
Saúde inicia vacinação contra 
HPV para meninos de 11 a 15 anos

Láisa Luisa Daltio 
conquista a faixa de Miss 
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ARTE LUTADOR

Indaiatuba recebe entre os dias 7 a 16 de julho, o Festival Internacional de Dança, que 
será realizado no Ciaei. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do teatro a partir de 7 de 
julho e custam R$50 inteira e R$25 meia entrada. Pág. 10A 

O lutador de MMA, 
Rodrigo Nogueira, mais 
conhecido como Minotauro 
realizará uma palestra em 
Indaiatuba no dia 27 de julho, 
no Ciaei a partir das 20 horas.

GIULIANO MIRANDA

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

RANKING

INVERNOESPORTES

BENEFÍCIO

POLÍCIAECONOMIA

O inverno teve início no 
dia 21 de junho e segue até 
o dia 22 de setembro e será 
marcado por um período 
de chuva entre a média e 
acima da média com tem-
peratura mais elevada que 
o normal, considerando a 
estação como um todo. 

O IC conhece neste do-
mingo, dia 25, os quatro 
finalistas do primeiro turno 
das duas copas de futebol 
society. A partir das 7h45 os 
oito times entram em campo 
para os jogos de volta que 
vão determinar quem segue 
vivo na briga pelo troféu.

O prazo para o saque do abo-
no salarial ano-base 2015 termi-
na no dia 30 de junho, e quem 
tem direito deve ficar atento para 
não perder o prazo, porque os 
recursos não ficam acumulados 
de um ano para o outro. 

O  i n s t ru to r  de  Au to 
Escola,  Marcos Roberto 
Ribeiro, 37 anos, morreu 
após  s e r  a lve j ado  com 
tiros na noite do último 
dia 16,  no bairro Santo 
Cruz. A vítima chegou a 
ser socorrida com vida, 
porém morreu momento 
após dar entrada no Haoc.

A Receita Federal libe-
rou o crédito bancário do 
primeiro lote de restituição 
de Imposto de Renda (IR). 
Segundo a Receita, a resti-
tuição será para 1.636.218 
contribuintes e contempla 
também restituições residu-
ais dos exercícios de 2008 
a 2016.

Indaiatuba é a 30ª cidade mais inteligente e conectada do Brasil, segundo o ranking Connected Smart Cities de 2017. Entre os 
municípios da RMC Indaiatuba ocupa o segundo lugar, atrás apenas de Campinas, que está em 8º no ranking nacional. Pág. 03A Pág. 03APág. 09A
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Estação começou 
e deve ser menos 
rigoroso em Indaiatuba

Society do Indaiatuba 
Clube define finalistas 
neste domingo 

Prazo para sacar 
abono salarial termina 
dia 30 de junho

Instrutor de Auto 
Escola morre baleado 
no Santa Cruz

Receita libera 
crédito do primeiro 
lote de restituição IR

Indaiatuba é a 2ª cidade, da 
RMC, mais inteligente do Brasil

Indaiatuba sedia Festival 
Internacional de Dança em julho

Minotauro realiza palestra 
em Julho no Ciaei
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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.) 

Cuidado com a saúde

Para quem quer trabalho e não emprego

O inverno chegou e com ele surgem as doenças respiratórias. 
Na estação mais fria do ano, as pessoas ficam mais propensas a 
adoecer devido à propagação de vírus e bactérias. E não se pode 
dar brecha quando falamos de saúde. O Ministério da Saúde 
está disponibilizando desde o dia 17 de abril, a vacinação contra 
a Influenza H3N2, que já fez quatro vitimas no munícipio. E 
devido à baixa procura, a campanha se estendeu até hoje, dia 
23, e ainda assim há grupos que ainda não atingiu a meta. 

É indispensável tomar a dose pessoas que fazem parte do 
grupo prioritário estabelecido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como idosos, crianças, asmáticos, cardiopatas, 
diabéticos, indígenas e outros, pois os mesmos podem apresen-
tar quadros graves caso adquira o vírus da Influenza. 

A vacinação é sim a melhor forma de se prevenir, mas tais 
cuidados são essenciais para a prevenção da doença como 
evitar levar a mão aos olhos, ao nariz e à boca; lavar sempre 
as mãos com sabão ou álcool e cobrir a boca quando for tossir 
ou espirrar. 

Por isso quem ainda não se vacinou, procure a UBS mais 
próxima de sua residência e se imunize contra o H3N2.

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

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

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

25 DOM.   NÃO OPERA

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

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

26 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

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

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

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

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

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

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

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

27 TER. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

28 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

28 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

28 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

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

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

29 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

29 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

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

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

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

30 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

30 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

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

RADARES DIAS - 23 A 29/06

DIVULGAÇÃO

Estamos contratando uma pessoa profissional de vendas, mas precisamos de pessoas proativas, que se ante-
cipem, antes que aconteçam os problemas, que seja como se diz o jargão,  “pau para toda obra”  sem escolha 
de tarefas, que seja brilhante, que priorize seu trabalho e vibre com os resultados. Este fato se passou durante 
a primeira guerra americana, quando um oficial mandou seus soldados cortarem algumas árvores para fazerem 
uma ponte. Não havia homens suficientes, e o trabalho progredia muito lentamente. Um homem de aparência 
imponente, que estava passando a cavalo, falou com o oficial responsável quando este dava ordens aos su-
bordinados, mas ele mesmo não fazia nada. - Você não tem homens suficientes para o trabalho, não é? - Não, 
senhor. Precisamos de ajuda. - Por que você mesmo não põe mãos à obra? - perguntou o homem no cavalo. 
- Eu, senhor? Por quê? Sou um cabo - respondeu o oficial, aparentemente ofendido com a sugestão. - Ah, é 
verdade - respondeu o outro calmamente e, descendo do cavalo, pôs-se a trabalhar com os homens até estar 
concluído o serviço. Depois, montou novamente e, enquanto saía, falou para o oficial: - Cabo, da próxima vez 
que tiver uma tarefa a cumprir e poucos homens para o serviço, avise ao comandante superior, e eu tornarei 
a vir. Este era o general Washington. Temos uma equipe de alta performance e nosso trabalho e desenvolver 
pessoas para obterem maior resultado nos seus empreendimentos. Venha para a Signa treinamentos - www.
signatreinamentos.com.br -019- 3875.7898- 99656-4443 Visite a Signa TV no Youtube. Trevisan José.

Artigos

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

VERBAS RESCISÓRIAS NA DISPENSA IMOTIVADA
Em regra, o contrato de trabalho não tem prazo para terminar, iniciando com um contrato de experiência 

com prazo máximo de 90 dias podendo ser prorrogado uma só vez dentro desse período e após, converte-se 
em tempo indeterminado.

Durante o contrato, o empregador tem deveres, como pagamento de salário, outros benefícios, respeito a 
normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, e assim também o empregado, que tem o dever de prestar 
o serviço ao empregador, ser subordinado a este, etc.

Quando do fim do contrato, o empregador tem o dever de pagar as verbas rescisórias, delimitadas de acordo 
com a espécie de extinção do contrato, em especial a dispensa imotivada sendo a mais comum.

É importante o empregado saber quais as verbas são devidas e como é o procedimento de extinção do con-
trato de trabalho e posterior pagamento.

A dispensa ocorre quando o empregador comunica por meio do aviso prévio, que não contará mais com 
os serviços do empregado. O empregador pode exigir o cumprimento do aviso ou indenizá-lo, caso em que o 
empregado receberá por todo o período de aviso prévio (30 dias + 3 dias para cada ano de contrato).

Se o aviso prévio for cumprido, o empregador tem até o primeiro dia útil seguinte para pagar as verbas 
rescisórias. Se for indenizado, o prazo é até 10 dias a contar do dia seguinte da comunicação de dispensa.

As verbas rescisórias na dispensa imotivada são: aviso prévio indenizado (se for o caso), 13º salário pro-
porcional, férias integrais e proporcionais acrescida de 1/3, multa de 40% do FGTS e guias para saque, além 
das guias para requerimento do seguro desemprego.

Em caso de o empregador não pagar as verbas rescisórias nos prazos descritos acima, deverá pagar ao 
empregado uma multa equivalente ao seu salário. Se a dispensa ocorrer 30 dias antes da data base da nova 
Convenção Coletiva, também pagará indenização de um salário para o empregado além da diferença das verbas 
rescisórias com o salário corrigido por meio da convenção coletiva.

O artista Alex Hornet produziu o maior painel da cidade, de 300m², com técnicas de grafite, em homenagem à Indaiatuba. A arte 
está localizada em frente à praça da Matriz

www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849
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Indaiatuba é a 30ª cidade mais 
inteligente e conectada do Brasil
Entre os municípios da RMC a cidade está atrás apenas de Campinas

ELIANDRO FIGUEIRA

INVERNO

Indaiatuba é a 30ª cidade 
mais inteligente e conec-
tada do Brasil, segundo 

o ranking Connected Smart 
Cities de 2017, elaborado pela 
Urban Systems e divulgado 
no último dia 16, pela Exame.
com. Comparado ao ranking 
de 2016 à cidade subiu 25 
posições. Entre os municípios 
da RMC (Região Metropolita-
na de Campinas), Indaiatuba 
ocupa o segundo lugar, atrás 
apenas de Campinas, que está 
em 8º no ranking nacional.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) ressaltou que o tra-
balho desenvolvido ao longo 
dos últimos anos e a continui-
dade de um governo eficiente 
mais uma vez se refletiu em 
índices favoráveis à Indaia-
tuba. “Indaiatuba não ocupa 
boas posições em rankings 

tornar as cidades mais eficien-
tes e seguras. A transformação 
de uma cidade tradicional em 
uma smart city envolve o uso 
extensivo de sistemas digitais 
de comunicação e informação 
por parte das prefeituras e de 
seus órgãos administrativos. 
Aplicados ao planejamento 
e à coordenação de escolas, 
sistemas de transporte, hospi-
tais, redes elétricas e telefonia, 
abastecimento de água e ou-
tros serviços, esses sistemas 
elevam a eficiência desses 
recursos para a população.

Estação deve ser menos rigoroso na cidade
O inverno teve início no dia 

21 de junho e segue até o dia 
22 de setembro e será marcado 
por um período de chuva entre 
a média e acima da média com 
temperatura mais elevada que o 
normal, considerando a estação 
como um todo. 

De acordo com a técnica em 
meteorologista e coordenadora 
técnica do grupo de operações 
da Somar, Patrícia Vieira, o 
inverno em Indaiatuba deve 
começar com tempo mais fir-
me. “Um evento de chuva é 
esperado no início da segunda 
quinzena de julho. Como a 
média climatológica de julho 
é de menos de 5mm na cidade, 
qualquer evento de chuva pode 
passar a média”, explica. “Não 
vai chover com a frequência e 
volume registrados no outo-
no, mas as precipitações que 
ocorrerem podem ultrapassar 
a média. Vale salientar que já 
chove, naturalmente, pouco no 
inverno”, complementa.

Patrícia ainda diz que o 

inverno deste ano não será com 
altas ondas de frio igual ao ano 
passado. “Atenção, pois isso 
não implica na ausência de on-
das de frio ao longo da estação”, 
salienta. 

Em julho, a chuva acontece 
próxima da média do mês. A 
temperatura ficará mais baixa 
que o normal com pelo menos 
dois declínios um pouco mais 
acentuados, um no primeiro e 
outro no último decêndio do 
mês, mas sem grandes extremos.

Já em agosto, chuva dentro 
do normal. “Em Indaiatuba, 
se concentra no final do mês”, 
conta Patrícia. “Há previsão de 
uma onda de frio em meados 
do mês e também na virada 
de agosto para setembro”, 
completa.

Em setembro, novamente 
há previsão de chuva próxima 
da média. O evento responsável 
pelo desvio positivo acontecerá 
na primeira quinzena do mês 
com a passagem de uma frente 
fria costeira.

Saúde
Mudanças bruscas de tem-

peratura, a baixa umidade do 
ar e o aumento da poluição 
são os principais motivos 
de preocupação, especial-
mente para os indivíduos 
que já sofrem com doenças 
respiratórias crônicas. As 
mais comuns são resfriado, 
gripe, pneumonia, alergias, 
amigdalite, asma, bronquite, 
otite, rinite, sinusite, laringi-
te e meningite. Os sintomas 
são coriza, tosse, espirro, 
dificuldade para respirar, 
febre e dores no corpo, que 
podem também caracterizar 
a contaminação pelo vírus da 
Influenza.

Segundo o Ministério 
da Saúde, em 2016 o H1N1 
atingiu 11 estados e o Distrito 
Federal.  Para minimizar esta 
situação, a OMS faz Campa-
nhas de Vacinação contra a 
doença, que é a principal pre-
venção pois é uma imuniza-
ção ativa. (Denise Katahira)

Campanha de vacinação da influenza termina hoje
A Campanha de vacinação contra a Influenza 

termina hoje, dia 23. Quem ainda não se vacinou, 
pode se dirigir na UBS mais próxima de sua resi-
dência e deve estar munido da carteira de vacinação, 
documento pessoal com foto e identificação que faz 
parte do grupo prioritário. 

Lembrando que devem ser vacinadas crian-
ças maiores de 6 meses e menores de 5 anos; 
gestantes; puérperas; idosos; trabalhadores de 
saúde; professores; pessoas com comorbidade; 
e pessoas entre 55 e 59 anos.

estaduais e nacionais por 
acaso. Tudo isso é fruto de um 
trabalho sério que se iniciou 
há vinte anos, com gestões 

comprometidas com a quali-
dade de vida da população. 
Estamos dando continuidade 
a esse trabalho e conseguindo 

elevar Indaiatuba a patamares 
cada vez melhores”, argu-
mentou.

Para definir o ranking das 
cidades mais inteligentes 
do Brasil foi avaliada a in-
tegração entre mobilidade, 
urbanismo, meio ambiente, 
energia, tecnologia e inova-
ção, economia, educação, 
saúde, segurança, empreende-
dorismo e governança, usando 
70 indicadores. O estudo está 
na terceira edição e envolveu 
mais de 500 cidades brasi-
leiras.

As primeiras posições fo-

ram garantidas por capitais, 
tendo São Paulo no topo do 
ranking.  Segundo os orga-
nizadores do estudo, esse 
desempenho das capitais 
confirma a hipótese de que 
os municípios com mais 
de 500 mil habitantes têm 
mais facilidade para fazer 
grandes investimentos, por 
concentrarem mais recursos.

A Urban Systems define 
o conceito de smart city 
como um modelo de urba-
nização e gestão pública 
que emprega os recentes 
avanços da tecnologia para 

Comparado ao 
ranking de 2016 à cida-
de subiu 25 posições
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DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 19ª Festa do Peão 
Caipira-Country acontece 
no dia 1º de julho

OBJETIVOSaúde anuncia vacinação 
contra HPV para meninos 
de 11 a 15 anos
Vacina está disponível nas UBS e polos do Programa Saúde da Família  

O Ministério da Saúde 
anunciou a ampliação 
na oferta de vacina 

contra HPV para meninos de 
11 a 15 anos incompletos (até 
14 anos, 11 meses e 29 dias). 
A medida tem o objetivo de 
aumentar a cobertura da vacina 
em adolescentes do sexo mas-
culino. Atualmente, a vacina 
contra a doença já é disponi-
bilizada em meninos de 12 e 
13 anos. Até 2016, o foco da 
campanha eram as meninas. A 
imunização no município será 
realizada em todas as Unidades 
Básicas de Saúde e polos do 

Programa Saúde da Família.
Segundo a pasta, a inclusão 

do novo grupo contribuirá para 
o aumento da proteção de meni-
nas, diminuindo o câncer de colo 
do útero e vulva das mulheres, 
pois minimiza a circulação do 
vírus na população assim como 
proteger os meninos contra o 
câncer de pênis, garganta, ânus 
e verrugas genitais.

A nova oferta também in-
cluirá a cobertura de homens 
e mulheres transplantados 
e pacientes oncológicos em 
uso de quimioterapia e ra-
dioterapia. A medida inclui 
ainda crianças e jovens, de 
ambos os sexos, de 9 a 26 
anos vivendo com HIV/Aids.

A vacina é ministrada em 
duas doses, com um intervalo 
de seis meses entre elas. Para 
as pessoas que tem HIV o es-
quema vacinal é de três doses, 
com o primeiro intervalo de 
dois meses e o terceiro, de 
seis meses. A vacina é bem 
tolerada e há poucas reações 
adversas como dores locais, 
febre e cefaléia.

HPV
O HPV é nome genérico de 

um grupo de vírus que engloba 
mais de cem tipos diferentes, 
pode provocar a formação de 
verrugas na pele, lábios, boca, 
cordas vocais, anal, genital e 
da uretra. As lesões genitais 

podem ser de alto risco, porque 
são precursoras de tumores 
malignos, especialmente do 
câncer do colo do útero.

Pesquisa realizada nos Esta-
dos Unidos, onde há vacinação 
desde 2006, apontou redução de 
88% da infecção oral por HPV. 
Estudo realizado com homens 
de 18 a 70 anos do Brasil, Méxi-
co e Estados Unidos, aponta que 
os brasileiros têm mais infecção 
por HPV que mexicanos e nor-
te-americanos, com índices de 
72% no Brasil, 62% no México 
e 61% nos Estados Unidos. A 
pesquisa apontou ainda que a 
incidência de câncer do pênis no 
país é três vezes maior que entre 
os norte-americanos.

A abertura oficial tem início às 20 horas, no Espaço Socioambiental do 
Colégio Objetivo

O Colégio Objetivo In-
daiatuba promoverá a sua 19ª 
Festa do Peão Caipira-Country 
no dia 1º de julho, das 10h às 
23 horas, no Espaço Socioam-
biental do Colégio, localizado 
à Rodovia João Ceccon, 183. O 
convite individual antecipado 
custa R$ 15 e podem ser adqui-
ridos nas recepções da escola 
a partir de segunda-feira, dia 
26. No dia do evento o convite 
individual custará R$ 25.

Os ambientes receberão de-
coração idealizada e preparada 
pela professora de Artes, Már-
cia Motta e o evento contará 
com a participação das institui-
ções filantrópicas Associação 
Beneficente ABID, Organi-
zação Assistencial Bolha de 
Sabão, CIRVA e VOLACC na 
praça de alimentação. Haverá 
ainda barraca de doces em prol 
da formatura dos alunos dos 9ºs 
anos, de churrasco e do tradi-
cional lanche de pernil. 

Para divertir e entreter as 
crianças brinquedos inflá-
veis, o touro mecânico e as 
barracas com brincadeiras 

tradicionais de festa junina.
As apresentações de danças 

terão início às 10h30 com os 
alunos da Educação Infantil e 
do Período Integral Bilíngue. Às 
13h30 começarão as apresenta-
ções de danças dos alunos do En-
sino Fundamental I e a dança dos 
alunos do Projeto Be Kids. Do 
Ensino Fundamental I, será às 
14h50. Às 17h30 será a vez dos 
alunos do Ensino Fundamental 
II, com dança country/sertanejo 
dos alunos dos 6ºs e 7ºs anos e 
a quadrilha dos 8ºs e 9ºs anos. 

Às 19h, a diversão está ga-
rantida pela irreverente “Qua-
drilha Invertida” dos alunos do 
Ensino Médio, professores e 
funcionários.

A abertura oficial, às 20h, 
contará com a locução de Zum 
do Prado, o tradicional toque de 
berrantes dos irmãos Aun e para 
animar ainda mais a festa, show 
inédito no Colégio da dupla 
sertaneja Lu e Luan. 

O evento conta com o pa-
trocínio do Yázigi Indaiatuba, 
da RS Print, SS Silveira e 
Embalimp.

www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849

A imunização no município 
será realizada em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
e polos do Programa Saúde 
da Família
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Prazo para sacar 
abono salarial termina 
dia 30 de junho

JME

DIVULGAÇÃO

Benefício é pago a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias

Colégio Montreal realiza 
a 8ª edição do arraiá 

INFORME PUBLICITÁRIO

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

A aluna Clarissa Silva, vencedora do concurso do Arraial do Montreal e a 
professora Rafaela Picinato

O benefício está disponível para saque na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil

O prazo para o saque do 
abono salarial ano-ba-
se 2015 termina no 

dia 30 de junho, e quem tem 
direito deve ficar atento para 
não perder o prazo, porque os 
recursos não ficam acumula-
dos de um ano para o outro. 

Em Indaiatuba, segundo 
o Ministério do Trabalho, 
2.987 beneficiários ainda não 
sacaram o abono salarial. De 
acordo com as novas regras 
estabelecidas pelo governo 
federal, o valor do benefício 
agora é associado ao número 
de meses trabalhados no exer-
cício anterior. Portanto, quem 
trabalhou um mês no ano-base 
2015 receberá 1/12 do salário-
-mínimo. Quem trabalhou dois 
meses receberá 2/12 e assim 
por diante. Só receberá o valor 
total quem tiver trabalhado o 
ano-base 2015 completo. Os 
pagamentos do abono salarial 
variam de R$ 78 a R$ 937. 

Os trabalhadores podem 
fazer a consulta para saber se 
têm recursos disponíveis no 
site do Ministério do Trabalho. 
Na página, deve-se informar o 

O Arraiá  do Colégio 
Montreal terá início às 16 
horas com a abertura da 
praça de alimentação, das 
barracas de brincadeiras e o 
touro mecânico. Às 17 horas 
está marcado para começar 
as apresentações de música e 
danças típicas dos alunos do 
Mini Maternal ao 2º ano do 
Ensino Fundamental I e dos 
alunos do Ensino Fundamen-
tal II. Às 20h30min haverá a 
apresentação de do grupo de 
Hip Hop e dos alunos do 3º 
ao 5º anos. Às 21h será a vez 
dos alunos do Ensino Médio 
e da tradicional quadrilha 
com alunos e convidados. 
Este ano as danças serão 
no estilo country e também 
homenagearão o nordeste, 
com o cangaço. Haverá ainda 

o show com Ynderson Oli-
veira, a partir das 21h30min. 

Em sala de aula, os alu-
nos fizeram suas produções 
artísticas com base nas obras 
da artista homenageada este 
ano: Beatriz Milhazes. A 
artista brasileira contempo-
rânea utiliza em suas pinturas 
as técnicas de colagens sob 
a influência de artistas mo-
dernos brasileiros e art déco. 
Seu trabalho é reconhecido 
internacionalmente. Dentre 
os trabalhos dos alunos, a 
arte selecionada foi a de au-
toria da aluna Clarissa Santos 
Silva, do 7º ano.

Os convites do 8º Arraial 
Montreal para convidados só 
estarão disponíveis no dia do 
evento, no valor de R$ 20,00 
cada um. 

número de CPF ou do PIS e a 
data de nascimento.

O benefício está dispo-
nível na Caixa e no Banco 
do Brasil. A Caixa paga os 
trabalhadores da iniciativa 
privada, vinculados ao PIS. 
Quem tem o Cartão do Ci-
dadão e registrou senha pode 
retirar o benefício em caixas 
eletrônicos e casas lotéricas. 
Quem ainda não tem o cartão 
deve se dirigir a uma agência 
da Caixa. O Banco do Brasil 
paga os servidores públicos, 
vinculados ao Pasep.

Se o trabalhador atende 
aos critérios, mas seu nome 
não consta entre os que podem 
fazer o saque, ele deve verifi-
car se o crédito foi feito direta-
mente na conta. Se ainda tiver 
dúvidas, poderá ligar para o 
número 158 ou se dirigir aos 
Postos da Superintendência 
Regional do Trabalho, além 
das agências da Caixa e do 
Banco do Brasil. 

O calendário de pagamen-
tos deste exercício teve início 
em julho de 2016 e segue até 
30 de junho de 2017.

Requisitos
O abono do PIS é pago 

ao trabalhador que tem, 
no mínimo, cinco anos de 
cadastro no PIS/PASEP, 
recebeu uma média mensal 
de dois salários-mínimos 
e trabalhou pelo menos 30 
dias no ano de 2015. Os 
dados do trabalhador pre-
cisam ter sido informados 
corretamente pela empresa 
ao Ministério do Trabalho, 
na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS) do 
ano-base 2015.

www.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849
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Instrutor de Auto Escola 
morre baleado no Santa Cruz
A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu momentos após dar entrada no Haoc

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

COMANDO UNO/CN

COMANDO UNO/CN

COMANDO UNO/CN

COMANDO UNO/CN

Motorista perde controle 
da direção e carro capota 
no bairro Itaici

Motocicleta é localizada depenada no Distrito Industrial

Veículo roubado é encontrado 
e devolvido ao proprietário

SUSTO

MISTÉRIO

ROUBO

O instrutor de Auto Es-
cola, Marcos Rober-
to Ribeiro, 37 anos, 

morreu após ser alvejado com 
tiros na região da cabeça na 
noite do último dia 16 na rua 
dos Indaiás, no bairro Santa-
Cruz. A vítima chegou a ser 
socorrida com vida, porém 
morreu momento após dar 
entrada no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc). 
Este é o segundo assassinato 
do ano em Indaiatuba. 

De acordo com infor-
mações colhidas no local, o 
crime ocorreu por volta das 
19h40, momento em que a 
vítima se preparava para dar 
aulas práticas para uma aluna. 
Segundo testemunhas, nesse 
momento um individuo, a pé 
e encapuzado, dirigiu-se até o 

Homem morre após ser 
alvejado com vários tiros 
na região da cabeça

Carro capota após 
motorista perder o 
controle da direção

instrutor e disparou acertando 
o pescoço e a cabeça.

Após efetuar os disparos 
de revólver calibre 38, o cri-
minoso fugiu a pé descendo 
a rua dos Indaiás em direção 
a Avenida Francisco de Paula 
Leite. 

O local foi preservado por 
homens da Guarda Civil até a 
chegada de peritos do Instituto 
de Criminalística de Campi-
nas (IC), e  foram apreendidos 
e levado para a Delegacia 
Central o capacete do instrutor 
e um projétil calibre 38.

Apesar dolocal possuir 
câmeras de monitoramento, 
nenhuma delas chegou a 
registrar o crime, porém câ-
meras de estabelecimentos 
comerciais próximo ao local 
podem ajudar a identificar o 
criminoso.

Um acidente de trânsito na 
manhã da última quinta-feira, 
dia 15, envolveu um Fiat pi-
ck-up Strada na cor branca na 
Alameda José Boldrini na altura 
do Condomínio Recanto das 
Flores, bairro Itaici, deixando 
uma pessoa ferida.

De acordo com a Guarda 
Civil, o motorista trafegava 
pela via sentido a Itupeva e ao 

passar por uma lombada perdeu 
o controle de direção e colidiu 
com um alambrado arrancando 
uma cerca viva, acertando um 
poste e após veio a capotar.

O Corpo de Bombeiro foi 
acionado e fez o socorro da 
vítima, que ficou bastante 
ferida, e foi encaminhada ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (HAOC).

Um veículo Chevrolet Cru-
ze na cor branca foi recuperado 
no último dia 15, após denun-
cia de que um carro com as 
mesmas características havia 
sido avistado no bairro Jardim 
Morada do Sol.

Segundo informações da 
Guarda Civil, o veículo havia 
sido roubado na noite anterior 

e o crime foi praticado por 
três assaltantes armados que 
renderam as vítimas. Além 
do automóvel os criminosos 
também subtraíram celulares 
e dinheiro. 

O veículo foi conduzido a 
Delegacia de Polícia. Após as 
providências, o automóvel foi 
entregue ao proprietário.

Uma motocicleta Yamaha na cor 
branca foi encontrada totalmente de-
penada e sem o emplacamento na rua 
Eduardo Borsari Distrito Industrial na 
manhã do último dia 15.

De acordo com a Guarda Civil, 
populares informaram que havia uma 
motocicleta abandonada na via e 
parcialmente depenada. Porém após 
uma pesquisa realizada pelo chassis, 
não consta nenhuma queixa da mo-
tocicleta.

Um guincho foi acionado e fez a 
remoção e apreensão do que sobrou da 
motocicleta, e aguarda a localização 
do legítimo proprietário.Motocicleta foi recolhida e apreendida

Carro foi recuperado pela Guarda Civil

www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849
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especial

Birô2000 oferece soluções em 
Controle de Acesso e Ponto Eletrônico

ARQUIVO PESSOAL

Empresa atua em ambientes corporativos, residências e condomínios

Sócias Simone Franco e Adriana Ferracini estão na direção da Birô2000 
desde o ano de 2015

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

Fundada em 1983, a 
empresa Birô2000 
está há três décadas no 

mercado e vem se aperfeiço-
ando e oferecendo cada vez 
mais novas e melhores solu-
ções em controle de acesso 
e segurança. Com uma equi-
pe altamente qualificada e 
especializada, a Birô2000 
desenvolve projetos indi-
viduais que conta com a 
implementação, treinamento 
e toda assistência necessária 
para todos os equipamentos 
comercializados. 

A empresa atua em diver-
sas áreas e compreende des-
de ambientes corporativos 
como prédios de escritórios, 
clubes sociais até residências 
e condomínios. 

A Birô2000 tem como 
visão prover a segurança 
e facilidade no acesso de 
pessoas, integrando equipa-
mentos e software a fim de 
gerenciar o fluxo da planta 
da empresa e reduzir custo 
com o bom gerenciamento 
do ponto eletrônico. Além 
disso, a empresa possibilita 
o conhecimento e gerencia-
mento global da movimen-
tação de pessoas dentro do 
empreendimento de cada 
cliente, sendo referência 
no mercado no processo de 

controle de acesso e ponto 
eletrônico. 

E para a segurança, a 
Birô2000 oferece diversos 
produtos que irão garantir 
o controle no acesso de 
pessoas através do gerencia-
mento de abertura de portas, 
cancelas, torniquetes e ainda 
acionar sirenes e controlar 
sensores de abertura de por-
tas. Integrado a várias solu-
ções de software, o produto 

permite uma completa ges-
tão do seu sistema de acesso 
com integração total à rede 
corporativa, oferecendo pra-
ticidade no gerenciamento 
das informações e segurança 
total no controle de acesso ao 
seu empreendimento. 

Já no controle de acesso 
de veículos, a empresa ofere-
ce a cancela lumina TSI que 
é projetada para utilização 
em estacionamento privativo 

ou públicos, em ambientes 
industriais, residenciais ou 
áreas comerciais de tráfe-
go intenso. Ainda pode ser 
utilizada em um forte ritmo 
de trabalho com abertura e 
fechamento constante.

Na gestão de pontos, des-
taque para os relógios de pon-
to que fornece total conheci-
mento sobre o fluxo e horário 
dos colaboradores, totalmente 
automatizados e ligados ao 
departamento pessoal.

A Birô2000 ainda ofe-
rece projetos de sistemas 
de CFTV que é o gerencia-
mento completo e segurança 
com captação e monitora-
mento de imagens. Através 
da análise da necessidade de 
segurança, a empresa desen-
volve projetos individuais, 
atendendo a expectativa de 
cada cliente, com projetos 

extremamente simples até o 
mais sofisticados com módu-
los de inteligência.

Entre os diversos produtos, 
a empresa também oferece 
cartões como crachás, carteiri-
nhas, cartão de estacionamen-
to, cartões de condomínio, 
cartões fidelidade, além de 
acessórios e suprimentos. 

Serviços
A Birô2000 trabalha com 

assistência técnica correti-
va e conta com uma equi-
pe treinada, qualificada e 
preparada para atender a 
empresa de forma rápida 
e eficiente. Além disso, a 
empresa trabalha com peças 
originais de cada fabricante, 
oferecendo garantia e rápido 
atendimento com serviços 
prestados com alto padrão 
de qualidade. 

Já a assistência técnica 
preventiva, trabalha com 
horário agendado no qual o 
técnico irá realizar a limpeza 
nos equipamentos, lubrifica-
ção técnica e reajustes para 
o perfeito funcionamento do 
mecanismo, aumento dessa 
forma a durabilidade do 
equipamento. 

Histórico
A Birô2000 foi fundada 

em 1983 atuando na área de 
desenvolvimento de sistemas, 
onde o principal software era 
folha de pagamento. Em 
1990, agregando à prestação 
de serviços na área de RH, 
foi desenvolvido o software 
de ponto eletrônico e também 
relógios de ponto e crachás, 
a fim de oferecer a solução 
completa aos seus clientes.

A  par t i r  de  2015 ,  a 
Birô2000 iniciou uma nova 
etapa, oferecendo para seus 
clientes soluções em con-
trole de acesso e ponto ele-
trônico. Ainda nesse ano, a 
empresa que antes contava 
com três sócios, passou a 
ser comandada apenas pe-
las sócias Simone Franco e 
Adriana Ferracini.

A Birô200 está situada 
na rua Siqueira Campos, 
567, Sala7, e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17 horas. Para mais 
informações (19) 3875-6846 
ou (19) 2516-2890.

www.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849
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Indaiatuba teve saldo 
positivo na geração de 
emprego no mês de maio

CRESCIMENTO

economia

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

Receita libera crédito do 
primeiro lote de restituição IR
O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016

Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição IRPF 2017

REPRODUÇÃO

A Recei t a  Fede ra l 
liberou o crédito 
bancário do pri-

meiro lote de restituição 
de Imposto de Renda (IR).  
Segundo a Receita Fede-
ral, a restituição será para 
1.636.218 contribuintes, 
totalizando mais de R$ 3 
bilhões. O lote contempla 
também rest i tuições re-
siduais dos exercícios de 
2008 a 2016.

Ainda de acordo com 
a Receita, Indaiatuba faz 
parte da jurisdição da De-
legacia de Campinas, por-
tanto não possui dados por 
município, porém informa 
que ao todo (jurisdição de 
Campinas) 28.724 contri-
buintes serão contempla-
dos no lote, com valor total 
de R$ 48.924.354,45. 

N e s t e  p r i m e i r o  l o t e 
estão contribuintes com 
prioridade como os idosos 
e pessoas com alguma de-
ficiência física, mental ou 
moléstia grave.

Para  saber  se  teve  a 
declaração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar 
a  página  da  Recei ta  na 
internet, ou ligar para o 
Receitafone, no número 
146. Na consulta à página 
da Receita, serviço e-CAC, 

é possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita disponibili-
za ainda aplicativo para 
tablets e smartphones, que 
facilita a consulta às decla-
rações do IR e à situação 
cadastra l  no CPF.  Com 
ele, será possível consultar 

diretamente, nas bases da 
Receita Federal, informa-
ções sobre a liberação das 
restituições e a situação 
cadastral de uma inscrição 
no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo,  deverá  fazer  re-
querimento, pela internet, 
uti l izando o Formulário 
Eletrônico - Pedido de Pa-
gamento de Restituição, ou 
diretamente no e-CAC, no 

Indaiatuba fechou o mês 
de maio com saldo positivo no 
setor da construção civil. De 
acordo com dados divulgados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego, foram geradas 182 
novos postos de trabalho na ci-
dade, contra um saldo negativo 
de 107 no mês anterior. 

Dentre todas as cidades 
que compõe a Região Metro-
politana de Campinas (RMC) 
somente três cidades se desta-
caram. Hortolândia, Indaiatuba 
e Valinhos. A cidade de Hor-
tolândia registrou a abertura de 
44 novo postos e Valinhos 7. Os 
dois municípios mantiveram a 
trajetória de crescimento veri-
ficado em abril.

No total o setor da constru-
ção civil da RMC fechou 703 
postos de trabalho no mês de 
maio, após uma ligeira recupe-
ração em abril. No acumulado 
dos cinco meses de 2017, o 
setor eliminou 1.024 vagas nos 
20 munícipios que integram 
a região. O saldo é o total de 
demissões e das contratações 

do mês.
Em Campinas, após dois 

meses seguidos de saldo posi-
tivo, o saldo entre contratações 
e demissões ficou no vermelho, 
com a eliminação de 250 postos 
em maio.

Segundo o presidente da 
Associação das Empresas do 
Setor Imobiliário e da Habita-
ção de Campinas e Região (Ha-
bicamp), Francisco de Oliveira 
Lima Filho, os dados do Caged 
em maio foram uma surpresa 
negativa para o setor da cons-
trução. Para ele, este recuo pode 
ser atribuído às incertezas do 
quadro econômico do País. “O 
mercado está bastante oscilan-
te”, afirma. “Mas acreditamos 
que nos próximos meses haverá 
um aumento substancial na 
geração de empregos no setor, 
uma vez que muitas construto-
ras se preparam para colocar 
no mercado novos produtos e 
iniciar as obras. Isso vai exigir 
novas contratações ao longo 
dos próximos meses”, disse. 
“Mantemos um quadro de 
otimismo para o segundo se-
mestre”, completa.

serviço Extrato do Proces-
samento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pessoal-
mente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Aten-
d imento ,  nos  t e le fones 
0800-729-0001 e  0800-
729-0088 (exclusivo para 
pessoas com deficiência 
auditiva), para agendar o 
crédito em conta-corrente 
ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849
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esportes

Rodrigo Nogueira, Minotauro, 
realiza palestra em Indaiatuba
Evento será realizado no dia 27 de julho, a partir das 20 horas no Ciaei

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

DIVULGAÇÃO

IMPRENSA - IC

Society do Indaiatuba Clube define finalistas neste domingo 
DECISÃO

O lutador de MMA, Ro-
drigo Nogueira, mais 
conhecido como Mi-

notauro realizará uma palestra 
em Indaiatuba no dia 27 de 
julho, no Centro de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Cie-
ai), a partir das 20 horas. O 
evento que apoia a Associação 
Beneficente Irmã Dulce (Abid) 
pede para que os interessados, 
além de adquirir os ingressos, 
também façam a doação de um 
quilo de alimento não perecível, 
que devem ser entregues no 
local.

Os ingressos devem ser ad-
quiridos através do site www.
bilheteriarapida.com.br e os 
valores são R$ 100 (inteira) e 
R$ 50 (meia-entrada).

Na palestra, Minotauro, faz 
uma analogia entre o mundo 

empresarial e o mundo das 
lutas, abordando tópicos como 
disciplina, treinamento, estraté-
gia, metas, liderança e equipe. 
O lutador também fala entre 
outras coisas sobre sua expe-
riência como empreendedor, 
uma vez que junto ao seu irmão, 
Rogério Minotouro, abriu a 
rede de franquias Team No-
gueira, que é a maior academia 
de MMA do mundo.

Minotauro
Antônio Rodrigo Nogueira, 

mais conhecido como Mino-
tauro ou Rodrigo Nogueira, 
nasceu em 1976 em Vitória 
da Conquista na Bahia. Lu-
tador de MMA na categoria 
peso-pesado é considerado um 
dos maiores representantes das 
artes marciais brasileiras e está 
na lista dos maiores lutadores 
de todos os tempos. Esportista 
e sinônimo de vida saudável, 
ética, motivação, superação 

e liderança, é idolatrado no 
Brasil, Estados Unidos e Japão. 

Um verdadeiro campeão no 
esporte e na vida.  Campeão 
interino do UFC Heavyweight 
Championship em 2008; Cam-
peão do PRIDE FC Heavywei-
ght Championship de 2001 até 
2003; Campeão do Rings: King 
of Kings Tournament 2000; 
Único lutador na história que 
ganhou os cinturões dos pesos 
pesados no UFC e no PRIDE; 
Empresário de sucesso que 
possui academias no Brasil e 
exterior, linha de acessórios 
para MMA e suplementos.

Aos onze anos sofreu um 
grave acidente ao ser atropela-
do por um caminhão, ficando 
quatro dias em coma e um ano 
internado. Ficou com uma ci-
catriz (na forma de um buraco) 
nas costas que o acompanha até 
hoje e que se tornou uma forma 
simples de diferenciá-lo do seu 
irmão gêmeo. Foi protagonista 

de algumas das maiores lutas da 
extinta associação Pride como, 
por exemplo, a sua vitória sobre 
o “gigante” Bob Sapp, luta em 
que sofreu muitos golpes po-
tentes, mas conseguiu finalizar 
o oponente no segundo assalto, 
aplicando um arm-lock (cha-
ve-de-braço) no gigante Sapp. 
Seu estilo de luta é baseado no 
jiu-jitsu brasileiro e boxe.

Atualmente possui con-
trato com o evento Ultimate 
Fighting Championship, onde 
foi campeão interino do UFC, 
tornando-se o primeiro pesado 
da história a conquistar o cin-
turão do Ultimate e do PRIDE. 
Minotauro é considerado o 
maior finalizador da história 
do MMA, e está na lista dos 
maiores lutadores de todos 
os tempos. Muitos acreditam 
que seu queixo é de “pedra”, 
pois tem um grande poder de 
absorção de golpes, o maior 
responsável por seus títulos.

O Indaiatuba Clube conhece 
neste domingo, dia 25, os qua-
tro finalistas do primeiro turno 
das duas copas de futebol socie-
ty disputadas pelos associados. 
A partir das 7h45 os oito times 
que estão nas semifinais entram 
em campo para os jogos de 
volta que vão determinar quem 
segue vivo na briga pelo troféu.

Depois de vencer o pri-
meiro confronto por 1 a 0, o 

Casagrande Turismo entra em 
campo às 7h45 para confirmar 
a vaga na final da Copa Lojas 
Matheus de Futebol Society – 
Categoria Veteranos, contra o 
Multifer, equipe que precisa 
vencer por dois gols de dife-
rença para conseguir chegar à 
decisão. Por ter se classificado 
em melhor posição na primei-
ra fase, o Casagrande tem a 
vantagem de jogar por dois 

resultados iguais.
Melhor time do primeiro 

turno entre os Veteranos, o Ve-
rona Restaurante enfrenta o Fle-
xchange a partir das 9h10 com a 
vantagem do empate, resultado 
que aconteceu no primeiro con-
fronto (0 a 0). Quem vencer está 
na final independentemente da 
diferença de gols.

Único time que reverteu a 
vantagem no jogo de ida (2 a 
1), o Marquinhos Despachante 
encara o Limpa Mais a partir 
das 10h15 pela Copa Colégio 
Pólo de Futebol Society – Ca-
tegoria Adultos. Um empate 
garante o time na decisão 
enquanto que o Limpa Mais 
precisa vencer por qualquer 
placar.

A última vaga na final dos 
Adultos será decidida a partir 
11h20 entre o Colégio Pólo e o 
Seven Fitness que precisa ven-
cer para chegar à decisão, já 
que o confronto de ida acabou 

1 a 1 e o Pólo tem vantagem 
na disputa.

Título
Os campeões do primeiro 

turno das duas competições 
serão decididos em jogo úni-
co que acontece no dia 2 de 
julho. A final da Copa Lojas 
Matheus está agendada para 
às 7h45 enquanto a decisão da 
Copa Colégio Pólo tem início 
marcado para às 9h10.

Quem vencer o primeiro 
turno garante vaga direta na 
decisão da competição.

Após o empate no 
primeiro jogo, Colégio 
Pólo e Seven Fitness jo-
gam por vitória simples 
para ir à decisão

Minotauro estará em 
Indaiatuba realizando 
palestra sobre motivação, 
treinamento e disciplina

www.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849
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Concurso Rainha Faici 
2017 define finalistas
Quinze candidatas continuam na disputa pela coroa

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Seletiva escolhe 15 candidatas que irão concorrer a faixa da Rainha Faici 2017

MARCHETTI FOTOGRAFIA 

Horóscopo de 23 a 29/06 Por Alex Costa Guimarães

Christian Figueiredo se apresenta em Indaiatuba
TEATRO

O ariano estará ainda mais focado em trabalho e projetos. 
O momento éstá muito propício para a manutenção da 
saúde (se tiver algum prolblema de saúde agora é hora de 
melhorar , busque um profi ssional e resolva de imediato. 
Em termos de relacionamento, tem uma gande oportu-
nidade de ampliar seus contatos, tenha cuidado com sua 
ansiedade pois pode aumentar, nesse período. 

O taurino tende a sentir que os assuntos afetivos estão 
ganhando destaque por estes dias em sua vida. Inclusive 
pode melhorar seu magnetismo tornando o nativo mais 
atraente e novidades relacionadas a um namoro ou 
romance, tendem a ocorrer. Em termos fi nanceiros, o 
momento é de agitação e batalha, mas o dinheiro vem 
com certeza. Estará co facilidade para trabalhar com 
cordos e negociações que resultarão em benefícios. Aproveite a boa fase.

O geminiano estará focado em sua vida familiar, nos assuntos do seu 
lar, em  tudo o que envolve sua vida doméstica e os 
relacionamentos em família, pois estará mais caseiro e 
acolhedor. Bom momento para encontros com amigos 
dentro de casa. Apesar desse recolhimento gostoso o 
nativo pode sofrer de ansiedade e agitação pois sente 
uma força que o impulsiona para expansão em seus 
assuntos trabalhistas. Aproveite.

O canceriano tem em suas mãos uma possibilidade 
de se comunicar de forma bem positiva e permitindo 
melhorar sua relação trabalhista e seus acordos ou 
negócios, permitindo expansão de seus assuntos. As 
viagens e os estudos são também altamente benefi 
ciados. Apesar dessa força de negociação, o nativo se 
sentirá mais introspectivo, voltado para sua vida íntima 
e emocional. Momento bom para refl exão e dinamcia espiritual (preces, 
contatos espirituais, etc). 

O leonino trabalha fortemente dois assutos nessa sema-
na: como buscar sua melhora fi nanceira e como dimi-
niuir um egoísmo intenso que possa estar atrapalhando 
suas relações mais íntimas. Financeiramente, é uma 
boa semana pois há possibilidade do dinheiro vir mais 
rapidamente.  Um amor do passado pode voltar à sua 
vida. Projetos em andamentos tendem a dar muito certo. 

O virginiano entra em um período que sua vida profi 
ssional adquire uma estabilidade tanto no que diz res-
peito ao bom ambiente de trabalho quanto a projetos 
que caem em suas mãos e o nativo consegue dar um bom 
prosseguimento. Bom momento para apresentar projetos e 
dar palestras. Ambiente de trabalho colaborativo e harmonico para com 
o nativo.

O libriano entra em uma fase de introspecção e planeja-
mento de novos passos relacionados a seus planos pessoais 
e profi ssionais. Esse momento envolve refl exão e deci-
sões, que provavelmente serão tomadas adiante. O nativo 
terá facilidade com pessoas que vem de longe ou com 

projetos de médio prazo, especialmente os que envolvem publicações e 
assuntos metafísicos. 

Semana que marca dias de intenso movimento e compro-
missos sociais, e isso facilitará a formação de novas ami-
zades e possibilita a reformulação das antigas amizades. 
Um projeto social ou político, pode ganhar força, desde 
que o nativo faça apresentação ou explanação dele. Seu 
relacionamento pode estar passando por uma reformulação. 

A vida profissional do sagitariano estará mais movimentada 
que antes, indicando uma semana de boas novidades em sua 
carreira e o nativo estará sendo direcionado rumo ao seu 
sucesso, na direção do crescimento. Estará mais falante que 
nunca e isso pode ajudar a focar em seus relacionamentos 

pessoais (estará mais sensual)  e/ou  profissionais.

O nativo estará tendo induções que o levam a entrar em 
contato com possibilidades de desenvolver trabalhos 
espirituais, acadêmicos ou receber visitas de pessoas que 
moram longe ou estrangeiras para entrar em contato com 
motivos espiritualizados. Um novo projeto pode trazer 
um novo movimento à sua vida. Você estará mais aberto 
e comunicativo. Um novo rumo está se formando em sua vida.

Nessa semana o aquariano está mais sensível e voltado para 
o seu mundo emocional, seus sentimentos profundos por 
algo ou alguém podem aflorar, seu sentimento de continui-
dade nos relacionamentos ou de negociação em sociedade 
pode ficar abalado. É possível ter prazer e divertimento 

em um projeto realizado em equipe e novas amizades podem ocorrer.

O pisciano estará vivenciando momentos de grande 
agitação em seus relacionamentos. Seu relacionamento 
tende a indicar a continuidade de uma negociação. Sua 
vida doméstica e familiar ganha um novo movimento e 
pode trazer momentos de alegria, mas a atenção para com 
o conjuge pode ser um ponto de dificuldade. 

O concurso Rainha Fai-
ci 2017 já tem suas 
finalistas. A seletiva 

que aconteceu no último do-
mingo, dia 18, selecionou 15 
candidatas que continuam na 
disputa pela coroa. Na ocasião 
as participantes desfilaram na 
passarela e foram avaliadas 
por um júri formado por 10 
profissionais. A grande final 
está marcada para acontecer em 
julho quando serão escolhidas 
Rainha, Princesa e Madrinha da 
Festa, além da Miss Simpatia e 
da Garota Rodeio.

Nesta seletiva, 37 partici-
pantes de Indaiatuba e região 
desfilaram em dois momen-
tos. Primeiro foi uma entrada 

coletiva e todas as candidatas 
foram apresentadas ao público. 
Depois, cada uma delas teve 
a oportunidade de ser única 
na passarela, provando seu 
diferencial para a avaliação 
detalhada do júri. O traje foi 
shorts jeans e camisa branca, 
mas a escolha das peças, cabelo 
e maquiagem ficaram a critério 
de cada uma.

Depois das somas das notas, 
as 15 finalistas do concurso 
foram anunciadas: Ágata Cris-
tine Fiod Lopes, Ana Luisa 
Pimentel Batista, Ana Paula 
Rodrigues De Morais, Camille 
Soucoupe, Daiane de Almeida 
Novais, Giovanna Sebastião 
Pereira, Jessica da Silva De-
odato, Karine Lopes Costa, 
Mayara Cristine Malheiro San-
tos, Mayara Lima, Milena Silva 

dos Santos, Rebeca Honório 
Disep, Renata Camargo, Sheila 
Gabriela Zonatto e Thaís de 
Souza Carletti.

De acordo com os organiza-
dores do concurso, Éder Farias 
e Junior Grotto, o período 
até a final será de preparação 
intensiva para as finalistas. 
“Nós temos aproximadamente 
um mês de preparação com as 
meninas. Elas terão aulas para 
melhorar postura, caminhada 
e desenvoltura para falar em 
público, porque elas também 
farão divulgação da festa”, 
explica Éder.

O júri foi composto pela 
diretora da Floraviva Cosméti-
co Profissional, Cristina Mar-
chetti, o organizador do Miss 
Indaiatuba, Fernando Loggar, a 
Rainha juvenil da FAICI 2014, 

Thais Lopes, a atriz Tatiane 
Arruda, o representante da Fox 
Rodas, Jefferson de Souza, o 
personal trainer Doni Fragoso, 
a representante do Armazém 
da Prata, Helga Takeno, a 1ª 
Princesa da FAICI 2016, An-
dressa Conegundes, a diretora 
de marketing da FAICI, Nádia 
Bernardelli, e representando 
Valentina Caran Imóveis, a em-
presária Victoria Caran. Todos 
avaliaram as participantes com 
notas de 0 a 5 nos quesitos: 
beleza, simpatia e desenvoltura.

O concurso Rainha FAICI 
conta com patrocínio de Fa-
culdade Max Planck, Loja Star 
Country, Espaço Laser Depila-
ção, Polo Shopping Indaiatuba, 
Floraviva Cosméticos Profis-
sional, Mercadão dos Óculos e 
Armazém da Prata.

Fenômeno do Youtube e da Internet, Christian Figueiredo traz 
para Indaiatuba o seu show “Eu fico loko”. A apre-
sentação acontece amanhã, dia 24, às 19 horas na 
Sala Acrísio de Camargo, no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de Indaiatuba (Ciaei).  
Classificação etária 12 anos.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilhete-
ria do Teatro (somente no dia do evento) ou pela 
internet www.bilheteriarapida.com, no valor 
de R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia-entrada); e 
R$ 40 (Bônus – promoção de recorte em 
jornais participantes) 

Durante a peça, o youtuber leva à plateia 
todo o bom humor e suas histórias hilárias, 
mostrando a todos o porquê é um dos 
maiores ídolos do público jovem do Brasil. 

Christian Figueiredo é um jovem nada 
normal. Desde o início da adolescência 
pegava a câmera da mãe e gravava com 
seus amigos cenas de filmes e peque-
nas histórias. Até que um dia resolveu 

ligar a câmera e contar suas desventuras e dilemas da adolescência 
para ela. O resultado? Seu canal “Eu Fico Loko” explodiu, atraiu 
uma legião de fãs e Christian se tornou um fenômeno. 

São mais de sete milhões de seguidores no canal “Eu Fico 
Loko” e 4 milhões em seu canal de Daily Vlog, no qual mostra 
seu dia-a-dia. Mas ele não parou por aí. Seu primeiro livro, 

lançado em 2015, foi o primeiro livro escrito por um 
youtuber no Brasil a fazer sucesso. Ele ficou mais 

de um ano na lista de mais vendidos do país e 
em Janeiro de 2016 chega aos cinemas, com 

uma superprodução da Universal Pictures e 
Paris Filmes.

Além de mais dois livros de sucesso, 
Christian Figueiredo também já apresen-

tou o quadro “Me Conta Lá No Quarto” 
no Fantástico, dois quadros diferentes 

no Pânico na TV e voltará com uma 
grande novidade na TV em 2017. 
Agora, o youtuber vai cair na es-
trada levando seu bom humor e 
histórias hilárias para todo o país.

Classificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849
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Láisa Luisa conquista faixa de Miss Mesoamérica Brasil Infantil 2017

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

Modelo Indaiatubana 
vence Festival da Beleza 
Miss Brasil 2017
Láisa Luisa Daltio conquista a faixa de Miss Mesoamérica Brasil

TARIK COSTA

Indaiatuba sedia Festival Internacional de Dança em julho
ARTE

O CÍRCULO - Lançamento  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  109 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25),  Terça (27)  e  Quarta 
(28):   17h35  /  19h30  /  21h55. Segunda (26):  17h35  /  21h55
.............................................................................................................
MEUS 15 ANOS - Lançamento -  Comédia Romântica Juvenil  -  
Classificação 10 anos  -  94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   14h40  /  17h05
Polo Shopping: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  e  
Quarta (28):   16h15  /  18h45. Sábado (24)  e  Domingo (25):   13h50  
/  16h15  /  18h45
.............................................................................................................
O JARDIM DAS AFLIÇÕES - Sessão do Cineclube Indaiatuba, 
com debate após a exibição*  -  Documentário -  Classificação 12 
anos -  81 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (27):   19h40. *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
.............................................................................................................
TUDO E TODAS AS COISAS - 2ª semana  -  Romance / Drama  
-  Classificação 12 anos  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   19h00
.............................................................................................................
BAYWATCH - S.O.S. MALIBU - 2ª semana  -  Aventura  /  Comédia  
-  Classificação 14 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h00  /  18h10  /  21h10
.............................................................................................................
UM TIO QUASE PERFEITO - 2ª semana -  Comédia -  Classifi-
cação livre  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h10  /  20h15
.............................................................................................................
A MÚMIA - 3ª semana  -  Aventura  /  Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Terça (27):   21h15. *Excepcio-
nalmente na quarta, dia 28,  não será exibida a versão legendada no 
Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   16h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Terça (27):   16h25. Quarta (28):   
16h25  /  21h15
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   19h20
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   21h50
.............................................................................................................
MULHER MARAVILHA - 4ª semana  -  Aventura  /  Ficção  -  
Classificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Segunda (26):   15h30  /  21h35. 
Terça (27)  e  Quarta (28):   somente 15h30
Polo Shopping: Sexta (23)  a  Quarta (28):   17h10  /  20h10. *Excep-
cionalmente na quinta, dia 22,  não será exibida a versão legendada 
no Polo
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Segunda (26):   18h30. Quarta (28):   
18h30  /  21h35. *Excepcionalmente na terça, dia 27,  não será exibida 
a versão dublada no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h25  /  21h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   18h25
.............................................................................................................
PIRATAS DO CARIBE - A VINGANÇA DE SALAZAR - 5ª 
semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  e  
Quarta (28):   20h40. Sábado (24)  e  Domingo (25):   14h25  /  20h40
.............................................................................................................

A maioria das pessoas que 
consomem café diariamente 
desconhecem as substâncias 
saudáveis e os seus efeitos tera-
pêuticos. Por exemplo, o café 
pode contribuir para aliviar dores 
de cabeça, pois contém cafeína, 
uma substância vasoconstrictora. 
Quando ingerida, nos primeiros 
momentos, ajuda a amenizar a 
dor. Por isso alguns medicamen-
tos contém cafeína em sua fórmu-
la. Assim, se não quiser ter dor de 
cabeça e nem sócio da farmácia, 
passa lá na Mon Petit Cafeteria na 
Av. Itororó, 791 - Cidade Nova 
I, garanta a sua dose de cafeína e 
desfrute de um ambiente agradá-
vel e super cafeinado!

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

A modelo indaiatubana, 
Láisa Luisa Daltio, 
conquistou no último 

dia 15 de junho, a faixa de Miss 
Mesoamérica Brasil Infantil 
2017. O Festival da Beleza 
aconteceu em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, e contou com a 
participação de 15 candidatas.

“Foi a realização do meu 
sonho, afinal eu esperei e me 
preparei para o Festival du-
rante dois anos”, conta Láisa. 
A modelo ainda conta como 
foi à preparação para o grande 
dia. “Para o Festival me preo-
cupei em não engordar muito 
e também realizei bastante 
ensaio em minha casa, além 
de assistir vídeo sobre Misses. 
Isso me ajudou muito para o 
dia”, revela.

Apesar de sua pouca idade, 
Láisa que completou 12 anos 
no dia 11 de junho, tem em seu 
currículo 13 títulos. Destaques 
para Top Model Campinas 
(2009); Miss Indaiatuba Mirim 
(2010); Rainha Faici Mirim 
(2012); Miss Indaiatuba Infan-
til (2012); e o Miss São Paulo 
(2015), que garantiu vaga para 
o Festival da Beleza Miss Brasil 
2017.

E para poder participar dos 
concursos, Láisa conta que 
sempre precisou de ajuda de 
terceiros. “Minha família não 
pode pagar quase nada, porém 
nunca desisti dos meus sonhos, 
por isso sempre vou à luta ven-
dendo rifa e peço ajuda aos ami-

gos”, conta. “Os meus títulos e 
minhas vitórias são resultados 
do meu esforço”, completa. 

E em 2018, Láisa deseja 
participar do Miss Mesoamé-
rica Universal que acontece 
no dia 2 de fevereiro, na Gua-
temala. “Como é um evento 
internacional, fica mais difícil, 
porém vou lutar e batalhar para 
conseguir participar”, conta.

Para participar do Miss 
Universal a mãe da Láisa, 
Neide Daltio, está a procura 
de patrocínio para poder levar 
a filha para mais um concurso, 
e quem sabe trazer mais uma 
vitória para Indaiatuba. E quem 
tiver interesse em ajudar pode 
entrar em contato pelo telefone 
(19) 99594-8720 ou através do 
facebook.com/laisaluisa.daltio.

E para o futuro, Láisa co-
memora ter chegado onde 
tanto almejou. “Cheguei onde 
eu queria e pretendo continuar 
estudando teatro e tentando 
testes. Tenho sonho de ser 
apresentadora, mas também 
gostaria muito de atuar como 
atriz”, revela. “Também desejo 
estudar jornalismo um dia”, 
finaliza. 

Ping Pong
Nome: Láisa Luisa Daltio
Idade: 12 anos
Apelido: Minha mãe me 
chama de estrelinha
Sonho: Sucesso
Hobby: Fotografar
Comida: Lasanha
Animal: Corujas
Vida: Minha irmã
Amor: Mãe
Deus: Meu chão

Indaiatuba recebe entre os 
dias 7 a 16 de julho, a 25ª edição 
do Passo de Arte Internacional, 
o Festival Internacional de 
Dança, que será realizado no 
Centro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Ciaei). 
Os ingressos estarão à venda 
na bilheteria do teatro a partir 
de 7 de julho e custam R$50 
inteira e R$25 meia entrada 
para estudantes com carteiri-
nha, crianças de 6 a 11 anos e 
pessoas a partir de 60 anos de 
idade. Crianças até 5 anos não 

pagam ingressos. Quem fizer a 
doação de um pacote de leite em 
pó no momento da compra terá 
50% de desconto no valor do 
ingresso inteiro. Essa promoção 
não é válida para meia entrada. 

A edição comemorativa do 
evento reunirá 3,5 mil bailarinos 
de 16 estados brasileiros, além 
de estudantes do Paraguai, Ar-
gentina e México. Para chegar à 
fase final da competição, cerca 
de 5 mil bailarinos passaram 
por seletivas regionais, seleções 
nos festivais credenciados ou 

escolhas por DVD.
Durante os 10 dias da com-

petição, as coreografias apre-
sentadas serão analisadas e 
pontuadas por uma comissão 
e os melhores bailarinos serão 
contemplados com prêmios 
em dinheiro, troféus e meda-
lhas. Nesta edição comemo-
rativa do 25º Passo de Arte 
serão conferidos R$25 mil em 
dinheiro. Além disso, serão 
entregues dois prêmios Toshie 
Kobayashi/Só Dança. Essa 
premiação especial selecio-

nará candidatos, a critério do 
júri, entre as modalidades de 
variações de repertório, pas de 
deux e grand pas de deux para 
participar da final do Youth 
America Grand Prix 2018, em 
Nova Iorque. Também serão 
feitas indicações a estudantes 
e professores para bolsa de 
estudo integral para o YAGP 
Summer Course 2018 e para 
o Congresso de Jazz Dance 
2018. Mais informações pelo 
telefone (11) 4979 5709 ou no 
site www.passodearte.com.br

Classificados grátis - Faça o seu!
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O Chef Caio Nunes, responsável pelo cardápio, e as proprietárias 
Gabriela Fontes e Letícia Nicolielo da Margot Casa de Chá e Arte

Rede de farmácias realiza entrega de prêmio em barras de ouro na Unidade Dom Bosco em 
Indaiatuba. Na foto: Carlos, diretor, Eliany a vencedora, Fernanda e Fernando os proprietários da 
drogaria em Indaiatuba, Mario é o presidente da rede, Jair do administrativo e Mario é diretor.

As 15 finalistas da Rainha Faici 2017, depois da última eliminatória que aconteceu no Polo Shopping, 
dia 18, domingo

Sr. Marino Guilhermoni colaborador da Sanare Serviços de Saúde

Maíla Guedes foi a ganhadora da cesta que a Diferenth Produtos 
Sensuais sorteou para o Dia dos Namorados. Não fique de fora, curta a 
fan page e participe de todas as promoções. Confira também a variedade 
de produtos na loja que fica na Rua 9 de Julho, 497 - Fone: 3894-4159

Valéria Pires, assessora e organizadora da inauguração do Vila Manresa, 
o mais novo espaço destinado a locação para festas e eventos, recebe 
Marcio e Rose da empresa Choice Marketing e Entretenimento

Excursão para Barra Bonita com a Taf RBC Transportes

Naiara Aranha da Casa Nossa Interiores e Ademar Ramos secretario 
da Lions Clube na Tarket Day, lançamento de Tendências de piso 
Vinílico e Laminado

Naiara Aranha com sua equipe da Casa Nossa Interiores,  Débora 
Cristina, Renata Costa e Jeferson Timóteo,  na Tarket Day , 
lançamento de Tendências de piso Vinílico e Laminado
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Inauguração Margot Nova edição de oficina de looks 
acontece em Indaiatuba

Aniversário de Fábio

10 mil em Ouro

Galpão 1 Academia promove 
Gala 2017 em julho

Comemorando com Estilo

”Cenas de uma Execução”

Falando de Rotary

Noite de inauguração da novíssima Casa de Chá de Letícia 
Nicolielo e Gabriela Fontes, a “Margot Casa de Chá e Arte”. 
Como sempre, quando o querido Kleber Patrício faz sua mágica, 
tudo fica lindo, com gente muito linda presente, e a relevância 
de comidinhas deliciosas e maravilhosas, além da decoração 
supimpa. Parabéns para Letícia e Gabriela, por esta linda no-
vidade, e muito boa sorte no novo investimento.

Unidos pelo amor à dança, os alunos da Galpão 1 Academia 
realizam no dia 2 de julho, a partir das 18h, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro Integrado de Apoio à Educação (Ciaei), a 
Gala 2017. Na ocasião serão presentados os frutos do trabalho 
desenvolvido em aula, durante o primeiro semestre deste ano, 
com diversas coreografias em todas as modalidades, assinadas 
por Erika Novachi, Mary Santos, Erika Pena, Márcia Mila-
nesi, Natália Tiso, Leandro Peron, Vanessa Denny, Gabriela 
Nogueira, Deborah Takeuti, Pat Taylor e Nathan Trasoras.

Os convites podem ser adquiridos antecipadamente na 
secretaria da Galpão 1 por um valor promocional e único de 
R$25. No dia do evento, os ingressos estarão à venda por R$50 
(inteira) e R$25 (meia entrada) na bilheteria do Ciaei. A Galpão 
1 Academia fica na rua 9 de Julho, 410, Centro, Indaiatuba 
(SP). Mais informações pelo telefone (19) 3875 6887.

Em sua 3ª edição, a Oficina de Looks, com a consultora 
de imagem Katy Garcia acontece no próximo dia 1º de julho, 
das 14h às 18h, na Loja Mariana Carolina. A proposta da pro-
fissional é ensinar as participantes a multiplicar as opções já 
existentes em seu guarda-roupa.

Durante o encontro Katy, que atualmente é sócia no Espaço 
Goa Brechó, ensinará técnicas de styling que fazem o guar-
da-roupa se multiplicar, já que muitas das peças que hoje são 
usadas como um conjunto, na verdade formam diversos outros 
looks até mais interessantes do que o modelo ‘casadinho’.

As interessadas podem escolher entre as duas opções dis-
poníveis: Pacote Estrela, que inclui o curso online completo 
Oficina de Looks e acesso ao portal com vídeo-aulas para ver 
e rever todo o conteúdo quantas vezes quiser e Pacote Vip, 
que, além dos itens do outro pacote, inclui uma análise de cor 
individual. Importante ressaltar que no pacote Vip serão ofere-
cidas somente cinco vagas. O investimento no Pacote Estrela 
é de R$ 249 e no Vip de R$ 299 para pagamentos à vista. As 
interessadas em participar precisam se inscrever diretamente 
no site bit.ly/oficinakaty.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite 
do dia 20 de junho, sua 45ª Reunião Ordinária, a última 
do ano rotário 2016/2017, da presidente Alair Lelli. A 
reunião que também foi uma reunião festiva, com muitas 
homenagens, de entrega de vários títulos Companheiro Paul 
Harris, inclusive as cônjuges, e ainda algumas Safiras, a 
entrega das flâmulas do Cocaes, e muitos mimos para a 
presidente sainete, também ao seu cônjuge e secretário, 
também se comemorou os aniversariantes do mês. Agora 
é só esperar a posse da nova diretoria que se realizará 
na noite do dia 30, no Salão Social do Indaiatuba Clube. 
Continuando, na noite do último dia 19, o Rotary Club de 
Salto, realizou a Festiva de Posse de sua nova diretoria. A 
festiva contou também com diversas homenagens a vários 
associados do clube e uma mais que especial, de sócio 
honorário ao Companheiro: Antônio Reginaldo Geiss do 
Rotary Club de Indaiatuba, um dos grandes incentivadores 
do Rotary de Salto. O ápice da noite foi a Posse do novo 
presidente, para o ano 2017/2018 do companheiro Ênio To-
mazini e sua cônjuge Rosaly, transmissão feita pelo agora 
past-presidente: Jhonny Carlos Lara Santos e sua cônjuge 
Joice Mare, e encerrando com as palavras do Governador 
Viotto proferidas pelo GA Sergio Lelli. Uma linda festiva 
com muitas emoções!

Na noite do dia 17 de junho, comemorou-se o aniversário de 
Fábio Ricardo Giatti, na chácara da Família Marino. O rapaz 
fez aniversário no dia 16, mas ele, a namorada Bruna e a família 
resolveram comemorar no sábado 17, com direito a porco no 
rolete, o churrasquinho de sempre, e a deliciosa maionese da 
minha cunhada Anabel. Parabéns meu mais novo sobrinho, 
Fábio, que Deus lhe de tudo de bom nesta vida que segue.

Fernanda Benedetti Soriano recebeu a imprensa local, na manhã 
do dia 17, em sua Drogaria Total Unidade Dom Bosco, para a en-
trega da primeira premiação da sua nova franquia, o prêmio de 10 
mil reais em Barras de Ouro à sua cliente Eliany Martins. Parabéns 
a Eliany e um especial a Fernanda, por esta linda participação! 

Daiana da Silva Leme, comemorando o seu aniversário 
com os amigos na Casa da Esfiha de Indaiatuba, na noite do 
dia 13 de junho.

Noite de Teatro, no feriadão, vendo a peça “Cenas de uma Execu-
ção”, de Howard Barker, com direção de Clarisse Abujamra, Baseado 
na vida de Artemisia Gentileschi, onde nos é apresentada, Galactia 
que é uma pintora consagrada, convidada pelo Doge de Veneza, in-
terpretado por Oswaldo Mendes, a retratar “a mais sangrenta batalha 
naval da história”, a Batalha de Lepanto (1571), símbolo da vitória da 
Liga Cristã sobre o Império Otomano – para se ter ideia, foram 40 mil 
mortos em apenas quatro horas, dizem relatos da luta. No Teatro do 
Novo Centro Cultural do Jardim Morada do Sol (Piano) e matando 
a saudades da querida amiga Clarisse, depois de algum tempo sem 
vê-la. Belíssima peça, com trabalhos esplendorosos de todo o elenco.
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Persiana

Moda Gestante

Coleção Bromélia / Center Noivas

Seu vestido de noiva será o traje mais bonito que 
você usará na vida, de pura magia, aquele que você 
ficará deslumbrante. Então corra para a A Nova Loja 
e conheça de perto a maravilhosa coleção Bromélia 
da Center Noivas, com muita renda, transparência 
e brilho, com tecidos nobres e caimento impecável 
que realmente encantam. Confira também a nova 
coleção inverno moda festa com longos e curtos 
na opção venda ou aluguel. Demais! Whatsapp: 
9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

Foi com grande prazer, que a A Nova Loja participou 
desse momento inesquecível da linda Juliana Vieira. Com 
exclusividade By Tutti Sposa Demetrios. Felicidades!

São cintas, corpetes, 
bermudas, bodies, entre 
outros produtos. Tudo 
para reduzir medidas ou 
simplesmente deixar o 
corpo bem delineado. 
Os modeladores são, 
sem dúvida, peças 
transformadoras de looks: 
definem as curvas, 
reduzem medidas 
modelam a silhueta, 
coxas, abdômen, etc. 
Av Pres Kennedy, 1417 
– Fone: 3825.8963 / 
97133.1417 (Whats 
app). Segunda a Sexta 
feira das 9h às 19h. 
Sábados das 9h às 
15h. Facebook: hope 
Indaiatuba. Instagram: 
hope.indaiatuba

Criado há cinco anos pelo Personal Trainer Sérgio 
Delegá, o Studio ProEvolution Personal Training & Pilates 
é um espaço destinado a um público diferenciado, que 
procura bem-estar físico, estético e preparação física 
para fins desportivos sempre enfatizando a saúde dos 
seus alunos em primeiro lugar. Oferecem programas 
personalizados em: Musculação, Musculação terapêutica 
para Terceira Idade, Treinamento Funcional (jovens, 
adultos e idosos), Pilates, Reabilitação física e funcional, 
Aulas individuais ou pequenos grupos. Contando com 
profissionais altamente qualificados para atendê-los 
em salas climatizadas e equipadas com aparelhos 
modernos. Vale conhecer Rua Armando Salles de 
Oliveira, 541 sala 6 – Centro. Contato: 9.9287-0563 / 
3312-0211.  ProEvolution Personal Training & Pilates

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. 

A Bella e 
Mamãe 
acaba de 
receber a 
nova coleção 
inverno para 
aquecer 
as futuras 
mamães 
neste 
inverno. Vale 
a pena dar 
uma espida 
na Rua Vinte 
e Quatro de 
Maio, 1364 
- Fone: 3801-
6233

Comemorar seu aniversário na Casa da Esfiha é 
uma delícia, não é mesmo? Melhor ainda é ganhar 
um presente. Fazendo check-in em na página no 
Facebook e mostrando ao garçom, seu petit gateau 
está garantido, é só aproveitar!

Essa é a última novidade do Caipirão. O espaço Kids 
a “Fazendinha do Caipirão”, seu filho vai adorar. Vale 
a pena destacar o fantástico cardápio do restaurante: 
à la carte com divinos pratos com filet mignon 
(inclusive o tão famoso filet a parmegiana), picanha 
e espaguete, peixes especiais, aves, pratos tópicos, 
pratos executivos, saladas, porções, sobremesas e 
bebidas em geral. Delicioso demais. Vale a pena 
conferir. R. Marta Camargo Ifanger, 18 - Vila Homero. 
Disk entrega 3885-5434

O aromatizador de bamboo é um eterno caso 
de amor, não é mesmo? O inconfundível cheiro 
que se tornou a identidade das lojas. Confira de 
perto e aproveite! Av. Presidente Kennedy, 1142 
(19)3816-5431

Almoçar no Grenelle GastroPub é sempre uma 
satisfação. Oferece pratos executivos e à la carte 
a partir de R$22. O Filé a parmegiana custa R$55, 
mas é tão bem servidos que dá tranquilo para duas 
pessoas. Na foto o divino escalope, que faz o maior 
sucesso. Vá experimentar, você vai adorar! Avenida 
Conceição, 250 - Tel: 2516-1289

O Cintra Restaurante recebrá este ano mais um Troféu Frutos de Indaiá. 
Pudera, oferece o que há de melhor em self service com diversas saladas, 
variedade em carnes, farofa, arroz, feijão, fritas e etc além de carnes 
especiais grelhadas e queijo derretido. No final você ainda saboreia uma 
sobremesa no capricho com bolo sempre com uma cobertura maravilhosa 
e gelatina, que é tão simples, mas que com cremes especiais se tornam 
divinas sobremesas. Você que almoça fora de casa vale a pena conhecer. 
Parabéns Carlos e Família. Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 711 
- Recreio Campestre Jóia,  Fone: (19) 3816-1417

Fazendinha do 
Caipirão, espaço Kids

Personal Trainer

Pratos executivos e À La 
Carte no Grenelle GastroPub

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor

A Hope conta com uma linha 
completa de modeladores

A linda Molly das proprietárias 
Giuliana, Giulia e Angelina 
após banho e tosa na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

Aromatizador de Bamboo 
da MMartan

André e Cristiano

Fernando, Toco, Junior e Marcelo

Kim, Elisa e Alexandre

O famoso churrasqueiro da Koslela Damião
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Valdecio, Denise, Dario, Vinicius, Lucia, Sophia e Adelina no Restaurante Casa da Moqueca

Simone e Livia no Grenelle GastroPubSilvia e Isac  no Cintra Restaurante

Sebastião e Dr. Marcio no Cintra RestauranteOs amigos saboreando um delicioso churrasco na Sal e Boi

Heloisa, Elide, Cassio, Graziela e Erich na Pizzaria Babbo Indaiatuba

Elizabeth, a aniversáriante Maria Aparecida e Vilma no 
Restaurante a Casa da Moqueca

Bruna, Luciana e Adriana na Pizzaria Babbo Indaiatuba

No último sábado, dia 17, aconteceu no Bar da Gula um típico churrasco fogo de chão com música sertaneja ao vivo e muita alegria 

CHURRASCO FOGO DE CHÃO DO BAR DA GULA FOI UM SUCESSO

Bruno e Wellington do Filé na Brasa sempre com as 
melhores opções em carnes recheadas para seus clientes



Aniversariante - 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!

Camila Medina com sua cliente Thalita

João Malaquias comemora amanhã, dia 24, mais um 
ano de vida. Parabéns!

Alunos dos 8ºs anos do Objetivo na viagem às Cidades 
Históricas de Minas Gerais

Alunos dos 8ºs anos do Objetivo na Serra do Caraça, em 
Minas Gerais

Letícia Nicolielo , Ivanilde Reis e Gabriela Fontes
Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis com a esteticista 
Kelly Andrade e suas alunas num dia de aula

Ana Caroline, Giovanna, Prof Luiz Carlos e Érick, do Colégio 
Meta na formatura do PROERD no CIAEI

Amanda, Bianca, Gabriela, Anna Carolina, Wagner e Duda, 
comemorando com a Grabiela o seu 12° aniversário

Alunos do Colégio Alves de Oliveira estudando sobre as obras de Tarsila do Amaral em exposição no Instituto CPFL

Alunos do Colégio Meta em cerimonia de formatura do PROERD

Alunos do Colégio Episteme em aula prática de culinária



        caderno de negócios

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Nº 752

APARTAMENTOS:

AP03202 - SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU 66m² - 02 dormitórios,  WC social, 
sala, cozinha com gabinete, lavanderia e  garagem para 1 carro.Condomínio 
com salão de festa, bicicletário, playground, vagas exclusivas para moto, área 
verde e portaria 24h. R$ 690,00 + COND. + IPTU.

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

AP02285- JD. JULIANA -AU 64m² - 03 dormitórios,sala,cozinha,01 WC so-
cial,área de serviço,01 vaga coberta para auto. Área de lazer com salão de 
festa, churrasqueira,quadra, salão de jogos e playground. Portaria 24h.R$ 
800,00 + COND. + IPTU.

AP02609 - JARDIM PARAÍSO - AU.55m² 02 dormitórios,WC social, sala, cozi-
nha, lavanderia, 01 vaga. R 800,00 + COND. + IPTU.

AP02665 - JARDIM UMUARAMA - AU 50m² - 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 800,00 + COND. + IPTU.

AP03206- JARDIM RECANTO DO VALE- AU40m²-Apartamento, com 01 dor-
mitório, sala, cozinha, wc social, lavanderia. R$ 800,00 + IPTU.

AP03588 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU 80m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. Excelente localização, 
com acesso fácil às principais avenidas. R$ 800,00 + COND. + IPTU.

AP01153 - FONTE DE TREVI - AU 66m² - 02 dormitórios, WC social, sala 02 
ambientes, varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos. **Condomínio 
com piscina, churrasqueira**R$ 850,00 + COND. + IPTU.

AP02496 - ROCCAPORENA - AU 46m² - 01 dormitórios, WC social, sala, varan-
da, cozinha planejada, lav., garagem para 01 auto.R$ 900,00 + COND. + IPTU.

AP02707- VILA BRIZZOLA-  AU 57m² -  02 dormitórios, sala com sacada, 
cozinha com armários, wc social, 01 vaga de garagem. R$ 240.000,00 venda, 
R$ 900,00 locação, + COND. + IPTU.

AP02566 - ANA MARIA - AU67m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos.R$1.000,00+ COND+IPTU.

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

AP00862 - VILA FURLAN - AU 80m² - 02 dormitórios, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, garagem para 01 autos. R$ 1.100,00 com 
COND.  e IPTU inclusos.

AP01830 - RESIDENCIAL PICTOR - AU 70m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, varanda, garagem para 01 auto. R$ 
1.200,00 + condomínio + IPTU.

AP02937 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - AU 55,93m² - 02 dormitórios sendo 
01 suítes, 01 salas, 02 banheiros, 02 vagas R$ 1.200,00 + 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.

AP03519 - CIDADE NOVA II - AU 74m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte com 
hidro, WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.350,00 + COND. + IPTU.

AP01542 - JARDIM MOACAYR ARRUDA-AU116m²- 03 dormitórios,WC social, 
sala, cozinha, área de serviço.PISO SUPERIOR: área com pia e terraço garagem 
para 02 autos coberta. R$ 1.400,00 com condomínio, IPTU, e água incluso.

AP01843 - ALBATROZ - AU183M²- 02 amplos dormitórios, sendo 01 suíte com closet, 
WC social, sala 02 ambientes, lavabo, varanda, copa, cozinha planejada, dormitório 
e WC de empregada, vagas coberta p/ 02 autos. R$1.400,00 + COND. + IPTU

AP03126 - PARQUE SÃO LOURENÇO - AU 68,03m² - 02 dormitórios, WC so-
cial, sala 02 ambientes, cozinha americana, lavanderia, garagem para 01 auto. 
**Apartamento novo, com piso, em excelente localização**R$ 1.400,00 + IPTU.

AP03594 - PLACE VIEW - AU 71m² - Excelente apartamento com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha, lavan-
deria, garagem para dois autos. --Condomínio com piscina, churrasqueira e salão 
de festas--R$ 1.400,00 + COND. + IPTU.

AP01804 - CENTRO - AU97M² - 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 02 com armários, 
WC social, cozinha planejada, lavanderia, WC de empregada, vagas para 02 autos. 
R$1.500,00 + COND. + IPTU.

AP02450 - JARDIM POMPÉIA- AU 88m²- 03 dorm. planejados,sendo 01 suíte,WC 
social planejado com box blindex,cozinha planejada, lavanderia planejada,sala 
02 ambientes com sacada.Segurança 24H,área de lazer completa.R1.500,00 + 
COND. + IPTU.

AP03057 - GRAND VILLE - AU 118m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet com churrasqueira e armários, 
garagem para 02 autos. **Condomínio com infra-estrutura de lazer completa** R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU.

CASAS EM CONDOMÍNIO:

CA03548 - AT 130m² AC 70m² - 03 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, despensa, quintal, garagem para 02 autos.

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

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

CA03160 - PORTAL DE ITAICI - AT 300 m², AC 213 m² - casa térrea com 03 
dormitórios sendo 01 suíte com banheiro planejado, banheiro social planejado, 
sala com 02 ambientes, área de luz, copa, cozinha planejada, lavanderia, edícula 
com quarto/despensa e banheiro, mezzanino com sala de TV, banheiro e ampla 
sacada, 04 vagas de garagem sendo 02 cobertas, quintal/jardim. R$ 2.100,00 + 
Cond. + IPTU

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

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

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

CA06088 - VILLAGE PORTO FINO - AT 314m² , AT 186m² - 03 dormitórios ando 
01 suíte com closet, todas com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
escritório, cozinha planejada, despensa, lavanderia com armários, WC de serviço, 
espaço gourmet com churrasqueira, varanda, quintal, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.

CA06825 - VISTA VERDE - AT170m² AC 192m²- Sobrado com 03 
suítes, com ar condicionado e armários, sala para 02 ambientes com 
ar condicionado, mesa de jantar, sofá, Tv, Home, cozinha planejada 
e mobiliada, lavanderia, área gourmet, quinta, 02 vagas cobertas de 
garagem. R$ 3.500,00+ COND+ IPTU.

CA04808 - TERRA MAGNA -AT 420 m² , AC 288 m² - linda residência, 
TODA EQUIPADA COM MÓVEIS PLANEJADOS, 04 dormitórios sendo 
01 suite com closet, 02 suítes, sacadas, 05 banheiros, 03 salas - 02 
de estar e 01 de jantar, varanda, cozinha americana, piscina , chur-
rasqueira, aquecimento solar, , garagem para 04 autos. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.

CASAS EM BAIRRO:

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

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

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

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

CA07101 - CIDADE NOVA - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e 
WC social (não tem garagem)
R$ 900,00 + IPTU

CA06204- JD. BRASIL - Casa com 02 dormitórios sendo 01,sala, co-
zinha, WC, lavanderia, garagem para 02 carros cobertos R$ 900,00+ 
IPTU.

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

CA06885-JARDIM SÃO CONRADO, AT 100m² AC110m²- 02 Dormi-
tórios, sendo 01 suite, Wc social, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos. 1.200,00 + IPTU

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

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

CA07134 - VILA HOMERO - AT 150m², AC 110m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala de estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha 
planejada, lavanderia e 01 vaga de garagem com portão autotomizado. 
R$ 1.400,00 + IPTU.

CA07024 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT 100m² - AC 90m² 
- Imóvel novo com 02 suítes, sala ampla, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, espaço gourmet, garagem para 01 auto. R$ 1.550,00.

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

DESTAQUE 
DA SEMANA

AP03599 - VILA HOMERO - AU82m² - 02 suites sendo 01 planejada com closet, cozinha planejada com cooktop, 
lavandeira, lavabo, sala dois ambientes, varanda gourmet, aquecedor a gás. Venda: 620.000,00

ACEITA PERMUTA POR CHACARA, APARTAMENTO DE MENOR VALOR, TERRENO, CASA.
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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 301271 – Jardim dos Colibris 
- 1 dorm. / sala / coz. / wc / as / 1 gar. 
R$ 900,00

ref. site 931691 - 3D/1 suíte/closet/ sala jan-
tar e estar/wc/coz/lav/churr/fogão a lenha/ 
Piscina/ pomar/ árvores frutíferas/ poço cai-
pira/ jd/ gar p/ vários carros. R$700.000,00

ref. site 034331 - Jd. Morada do Sol 02 
dorm/sala/ coz/ wc/ as/ garagem p/ 01 
carro. R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 783221 - Jardim Paulista - 1 
dorm. / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 600,00 
isento IPTU

ref. site 695291 - Chácaras videira de Itaici - 
3 dormt / 2 suites / 1 wc / as / piscina /casa 
caseiro com 1 dormt / wc R$1.000.000,00

ref. site 33152  - Jd. Alice - 3 dorm. / 
sala / coz. / wc / lavanderia / gar. R$ 
1.350,00 + IPTU

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

ref. site 035591 Jardim Residen-
cial Veneza - Terreno com 150 m² 
R$115.000,00

ref. site 201791 - Jardim Esplanada - 3 
suítes/closet/ lavabo/ coz/sala/ área 
de luz/ lavand/ quintal/churrasq/  3 gar 
R$650.000,00

ref. site 091211 -  Jd. Morada do Sol 
-  1 dorm. / sala / coz. / wc / as / 2 gar . 
R$ 700,00 - Isento IPTU

ref. site 480791 -  Nucleo Hab. Brigadei-
ro Faria Lima - 3 dorm/ sala/ coz/ copa/
lavand/quintal/ 3 gar R$550.000,00

ref. site 149081  Vl. Verde - at 190 m² - 
R$ 185.000,00
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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, lav., garagem coberta para 2 carros. 
AP. 521 – ANDA LUZ – R$390 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros. 

TERRENOS

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

CHÁCARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21. 000 M²  R$250 MIL
  
CH. 717 – PQ. DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5. 130m² - so-
mente em dinheiro

CH. 718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH. 724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, 
WC, lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, 
campo de futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água 
e esgoto na rua, caixa d´água 3000L
CH. 725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI. 914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64. 534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva.  Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71. 000m². 

IMÓVEL COMERCIAL

 IC. 12 – JD. MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA 
- 2dorms, sala, coz, WC, garagem para 5 carros.  

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

 VL. VITORIA – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 
entrada de moto. 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC 
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
VL.  BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC (kitnet)
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entrada de carro. 
PQ. INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL. MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
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$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
as, garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 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. OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritorio
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 lim-
peza, 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

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4. 400,00 –  219m², escritório, 4wc. 
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

VENDE-SE

IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL CASA DE 
04 COMODOS EM LOTE INTEIRO + UMA 
CASA SIMPLES NOS FUNDOS POR APENAS: 
R$240.000,00.
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, CO-
ZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. 
TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$215.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. OU AINDA, ENTRADA + PARCELA-
MENTO DIRETO COM PROPRIETÁRIO.
JARDIM HU BERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO 
– LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! 
R$280.000,00. ACEITA LOTE- FINANCIAMENTO
APARTAMENTO NO EDIFICIL BEGONIAS NA 
M.DO SOL COM 62M2 DE ÁREA,02 DORMITÓ-
RIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA -TOTALMENTE 
REFORMADO-LINDO!! R$210.000,00 AC.FINAN-
CIAMENTO. ESTUDA ENTRADA E PARCELA-
MENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. 
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA 
DAS PRAÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SA-
LA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA- COM ARMARIOS 
PLANEJADOS-LINDO!! R$235.000,00 AC.FI-
NANCIAMENTO OU TROCA COM CASA OU 
TERRENO. 

TERRENO -VENDE-SE

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

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

SÍTIOS- VENDE-SE

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

ALUGA-SE  CASAS  

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

Pau Preto – 3D., 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.900,00 
Jd. Maria Helena – 2 dorms, sem gar R$ 1.100,00
Casa – Vl. Georgina – 2 Dorms R$ 1.300,00
Vl. Santa Rita -  3Ds, 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.500,00
Morada do Sol – 2 Dorms, 2 vagas R$ 1.200,00
Carlos Aldrovandi – 2 dorms, 1 vagas R$ 700,00 
Casa – Jd. Panorama (Salto) – 2 dorms, 1 suíte, 3 
vagas R$ 1.200,00
Sobrado – Vila Georgina – 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

Apto no Edificil Be-
gonias – Morada do 
Sol - 62m² de área, 2 
dormitórios, sala, co-
zinha, wc, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta, totalmente re-
formado R$220.000,00 
ac. financiamento ou 
entrada e parcelamen-
to direto com o pro-
prietário. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997/3935-
3294.corra!!
Casa com 3dorm no 
Condomínio Montreal 
R$390 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 
- (19) 98136-7331.
Casa Cond. Santa 
Clara - AT 502 M² / AC 
340 M² C/ piscina - 04 
Suítes/ 1 Master. R$ 
1.900.000,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa Jd. Regina R$ 
490 mil - AT 250M² AC 
136M² - 3 dorms/ 1 su-
íte. F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 ou 
(19)3885-4500 - CRE-
CI 74.092.
Cond. Terra Magna. 
A/T 300m² A/C 160m²  
-  Casa com 2 suites, 
sala, copa, cozinha 
americana com pé di-
reito duplo, varanda, 
area gourmet, garagem 
para 2 carros cobertos 
e + 2 descobertos, 
jardim e horta. Acei-
to terreno no Brescia. 
Contato: (19) 99713-
9953 - R$510.000,00.

Cond. Village de In-
daiá - Sobrado com 
Piscina 6 Dorms/1suite, 
Garagem p/ 5 carros. 
AT480m² AC 328m² 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Imperdível! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma no Cecap. 
Base: R$320.000,00 se 
for de maior valor, pos-
so voltar até 30mil reais. 
F. 3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294. 
Jd Regina - permuta 
por casa menor va-
lor - Linda casa c/ 3 
dorms , 1 suite, coz c/ 
despensa, sala 2 amb, 
4 vgas R$ 480 mil  F: 
(19) 99976-7071
Jd. Do Vale -  Casa 
c/ 3 dorm. (1 suíte) c/ 
móveis planejados, ar 
condicionado, gara-
gem para 2 carros. Di-
reto com o proprietário. 
Aceito propostas. F.: 
99284-2674.
Morada do Sol – rua 
57, 1 dormitório, sala, 
cozinha,wc social, la-
vanderia, garagem, 
toda em em estrutura 
para sobrado. Oportuni-
dade única! R$215.000 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Parque São Louren-
ço - excelente casa a 
50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms, 1 suíte, 
1wc social, cozinha com 
armarios, lavanderia 
coberta e fechada, quin-
tal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem arbo-
rizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação 
Ok R$410.000,00. 
Tratar (19) 3875-
0423/99346-7999, com 
o proprietário.

Sobrado no Portal das 
Acacias – part sup. 3 
dorm. todos com pla-
nejados com ar condi-
cionados sendo 1 suite 
com sacada 1 wc social.
Parte Inferior sala 2 
amb., lavabo, coz. com 
planejado, área goumt 
com churr. 2 vagas. R$ 
480.000 F. 9.9147-5947 
Luiz a creci 166776 
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

 
Aluga-se Vila Castelo 
Branco. Rua Pedro 
Cainelli, 101 - casa 
térrea, 03 dormitórios, 
sala, cozinha ameri-
cana, banheiro, lavan-
deria, garagem para 
3 carro. R$1.100,00 + 
IPTU Tratar F.: 3894-
7078/3935-7666.
Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem co-
berta R$ 950,00 (Incluso 
condomínio e IPTU) – 
Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051 whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos

Apto .  DUE  -  03 
dorm./1 suíte  96 m². 
R$ 630 mil. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Apto  Cond, Rocca-
porema. Com 1 dorm. 
com planejados, sala 
com sacada, cozi-
nha com planejado 
linda vista Luiz Creci 
166776 – F: 9.9147-
5947
Apto IMAGINE - 3 
Dorms. /  1  Su í te - 
2 V a g a s .  D e  R $ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita 
veículo como parte 
de pagamento e fi-
nanciamento. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia 
Apto Imagine - 98 
m² De R$ 750 mil por 
R$  530 mil F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Edificio Resedás - 
Vende / permuta – 
apto c/ 56 m². 2 dor-
ms, 1 vaga, Cond c/ 
piscina, Segurança 24 
h R$ 260 mil. F: (19) 
99976-7071
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormi-
tórios 1 vaga de gara-
gem 60m² de constru-
ção. R$35.000,00 de 
entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o 
proprietário. F. 3017- 
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 
Vendo Apto Ima-
gine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De 
R$ 713.169,00 Por 
R $  5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceita veículo como 
parte e pagamento e 
financiamento. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
V e n d o  a p t o . 
R$215mil – SPAZIO 
ILLUMINARI, condo-
mínio com infraestru-
tura de lazer comple-
ta, portaria 24 horas, 
ót ima local ização, 
apto. 2 quartos, sala 
2 ambientes, cozinha 
planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: 
(19) 98102-7090
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Chácara no Olho 
D’água - 1000m², ter-
reno plano, cercado, 
água encanada, esgo-
to, pés de fruta - 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
Sítio Em Piedade SP, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs, 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, playground, 
a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor, estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294
Vendo ou  t roco 
chácara de 1100m², 
AC 120m², com 3 
quartos (2 suítes), 
área gourmet, piscina, 
churrasqueira e área 
frutífera por casa nas 
imediações da cidade. 
R$520 mil F.: (19) 
3816-2011 / 99722-
0972
 

Cond. Brescia - Ven-
do 05 lotes de 200 m². 
Tratar com Isabel F: 
(19) 99976-7071

Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mi l 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 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 localização - 
1000 m² plano R$ 250 
mil F: (19) 99976-7071
Terreno Vende – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 
Mil. F: (19) 98986-
9106
Vendo/Alugo - Terre-
no coml Jd. Regina 
- 615 m²  R$ 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 bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo 
ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernan-
do 
Diversos - Tapete 
para sala, quadro de 
flores para sala, TV 
14” precisa de con-
serto, mesa de cen-
tro de vidro, vendo 
ou troco urgente por 
falta de espaço Rua: 
Argentina, 365 - Vl. 
Castelo Branco F. 
9.9767-8484
Diversos - Vendo - 
Tapete castor (pelo 
alto), 2 TV de 14 (uma 
precisa de concerto), 
mesa de centro de 
vidro, 1 quadro de flo-
res e 1 abajur. Preço 
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 Ro-
berto
F r i t a d e i r a  A c t i -
fry Arno Semi-nova 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex 
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 
WhatsApp. Obs: Valor 
é para retirar, para 
entregar sujeito a al-
teração no valor 
Maquina de Lavar 
Bastemp 110V F.: 
99324-7676 

 
Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
playground, quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais IPTU e condo-
mínio F. 9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael.
Apto  no Jardim M. 
do Sol – 2 dorm. sala, 
cozinha com planeja-
dos e cooktop  sendo 
1 dorm. com  planeja-
dos 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 suíte), sala 2 ambien-
tes, sacada, garagem 
coberta. Ótima localiza-
ção, próximo ao Pau-
listão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU In-
cluso). F: (19) 98102-
7090.
Apto Bosque dos In-
daias   -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, 
e 1 vaga de garagem  , 
no primeiro andar   R$ 
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
Cond. Gran Vil le 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. 
e IPTU creci 167606 F. 
19 99177.7051.



classificados
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 -
dor 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” SAM-
SUNG em bom es-
tado, com conversor 
digital. Oferta paga-
mento a vista. Contato 
F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-
7676
Vendo / Troco - Máqui-
na de solda Industrial 
Banbozzi TDG 415 
completa com tocha 
e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Ca-
nadian, aro 26, c\21 
marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo Cortador de 
grama Trapp Mod. 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 / 99259-
1877 Claro

Vendo filmadora ca-
sei ra Marca Sony 
R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Do-
torzinho, com banha 
de carneiro, arnica 
e anti- inf lamatório 
muscu la r  F :  (19 ) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
V e n d o  M e s a  d e 
C o m p u t a d o r , 
MDF Imbuia 0,50 x 
1,10.  Bom estado 
R$80,00. F.: 3017-
5541 / 99259-1877 
Claro
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil 
Mod. Grécia 3/2 lu-
gares, tecido suede. 
Vendo separado. F.: 
3017-5541 / 99259-
1877 Claro
Vendo  Uma mesa 
de passar   roupa 
com armário imbuti-
do com porta + uma 
bicicleta ergometrica 
caloi 60,00 os dois e 
grátis uma colcha de 
cama de casal usada 
na compra dos dois. 
F: 993695615
V e n d o  u m a  s e -
cadora  de roupas 
Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 
99324-7676

 

Dell Rey 90 - com-
pleto, direção, trava, 
vidros elétricos e de-
sembaçador traseiro. 
R$4000 aceito pro-
postas. Tr. 993347959 
Roberto
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003
Vendo i30 cor prata 
ano 2011 teto solar 
banco de couro au-
tomático completo 19 
991494826 Reinaldo
 

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendimen-
to residencial e hospi-
talar. Contato Evelyn 
199 89271275 199 
88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos, 
cr ianças, pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento residencial e 
hospitalar.  F.9.8927-
1275 / 9.8858-4065 / 
3875-9902 com Evelyn
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Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospi-
talar. Cursando en-
fermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me  como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me  como 
Motorista. Catego-
rias A e B e servi-
ços gerais. Tel.: 11-
975314276.
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com cargas 
de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.

Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.
Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me  para 
cuidar de crianças. 
Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. Tra-
tar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me  para 
manutenção em má-
quina de costura in-
dustrial: Galoneira, 
Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Tra-
vete. F.: 99212-1731.

Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento 
Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
Ofereço-me para 
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 trabalhos 
de jardinagem (corte 
de grama) também. Te-
nho maquina, não te-
nho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso. Maria 
Cicera F : 3328-1908.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de ho-
rário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço 
de transporte e remo-
ção com caminhão 
munck e bombea-

mento de concreto. 
Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
Precisa transportar 
uma máquina pesa-
da? Serviço com cesto 
aéreo? Faça um orça-
mento. Tratar com Nel-
son Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 
7818-6548 (Nextel) Id: 
965*12540.
PROMOÇÃO Pé + 
Mão “R$20,00”. Se-
lamento de Cabelo 
a partir de R$40,00 
(ganha corte) atendo 
também a domicilio. 
F.: 3935-0499/99369-
5615. 



Ajudante de lavador de carros- 1 
Analista de logística - 2
Assistente de vendas – 1 
Auxiliar de limpeza – 1 
Costureira – 2 
Cozinheiro – 1 
Desenhista projetista mecânico – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de ar condicionado – 1 
Mecânico montador – 2 
Operador de centro de usinagem 
comando numérico – 1 
Operador de maquinas CNC – 1 
Operador de Vendas (PCD) 1 
Pizzaiolo – 1 
Polidor de metais – 1 
Técnico eletrônico – 1 
Vendedor – 2 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA – Possuir Superior em Elétrica, 
Eletrônica ou Técnico. Conhecimentos 
em Informática. Norma ISO 9001: 2008 
e 2015, Inglês avançado e espanhol 
intermediário. Possuir condução própria. 
Disponibilidade para viagens nacionais 
e internacionais.  Possuir experiência 
em manutenção e instalação de equi-
pamentos 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 Fer-
ramentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumentos 
de medição. Noções básicas de ISO TS 
16949. Irá atuar na manutenção de mol-
des com gavetas, núcleos rotativos, câ-
mara 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 Limpe-
za. Experiência em Gerenciar atividades 
de vendas, estratégicas e diretrizes para 
comercialização dos produtos da empre-
sa. Supervisionar Analistas, supervisores 
e vendedores. Elaboração de relatórios. 
Residir em Indaiatuba, Piracicaba, Ame-
ricana. Limeira ou Campinas.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do equi-
pamento: Intermac Master Bevel. Ensino 
médio completo. Disponibilidade de 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.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas inje-
tora. Ensino médio completo. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca de 
moldes. Conhecimentos em Ferramentas 
da qualidade (FMEA e PPAP). Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Bons 
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 
experiência em Portaria.  Pos-
suir CNH A/B (carro e moto), 
desejável ter condução própria. 
Ter disponibilidade para traba-
lhar na  escala 12X36 e  ter 
conhecimento de  informática.

Auxiliar de Serviços Gerais 
- Masculino. Experiência na 
função. Desejável conheci-
mentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos 
reparos na área hidráulica e elé-
trica, e manutenção de piscinas.

Auxiliar de Limpeza – Dese-
jável experiência 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): 

ANALISTA GARANTIA DA QUALI-

DADE PLENO (8030): 

ASSIST. DE PLANEJ./ PCP (7980): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8009): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028):   

EST. /TEC. ELETRÔNICO (7945): 

ESTÁGIO /TÉC. SEGURANÇA DO 

TRABALHO (8029): 

ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO (8027): 

GERENTE DE VENDAS (8003):

LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 

LÍDER DE PRODUÇÃO (8020): 

LÍDER LOGÍSTICO (7952): 

MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 

MEC. DE MANUTENÇÃO (8021): 

MOTORISTA ENTREGADOR (8024):

OP. CENTRO DE USINAGEM (8018):

OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 

VIDROS (8022): 

OP. MULTIFUNCIONAL (8033): 

PROGRAMADOR DE CLP (7994): 

PROJETISTA (8032):

TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): 

VENDEDOR EXTERNO (7978): 

VENDEDOR TÉCNICO (8031): 

Interessados 
entrar no site 

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