um clássico da 
Sétima Arte. Todas as produções audiovisuais 
têm distribuição garantida no Brasil, mas ainda 
permanecem inéditas no país. O valor dos in-
gressos segue a tabela de preços praticada pela 
Cineflix e a programação completa, com dias 
e horários das sessões de cada filme, pode ser 
conferida no site www.cineflix.com.br. Quem 

estampa o pôster de divulgação do festival deste ano é a atriz Juliette Binoche. Vencedora do 
Oscar e do prêmio de interpretação feminina no Festival de Cannes, ela está em cartaz neste ano 
com o divertido “Tal Mãe, Tal Filha”, dirigido por Noémie Saglio. Outras comédias que fazem 
companhia ao filme protagonizado por Binoche são “Uma Agente Muito Louca”, “Perdidos em 
Paris”, último filme da carreira da lendária atriz Emmanuelle Riva, e “Rock n’ Roll – Por Trás 
da Fama”, dirigido e estrelado por Guillaume Canet e sua esposa na vida real, Marion Cotillard.

Nossos meninos arrasaram como sempre, em mais um excelente jogo. E o rugby está come-
çando a ganhar mais espaço na vida desportista de nossa cidade. No último dia 10, os Tornados 
jogaram contra o Wallys, e em um lindo jogo de placar final 32 a 17. Em um dia de frio, mas 
de torcida mais que competente, e com pequenos lances bem engraçadas, né Balu, salvo pelas 
meninas do Tornados Feminino, cômico, muito cômico. Valeu tudo, Parabéns Tornados!

Eva e Prefeitura 
em prol da FEAI

O Café de La Musique abriu 
suas portas na noite do dia 9 
de junho para receber a Festa 
Beneficente que Eva Maria 
juntamente com a Prefeitura 
Municipal realizaram em prol da 
FEAI. Lindo gesto, muita gente 
comparecendo e ajudando, mas 
fica aqui uma dúvida! Falaram 
que este evento já estava marca-

do há algum tempo, mas parece que veio mesmo a calhar, que se acontece uma semana depois 
do feio e trágico incidente da semana passada, na mesma casa, será isto um pedido de desculpa 
da casa? Ou nada a ver? Fica a questão, entendam como quiserem.

A AESCI (Associação dos Escritórios de Serviços Contábeis de Indaiatuba), realizou no dia 
10 de junho, a sua 1ª  Feijoada Beneficente, em prol do GAADIN (Grupo de Ajuda dos Amigos 
Deficientes de Indaiatuba). Um sucesso total, com o comparecimento dos associados, e tudo 
sobre a batuta do presidente Sergio Agostini e sua equipe poderosa.

A Incorporadora Ciclo convi-
dou alguns formadores de opinião 
local, para um delicioso almoço 
no Green House Gourmet, onde 
ocorreu a apresentação do seu novo 
Condomínio, o Jardins di Roma. 
Em vista do excelente cenário de 
qualidade de vida de Indaiatuba,  
o Sr. Hugo Botter e seus filhos 
Adriano e Ana Carolina resolveram 
investir na cidade, diz Adriano. “Se 
antes escolhíamos o terreno apenas por gosto pessoal ou intuição, hoje temos diversas tecnologias que 
nos permitem uma visão mais rica e aprofundada de cada negócio que fazemos, desde o uso de drones 
e do Google Maps até ferramentas de inteligência de mercado.” A Ciclo iniciou as vendas dos 80 lotes 
do Jardins di Roma. Por meio de uma estruturada operação financeira, a empresa vai subsidiar a compra 
dos lotes em parcelas. A iniciativa, inédita na cidade, tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito, com 
custo mais acessível e menos burocracia que nos bancos. (legenda:  Adriano e Hugo Botter)

A querida Bruna, realizou 
na noite do dia 08, o coquetel 
de lançamento do Vitrine 2017, 
de sua Decorato. Com espaços 
criados e decorados pelos me-
lhores profissionais da área em 
Indaiatuba, presente ao evento, 
a nata da decoração de nossa ci-
dade, gente bonita e de extremo 
bom gosto. Parabéns Decorato!

Renata Tannuri e Arian Carneiro de Mendonça, junto com o The 
Royal Palm Tower de Indaiatuba, receberam a imprensa local, para 
uma coletiva onde esclareceram e informaram a todos sobre o “Festival 
Sabores da Terra Ano II”. O festival que este ano está na quarta edição, 
volta para seu início, que foi Indaiatuba, e ocorre entre os dias 26 de 
junho a 9 de julho, e tem como tema, “Um Toque Junino”. O evento 
contará com onze estabelecimentos, entre restaurantes, lanchonetes 
e casa de chá. Mais informações www.festivalsaboresdaterra.com.br

A convite da São Paulo Companhia de Dança, a Galpão 1 
da Erika Novachi Cia de Dança esteve nos dias 3 e 4 de junho, 
no hall do segundo andar do Teatro Sérgio Cardoso, em São 
Paulo, onde apresentou trechos das coreografia Eu Danço meu 
Silêncio, de Alessandro Pereira, e In a Heartbeat, de Pat Taylor. 
Desde 2014, a São Paulo Cia de Dança recebe convidados para 
suas apresentações no Teatro Sérgio Cardoso, com o Projeto 
SPCD Convida. A ação tem com o objetivo divulgar grupos de 
dança do Estado de São Paulo e sua pluralidade de estilos. Ainda 
no mesmo final de semana, a Galpão participou do 2º encontro 
de Jazz do Raça Centro de Artes, também em São Paulo, com 
uma oficina de Lyrical Jazz com a bailarina e coreógrafa da 
Cia. Erika Novachi. Também ministraram aulas no encontro 
Caio Nunes, Marcela Benvegnu, Eliane Fetzer e Jhean Alex.

O Restaurante “Le Triskell” Bistrô, juntamente com os 
coordenadores do Festival Gastronômico, “Sabores da Terra”, 
Gilles Mourier, Renata Tannuri e Arian Carneiro de Mendonça, 
receberam na noite do dia 07 de junho, a imprensa local para 
um jantar de apresentação do cardápio para o festival, tanto 
almoço como jantar. 
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Cortina

Coleção Bromélia / Center Noivas Novidades

Ouro e Prata

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

Acaba de chegar na Luck Chic novidades incríveis 
em moda festa, em várias padronagens e cores da 
nova estação.  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!

A Capricho Decor está com uma maravilhosa coleção em vários 
modelos de tendência em penteadeiras. Além disso oferece móveis 
planejados para residências ou escritórios no modelo à sua escolha. 
Vale a pena conferir! Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 1341 
- Jardim Juliana. Fone: 3894-7544

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. 

Delicioso brownie de chocolate branco com 
castanhas, coberto com cremoso foundue de 
chocolate branco e generosa bola de sorvete de 
creme. Novos ingredientes e muito mais gostoso. 
Só na Casa da Esfiha, é claro!

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com o 
tão famoso filet à parmegiana, picanha grelhada, 
filet príncipe Albert, filet pizzaiolo, filet à moda da 
casa, filet surpresa, filet Chatobriant, filet vaticano, 
filet à cubana, filet alho e óleo e strogonoff de filet. 
Além disso pratos com peixes, aves, pratos típicos, 
saladas, porções, pratos executivos, espaguetes, 
sobremesas e bebidas em geral. E para a criançada 
um maravilhoso espaço kids “A Fazendinha do 
Caipirão”. Eventos em geral. R. Marta Camargo 
Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

A linha Safari traz em sua cartela de cores, os 
tons terrosos. Deixe-se levar pelas cores naturais, 
a grande tendência do inverno 2017. Além de 
cama, confira também novidades em banho, mesa 
e aromatizadores de ambiente. Av. Presidente 
Kennedy, 1142 Fone: 3816-5431

Capacetes leves com boa ventilação, led traseiro e 
material injetado diretamente no molde,garantindo 
assim melhor durabilidade do produto. Confira 
também novidades em bicicletas para todas as 
idades e os acessórios em geral. Só na Duas Rodas 
você encontra o melhor preço. Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Fone:  3875-0269

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

Tartuf de Nozes

Filet à Parmegiana do 
Caipirão

Capacete First na Duas Rodas

Linha Safare na MMartan

Delivery de lanches no 
Grenelle Gastro Pub

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

Leandro e Lucimeire

Josimar e Denilson

Quintino e Dejair

Tendência em penteadeiras

Um casamento 
de sucesso é 
aquele no qual 
nos apaixonamos 
muitas vezes pela 
mesma pessoa. Foi 
com grande prazer, 
que a A Nova 
Loja participou 
desse momento 
inesquecível do 
casamento de 
Jaqueline Caroline 
e Douglas Rogério. 
Felicidades 
sempre!

Vitória, a gatinha manhosa da 
Clínica Veterinária Bicho Amigo

Aliança ouro 
18k760 tradicional, 
o par por apenas 
R$1.040,00. Não 
perca essa na 
Ouro e Prata. 
Demais!
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Ágata, Hedivaldo e Carol na Pizzaria Babbo IndaiatubaSilvana e Vitor no Restaurante Casa da Moqueca

Nimezio e Berenice Miranda com Sonia e Virgilio Martins no Restaurante Casa da MoquecaNedi, Giovana, Léa, Vilma Maria e Elen comemorando seu TCC na Pizzaria Torrelaguna

Léo, Elizangela e José do Egito no Bar da Gula

Giullia, Marcio, Heloisa, Gabriel, Rafaella, Cristiane, Leandro e Giovanna na Pizzaria Babbo IndaiatubaEquipe do Restaurante Caipirão

Elisangela e Marcio no Bar da Gula Marcos no Grenelle Gastro Pub

Flávia e Adriana no Grenelle Gastro PubKarina e Carlos no Cintra RestauranteKarina e Carlos no Cintra Restaurante

Monize e Rodrigo na Pizzaria Babbo Indaiatuba



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!

Alunas do 6º Ano do Colégio Meta em visita ao Zoológico de 
São Paulo

Cerimonialista Ivanilde Reis junto com seus parceiros Luciola 
Mosela, Flavia Massafera e Tiago Costa comemorando o 
primeiro ano do Trends Salon

Luciola 
Mosela 
e Flavia 
Massafera 
proprietarias 
do Trends 
Salon e as 
proprietarias 
do Empório 
Essenza 
prestigiando 
coquetel de 
um ano de 
Trends Salon 
organizado 
pela 
cerimonialista 
Ivanilde Reis

Alice de Lima Arthuzo na comemoração de 4 anos no Objetivo
CLICK DOIS FOTOGRAFIA

CLICK DOIS FOTOGRAFIA

Luiza Duarte Silva comemorando o aniversário de 5 anos no Objetivo

Natália, Flavio e Jéssica equipe da Ouro e Prata sempre pronta 
para atender seus clientes

Reginaldo Goes faz mais 
um ano de vida hoje, dia 16

Marinalva comemora mais um 
ano de vida no próximo dia 18

Equipe pedagógica do Colégio Meta em Encontro de 
Gestores do Grupo Somos Educação

Prof. Luiz Carlos e equipe do Colégio Meta no Encontro de 
Gestores do Grupo Somos Educação

Prof. Luiz Carlos e família no evento de food trucks do 
Shopping Jaraguá

Recente Amistoso realizado na Escola de Futebol Oficial 
do Cruzeiro entre Cruzeiro x Euro Barcelona x Ponte Preta

Equipe Sub 05 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Alunos do Cruzeiro x Ponte Preta em recente Amistoso

Alunos do Cruzeiro x Euro Barcelona em recente Amistoso



        caderno de negócios

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA VENDA

Nº 751

APARTAMENTOS:

AP01880 - CENTRO - AU20m² - 01 suíte, com cozinha.R$ 800,00.

AP02522 - SPAZZIO ILLUMINARI - AU 58m² 02 dormitórios , Wc social , 
cozinha planejada , sala 02 ambientes, lavanderia , garagem coberta para 
01 auto. R$900,00+COND+IPTU.

AP01088 - VILLAGE AZALEIA - AU 67m² - 03 dormitórios, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto.
R$900,00 + COND. + IPTU

AP00956 - JARDIM PEDROSO - AU 75m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1100,00 
+ COND. + IPTU.

AP03052 - VERTENTES DE ITAICI - AU 85,38m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla, varanda, cozinha, com gabinete, lavanderia, 
garagem para 02 autos cobertas. **Condomínio em excelente localização 
com área de lazer completa** R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU.

AP01317 - RESIDENCIAL VITÓRIA - AU 90m², 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

AP03586 - VILA MARIA HELENA - AU 64,50m² - 02 dormitórios sendo 01 
suíte com ar condicionado, WC social, sala, cozinha planejada, varanda 
gourmet, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1300,00 + COND. + IPTU.

AP02678 - FELICITTÁ - AU 83 - 03 dormitórios sendo 01 suíte com ar-
mários, WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda gourmet, 
garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

AP03529 - GIOVANNA - AU 156m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte máster (todos 
com armários), WC social, roupeiro, sala ampla 03 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, ampla, garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.

AP03557 - JATOBÁ - AU 120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet e 
armários, WC social, ropeiro, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. Condomínio com infra de lazer 
completa. R$ 2.500,00 +COND. + IPTU.

CASAS:

CA06954 AT 125m² AC 90m² 02 dormitórios, sendo 01 siuíte, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, 01 vaga de garagem descoberta. R$ 1.200,00 + COND+ IPTU.

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

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

CA07030 - JARDIM DO VALLE - AT 250m², AC 130m² - Casa no piso superior 
com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 auto. R$ 1.300,00 incluso IPTU.

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

CA03843 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 98m² - 03 dorms sendo 01 
suíte c/ armários, (segundo dormitório também c/ armários), WC social, sala 02 
amb., área de luz, cozinha, gar. para 02 autos.. R$ 2.200,00 + condomínio + IPTU.

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

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

CA07116 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT 300m² , AC 186,83m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes 
com ar condicionado, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavan-
deria com armários, área gourmet, quintal, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. R$ 3.300,00 + COND. + IPTU.

CA05085 - VILA RESIDENCIAL PARK AVENIDA - AT 360m²- AC-
-328m²- PISO SUPERIOR: 03 dormitórios, sendo 03 suítes, 01 
suíte master e com sacada, todas com armários embutidos. PISO 
INFERIOR: hall, lavabo, escritório, sala de estar, sala de jantar, 
sala de TV, cozinha, área de serviço, churrasqueira, quintal com 
gazebo e todo arborizado,portão eletrônico, e garagem para 03 
autos cobertas.  R$ 4.500,00 + COND. + IPTU.

DESTAQUE 
DA SEMANA

CASAS:

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

CA07114 - VILA VENEZA - AT. 140 m² AC. 105 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, Wc social, lavanderia e garagem para 2 
autos descobertos. R$ 330.000,00

CA06970 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte c/ varanda e ar condicionado), sala de 
estar com ar condicionado, sala de jantar, cozinha americana planejada, despensa, lavanderia, WC social, lavabo, área gourmet com 
churrasqueira. Condomínio com portaria 24h, piscina, churrasqueira e playground. R$ 520.000,00. ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL 
DE MENOR VALOR.

CA06990 - JARDIM RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m² , AC 180m² - 03 suítes todas elas com closet e armários, sala ampla 
dois ambientes, lavabo, jardim de inverno, cozinha planejada, despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, piscina, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas.R$ 850.000,00

CA07118 - CIDADE NOVA - AT 360m², AC 150m² - Casa da frente com 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla, cozinha, 
lavanderia. Casa dos fundos com 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia. Quintal arborizado. Área gourmet com churras-
queira, garagem para 03 autos. R$ 1.200.000,00

CA07117 - JARDIM ESPLANADA - AT 396,84m², AC 363,63m² - 04 suítes todas com closet, sendo 01 no piso inferior, escritório, home, 
sala ampla dois ambientes, bar, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia com armários, suíte de empregada, edícula com 02 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, área de lazer com churrasqueira, WC externo, amplo quintal, garagem para 04 autos. R$ 1.200.000,00

CA07015 - JARDIM RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m² - AC 265m² - Sobrado com 04 dormitórios sendo 02 suítes com closet 
+ 01 suite normal com sacada, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, despensa, lavanderia área de lazer com piscina, área 
gourmet com churrasqueira e forno de pizza, WC externo, garagem para 04 autos sendo 02 cobertos. R$ 1.250.000,00

CA07121 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m², AC 105m² - Casa nova com 03 dormitórios sendo 02 suítes am-
plas, área de luz intima, WC social, sala ampla, cozinha americana com cooktop, área gourmet conjugada, lavanderia, gara-
gem para 02 autos. **Aquecedor solar instalado, preparação para ar condicionado em todos os ambientes-R$ 470.000,00

CA06460 - VILA BORGHESE - Sobrado em condomínio, com 03 suítes com closet, sacada, escritório, lavabo, sala 03 
ambientes, cozinha, despensa, área de serviço, área gourmet, lavabo, depósito, piscina, garagem para 04 carros.* 
Possui aquecimento solar, e preparação para ar condicionado. Venda R$ 1.400.000,00

APARTAMENTOS:

AP01065 - PORTAL DAS FLORES - AU 72m² - 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha planejada, rede de proteção, 
lavanderia, garagem para 01 auto.  R$ 290.000,00.

AP03315 - VERTENTES DE ITAICI - AU 85m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 350.000,00.

AP02299 - PLACE VIEW - AU 70m² - 02 dormitórios sendo uma suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, lavan-
deria, sacada gourmet, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festa, 02 vagas.R$ 440.400,00

AP03532 - RESIDENCIAL VIENA - AU 124,48 - 03 dormitórios sendo 01 suíte (todas com armários), escritório, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. **Prédio com academia, 
salão de festas e play ground**R$ 450.000,00

AP03545 - EDIFÍCIO ANTARES - AU 202,42m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia com armários, WC de serviço, cobertura com ampla sala, WC, churrasqueira, 01 
vaga de garagem. R$ 500.000,00

AP03339 - PREMIUM RESIDENCE - AU 91m² - 02 suítes com armários, WC social, sala estendida, varanda gourmet, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 02 autos. Split para ar condicionado com cinco pontos.R$ 560.000,00
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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 
AP00436 – 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
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– 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 Ma-
rino – 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
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$1.000,00 + 
cond. 500,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova 
– Edificio   San Marino 11 
andar com 3 dorm. sendo 1 
suite com armários, sala 2 
ambientes , 1 vaga de gara-
gem R$ 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 
CA01021- Jardim Androvan-
di – 2 dorm. Coz. WC, lav. 
Coberta e 1 vaga R$ 900,00

AP00601 – Cond. Gran Ville 
– 3 dorm. sendo 1 suite aluguel 
1.200,00+ COND. + IPTU -73m 
, 4 andar com elevador área de 
lazer total
AP00616 – Residencial Mirim 
2 – 2 dorm.sendo 1 planj. Com 
cama de solt. E ventilador teto, 
cozinha com planejado R$800,00 
+ cond. 250,00 incluido gás e 
água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, ao 
Cristo)- 2 dorm. sala, cozinha com 
armários e fogão cooktop, e 1 dorm 
com armários R$ 1.000,00 + cond. 
140,00
CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com ar-
mários,ar condicionado e ventilador 
de teto, WC social, 2 com sacada 
e 1 suite máster, parte inferior sala 
2 amb. Com lavabo, jd. De inver-
no, cozinha plan., lavanderia com 
armários, área gourmet, com chur-
rasqueira, pia e WC. Cerca elétrica, 
aquecedor solar, vaga pra 4 carro 
sendo 2 coberta R$ 3.800,00

CA01135 – Jd. Morada do 
Sol – Sobrado piso superior 2 
dorm. 1wc, sala com sacada, 
cozinha com um lindo gabinete, 
lavanderia  com sacada no fun-
do, piso inferior  garagem, um 
WC e um quartinho. 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 dormitó-
rio  2 wc social ,  com mobilhas 
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 $ 34.000,00 Cond 
2.000,00

SA00010 – Office Pre-
mium  –  Torre  Bunises 
– Locação sala de 44m2 
com 1wc-  sex to  andar 
– aluguel R$1.000,00 + 
cond. + IPTU
SL00018  - 3  sa las   na 
a v .  C o n c e i ç ã o ,  t o d a s 
interl igadas, 3 lavabos e 
3 wc em cada sala, com 
2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  
44m2 com 1wc, cozinha 
,  e área de luz e duas 
sa las   sendo uma t ipo 
recepção, R$ 1.100,00 _ 
IPTU 70,00 
SA00019 –  Jd. Morada 
do Sol  Salão com 4 box 
com divisórias de gesso 
e porta de vidro, 1 cozi-
nha 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 418691 - Vila Suiça - 4 suítes / 1 
máster / closet / sala / escritório / copa /coz 
planej / lavabo / wc / lavand / churras/ forno 
p/pizza/wc e dormt ext/ 4 gar/R$850.000,00 

ref. site 120791- Jardim União - 3 dorm/ 
1 suite/ sala/ coz/ lavand/wc/ quintal / 3 
gar R$282.000,00

ref. site 210791 - Jardim Brasil - 1 
dormitório / sala / cozinha / lavanderia 
/ R$680,00 isento IPTU

ref. site 461291 – Jd. Pau preto - at 150 
m² - R$160.000,00

ref. site 757691 - Terreno com 300 m² 
R$280.000,00

ref. site 229691 - Fonte de Trevi –  3 dormt / 
1 suíte/ sacada / sala jantar/sala estar / coz 
/wc / lav. / gar R$900,00 + COND+ IPTU

ref. site 720791 - Jardim dos Colibris - 2 
dorm/ 1 suite/ sala/ coz/ lavand/ wc / quin-
tal / vagas p/ vários carros R$240.000,00

ref. site 649691 - Jardim Morada do 
Sol - salão de esquina / 2 wc / cozinha 
R$1.100,00

ref. site 981581 - Jd. Paulista – 1  dor-
mitório / sala / cozinha / wc / R$ 650,00 
isento IPTU.

ref. site 009671 - Jd morada do sol - 3 
dorm. (1 suite) / sala / cozinha / wc / 
as / 2 garagem R$ 1.200,00

ref. site 301631 - Colinas do Mosteiro de Itaici - 3 
dorm 1 suite / sala 4 amb / lavabo / coz / copa / wc / 
as / gar 2 vagas / piscina / chur / forno caipira / des-
pejo / canil / pomar / varanda / jardim. R$ 850.000,00 

ref. site 817601 - Jd.pau preto - 2 dorm. / 
sala / cozinha / wc / as / garagem 2 vagas. 
R$ 1.200,00 + IPTU
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD. 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.  

CONDOMINIOS 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, garagem 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 - 
somente 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)
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 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
VL. SUIÇA – R$900,00 – 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 
americana, 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  
jantar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are 
acoberta, garagem para 2 carros. 
JD. MONTE VERDE – R$2. 500,00 – COMERCIAL – 3dor-
ms(1st), sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ. INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem

VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND. )
JD. SANTA CRUZ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
as, garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem. 
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  

Apto com 2 dormitórios, escritório, varanda gourmet 
R$ 1.600,00
Apartamento no Morumbi 2 dormitórios R$ 1050,00 
Incluso condompinio, agua e gas. 
Apartamento no vilagio D`more R$ 1.500,00 
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 

Santorine, 150 m² R$ 88.000,00
Terreno 1315 m², terracota, totalmente plano e na parte 
mais alta do condomínio. R$ 220,000,00 
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

Casa no bairro pau 3 dormitórios sendo 1 uma suíte. 
totalmente reformada R$ 800.000,00 
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 

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

Casa no cond. Green View  no Itaici, terreno de 300 m², 
com 3 suítes, churrasqueira, piscina, diferencial com acab. 
de primeira qualidade. R$ 950.000,00
Casa em rua comercial e movimentada, próximo a 
bancos, terreno de 250 m² com 3 dormitórios, sala para 2 
ambientes. R$ 420.000,00
Terreno Jd. Impérios, R$ 65.000,00 de entrada e assume 
parcelas de R$ 1.000,00. 
Jd. Montreal, casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
faltando acabamento. R$ 360.000,00  
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$265.000,00
Casa Comercial -Pq Boa Esperança – 10 Salas, Edícula, 
6 vagas R$ 3.500.000,00
Casa Salto -  Jd Panorama – 2 dorms, Suíte, 3 vagas R$ 
265.000,00

Cond. Paradiso – 5 stes, Alto Padrão R$ 2.500.000,00
Jd. Turim – 2 dorms   R$ 190.000,00
Jd. Barcelona -  3 dorms, 1 suíte R$ 230.000,00
Jd. União – 3 dorms, 1 suíte R$ 250.000,00
Jd. Veneza – 2 dorms R$ 206.000,00
Jd. Europa – 1 dormitório ( 250 m² terreno excelente 
localização) R$ 240.000,00
Jd. Monte Carlo – 1 dormitório R$ 167.000,00
Terra Magna – 2 dorms R$ 570.000,00
Itaici Alto Padrão – 3 suítes, Piscina R$ 950.000,00
Chacara Vale do Sol -  3 Dorms, 1 suíte R$ 630.000,00
Jd. Montreal – 3 dorms, 1 suíte R$ 470.000,00
Casa Comercial Cecap - (Próx. a Francisco de Paula leite) – 
250 m² ( Ac. financiamento e analisa Proposta) R$ 420.000,00

 
APARTAMENTO – VENDA  

Apto com 2 dorms, escritório, varanda gourmet R$ 320.0000,00
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 
cond.
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$390 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 - 
(19) 98136-7331.
Casa Cond. Santa Cla-
ra - AT 502 M² / AC 
340 M² C/ piscina - 04 
Suítes/ 1 Master. R$ 
1.900.000,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa Jd. Regina R$ 490 
mil - AT 250M² AC 136M² 
- 3 dorms/ 1 suíte. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. (19) 
97404-0445 c/ 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, mezani-
no, escritório, coz. com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051 
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, PE direito 
alto, WC social, mezani-
no, escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047.
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092.
Cond. Montreal Re-
sidece - Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, sala, 
cozinha, pé direito alto, 
com armários embuti-
dos, churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita Fin. Tr 
Edison (11) 98457-7872 
CRECI+ .

Cond. Village de In-
daiá - Sobrado com 
Piscina 6 Dorms/1suite, 
Garagem p/ 5 carros. 
AT480m² AC 328m² 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Condomínio Vista Ver-
de -  Vendo casa térrea 
- 3 dorms  (1 suíte) e 
demais dependências, 
cozinha tipo americana 
planejada, dormitórios 
c/ planejados, lavan-
deria, churrasqueira, 
quintal, garagem p/ 3 
veículos. Condomínio 
fechado portaria 24 ho-
ras, câmeras. Seguran-
ça total. F: (19) 3394-
2197 / (11) 98635-7556.
Condomínio Vista Ver-
de -  Vendo casa térrea 
- 3 dorms  (1 suíte) 
e demais dependên-
cias, lavabo, cozinha 
planejada, ar condi-
cionado, aquecimento 
solar, dormitórios c/ 
planejados, lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
garagem p/ 3 veículos. 
Condomínio fechado 
portaria 24 horas, câ-
meras. 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 Fru-
tas, 3 Dorms. (1 suíte), 
1 WC social, coz. c/ 
armários, lavanderia 
coberta e fechada, quin-
tal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bairro 
diferenciado, bem ar-
borizado 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, pos-
so voltar até 30mil reais. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.

Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406- 6590
Jardim Regina - Vendo 
casa c/ 3 dorm (1 suíte), 
coz, sala 2 amb., área 
de serviço, WC Social, 
garagem p/ 2 carros, 
excelente localização. 
AT. 250m² AC. 160m² - 
Tratar (19) 99444-9415 
c/proprietário.
Jd. Do Vale -  Casa 
c/ 3 dorm. (1 suíte) c/ 
móveis planejados, ar 
condicionado, garagem 
para 2 carros. Dire-
to com o proprietário. 
Aceito propostas. F.: 
99284-2674.
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 social- 
lavanderia, garagem. 
toda em estrutura para 
sobrado.
Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesportivas, 
salão de festas e chur-
rasqueira, próx. Prefei-
tura/Parque Ecológico. 
Casa 3 dorm. (1 suíte), 
sala 2 ambientes com 
pé direito alto, cozinha 
americana com mó-
veis planejados, área 
gourmet, bom quintal, 
garagem 2 carros, aca-
bamento de primeira. 
R$420 MIL, aceito fi-
nanciamento. F: (19) 
98102-7090
oportunidade úni-
ca!!  valor:  Apenas: 
R$215.000,00 Ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 3935-3294.
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

Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 3 
dorms, 1 suíte, 1wc social, 
cozinha com armarios, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado bem 
arborizado e fácil aces-
so ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar (19) 
3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Sobrado no Portal das 
Acacias – part sup. 3 
dorm. todos com planeja-
dos com ar condicionados 
sendo 1 suite com sacada 
1 wc social.Parte Inferior 
sala 2 amb., lavabo, coz. 
com planejado, área gou-
mt com churr. 2 vagas. R$ 
480.000 F. 9.9147-5947 
Luiz a creci 166776 

 
Aluga-se Vila Castelo 
Branco. Rua Pedro Cai-
nelli, 101 - casa térrea, 03 
dormitórios, sala, cozinha 
americana, banheiro, la-
vanderia, garagem para 
3 carro. R$1.100,00 + 
IPTU Tratar F.: 3894-
7078/3935-7666.
Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem 
coberta R$ 950,00 (Inclu-
so condomínio e IPTU) 
– Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051 whatsapp
Alugo quarto com ba-
nheiro no centro da cida-
de, ir ver no local na parte 
da manhã, Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos
Casa no jd. Maria Helena 
com moveis na sala sofá e 
TV. Na cozinha armários 
mesa geladeira e fogão, 
2 dorm, sala de jantar e 
edícula com 1 dorm . e 
WC, gar. para 4 carros 
descoberta , 1 coberta . R$ 
1.500,00 F. 9.9177-7051 
Regina Kuga creci 167606

Classificados24B

Vendo Apto. em Salto 
Cond. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áre-
as privativas e 1 vaga de 
gar.R$175.000 F. (19) 
99444-9415 c/proprietá-
rio. Aceita financiamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI, condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção, apto. 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090

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 condomínio 
F. 9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, co-
zinha com planejados e 
cooktop  sendo 1 dorm. 
com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. 
Próximo ao cristo  F. 
9.9177-7051 - Regina 
Kuga creci 167606 
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$1400,00 
(Condom+IPTU Inclu-
so). F: (19) 98102-7090.
Apto Bosque dos In-
daias   -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, 
e 1 vaga de garagem  , 
no primeiro andar   R$ 
800,00  +  condomínio  
200,00 e com gara-
gem F. 9.9177-7051 
whatsapp  Regina creci 
167606

Apto no Gran ViIlle 2 
dorm,  coz. americana, 
sala 2 ambientes R$ 
1.200,00 + Cond. + Iptu 
F. 9.9177-7051 Regina 
Kuga creci 167606
C o n d .  G r a n  V i l l e 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. 
e IPTU creci 167606 F. 
19 99177.7051.

Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diver-
sas 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 
Pau l i s ta .13 .000m² , 
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 
compartilhado e outro 
exc lus ivo,  d iversas 
aves, e árvores frutífe-
ras, a 8 km do centro, 
de frente para o asfal-
to, R$270.000,00 acei-
ta imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento.  F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935- 3294. 
C h á c a r a  n o  O l h o 
D ’ á g u a  -  1 0 0 0 m ² , 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto, pés de fru-
ta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Colinas Mosteiro  - 
permuta por apto de 
mesmo valor .  Chá -
cara c/ 2500 M² - 2 
dorm, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para 
o lago. R$ 780 mil F: 
(19) 99976-7071 

Apto  Cond, Rocca-
porema. Com 1 dorm. 
com planejados, sala 
com sacada, cozinha 
com planejado linda vista 
Luiz Creci 166776 – F: 
9.9147-5947
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 
mil F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
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 cozinha gourmet. 
R$330.000,00. Direto 
com o proprietário. F.: 
99284-2674
Edificio Resedás - Ven-
de / permuta – apto c/ 
56 m². 2 dorms, 1 vaga, 
Cond c/ piscina, Segu-
rança 24 h R$ 260 mil. 
F: (19) 99976-7071
Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vis-
ta Verde, compro apto 
de particular, favor ligar 
para 19 991342579 falar 
com Rita 
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de garagem 
60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário. 
F. 3017- 2608 / 99762-
7997 / 3935-3294. 
Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia



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

Cond. Brescia - Ven-
do 05 lotes de 200 m². 
Tratar com Isabel F: 
(19) 99976-7071
Jd. Bela Vista  com 
300m² R$155 mil F. 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092.
Jd. Dos Impérios - 
Vila Rica - Terreno 
Vende –  189m² do-
cumentação em or -
dem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Oportunidade – Ter-
reno -  150m² .  R$ 
90.000,00 à vista ou 
R$ 30 mil de entrada 
+ parcelas.  F.  (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Pq das Bandeiras - 
terreno para venda. 
Ótima local ização - 
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, 
escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 
Mi l .  F:  (19)  98986-
9106
Vendo Terreno Co-
mercial – Jd. Espla-
nada, 472m² ao lado 
da Prefeitura 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, rua 
principal, área total m², 
área construída m². R$5 
Mil.  Tel: (19) 99612-
7897
Alugo Salão comercial 
– Centro prox. A Rodovi-
ária – 9 salas comerciais 
c\ wc e elevador, parte 
inferior 2 salas c\ wc, óti-
mo p\ pousada, escolas, 
escritórios, cabelereiros, 
etc. F: (19) 98716-9978
Vendo/Alugo - Offi-
ce Premium  -  Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 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.
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
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. Pre-
ço de oportunidade. F: 
3016-4493
Fan 150 - 2012 com 
bateria nova, relação 
com retentor e pneus 
novos R$5.200,00 aceito 
proposta F. 9.9334-7959 
com Roberto

Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Gelade i ra  Dup lex 
Brastemp  Frostfree 
em perfeito 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 
sujeito a alteração no 
valor 
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-
7676 
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
M u l t i p r o c e s s a d o r 
Philco Master-Pró 9em 
1 na caixa R$200,00 
F.: 3017- 5541 / 99259-
1877 (Claro)
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. F: 
(19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicle-
tas novas por carro 
valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com 
conversor digital. Ofer-
ta pagamento a vista. 
Contato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo / Troco - Má-
quina de solda Indus-
trial Banbozzi TDG 415 
completa com tocha 
e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Cana-
dian, aro 26, c\21 mar-
chas. Impecável! F: (19) 
99324-7676
Vendo Cortador de 
grama Trapp  Mod. 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 / 99259-
1877 Claro
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Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Dotorzi-
nho, com banha de car-
neiro, arnica e anti-infla-
matório muscular F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom estado 
R$80,00. F.: 3017-5541 
/ 99259-1877 Claro
Vendo sala de jantar 
Luis XV completa ou se-
parada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil 
Mod. Grécia 3/2 lugares, 
tecido suede. Vendo se-
parado. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp – 
110w. R$250,00. F: (19) 
99324-7676

Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Oportunidade - 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

Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 

Cuidadora - ofereço 
me para cuidar de ido-
sos, criancas,pessoas 
com necessidades es-
peciais etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. 
Cursanso Tec Enfer-
magem. Possuo expe-
riencia 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 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospitalar. 
Cursando enfermagem 
F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca, 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 B 
e serviços gerais. Tel.: 
11-975314276.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de 
pequenos e grandes 
portes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.

Ofereço -me  como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em au-
xiliar de cozinha, bal-
conista de padaria ou 
sorveteria. Renata Apa-
recida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para con-
serto de maquina de 
costura industrial e do-
méstica F: (19) 99212-
1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-
7179.
Ofereço-me para cuidar 
de idosos, crianças, pes-
soas com necessidades 
especiais. Atendimento 
residencial e hospita-
lar. Possuo experiência 
e referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-2723
Ofereço-me para fazer fa-
xina e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Trave-
te. F.: 99212-1731.

Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
( senhor )  CNH “D” . 
Bom conhec imento 
Capi tal  e Inter ior  – 
Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
O f e r e ç o - m e  p a r a 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi -
dráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc... 
F: (19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço tra-
balhos de jardinagem 
(corte de grama) tam-
bém. Tenho maqui-
na, não tenho vícios. 
Tratar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pi ta is e residência. 
F :  9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. Dis-
ponibilidade de horá-
rio. F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
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 do-
micilio. F: 3935-0499 / 
9.9369-5615. 



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. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
– Possuir Superior em Elétrica, Eletrônica 
ou Técnico. Conhecimentos em Informáti-
ca. Norma ISO 9001: 2008 e 2015, Inglês 
avançado e espanhol intermediário. Pos-
suir condução própria. Disponibilidade 
para viagens nacionais e internacionais.  
Possuir experiência em manutenção e 
instalação de equipamentos eletrônicos. 
Recebimento de materiais, atendimento 
ao cliente e elaboração de orçamentos. 
Residir em Indaiatuba ou região.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de 
ferramentaria como fresa, retífica e torno. 
Possuir Curso Técnico na área de Ferra-
mentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumentos 
de medição. Noções básicas de ISO 
TS 16949. Irá atuar na manutenção de 
moldes com gavetas, núcleos rotativos, 
câmara quente, engrenagens de precisão 
e  moldes em inox hospitalares. Residir 
em Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
GERENTE DE VENDAS – Experiência 
no ramo de Alimentos e Higiene e 
Limpeza. Experiência em Gerenciar 
atividades de vendas, estratégicas e 
diretrizes para comercialização dos 
produtos da empresa. Supervisionar 
Analistas, supervisores e vendedores. 
Elaboração de relatórios. Residir em 
Indaiatuba, Piracicaba, Americana. 
Limeira ou Campinas.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do equi-
pamento: Intermac Master Bevel. Ensino 
médio completo. Disponibilidade de ho-
rário. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir experiência em prepa-
ração da superfície (lixar, polir, desengra-
xar), preparação da tinta para aplicação 
com pistola. Residir em Indaiatuba.
PASSADOR – Experiência na área de 
produção ou serviços gerais. Ensino 
fundamental. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – Pos-
suir experiência como trocador de mol-
des 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 Ferra-
mentas da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, Hor-
tolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Bons 
conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em horário de Shopping.

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 na  escala 
12X36 e  ter conhecimento de  informática.

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. De-
sejável conhecimentos com serviços de 
portaria, entrega de correspondências, 
medição de gás e água, limpeza, jardina-
gem, piscina e pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica.  

Auxiliar de Limpeza – Desejável ex-
periência em limpeza. Disponibilidade 
de horários 

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): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ PCP 
(7980): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8009): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO (7945): 
ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(8027): 
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 USINAGEM (8018):
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022): 
OPERADOR MÁQUINA (7886): 
PROGRAMADOR DE CLP (7994):
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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