
Campanha de vacinação contra a 
gripe é prorrogada até 7 de julho

Expoflora inicia a 
venda do terceiro lote 

de ingresso
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AUMENTO SHOW

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 show com Rosa de Saron acontece amanhã, dia 1º de julho, na 
Praça do Barco do Parque Ecológico. A entrada do evento é gratuita, 
porém pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que 
será doado para os Vicentinos do Jardim Morada do Sol. Pág. 11A 
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Até a regularização do 
orçamento, somente serão 
emitidos passaportes de 
emergências, permitidos 
em situações que não pu-
deram ser previstas. Não 
fazem parte desse grupo 
situações criadas por des-
cuido do próprio cidadão. 

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.

Uma operação militar foi 
realizada no bairro Jardim 
Eldorado (CDHU) na manhã 
de ontem, dia 29, e apreendeu 
uma quantia de 147 pinos de 
cocaína, além de da quantia 
de R$ 126 em dinheiro, um 
caderno com as anotações e a 
contabilidade do tráfico. 

Uma grande refinaria 
de drogas foi desmontada 
pela PM de Indaiatuba no 
final da tarde do último 
dia 22 em uma residência 
na  V i l a  Mar i a  He lena . 
Foram apreendidos cerca 
de 150 kg de maconha e 
cocaína.  Um homem de 
26 anos foi preso.

Um dos destaques da Fei-
ra Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Indaiatuba 
(Faici) é o Camarote Super 
Premium que conta com a 
exclusividade de shows no 
palco interno , além da Pis-
ta Premium e atrações que 
prometem garantir o clima 
sertanejo no ambiente. 

Foi sancionada no último dia 
26, a lei que permite aos comer-
ciantes diferenciar a cobrança de 
preços para pagamento à vista e 
a crédito. A mudança, que não é 
obrigatória para os lojistas, havia 
sido proposta em dezembro do 
ano passado.

A 2ª Indaiatuba Run será realizada no dia 27 de agosto, com largada às 8 horas, na Avenida Fábio Ferraz Bicudo. A prova de rua é orga-
nizado pelo grupo Profissionais de Eventos Esportivos (Proeesp) em Indaiatuba e  conta com o apoio do Grupo Mais Expressão.Pág. 05APág. 09A Pág. 09A
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Emissão de 
passaporte continua 
suspensa

Rodada do Minicampo 
coloca 53 bolas na 
rede

Polícia Militar 
prende homem por 
tráfico de drogas

Polícia Militar estoura 
refinaria de drogas na 
Vila Maria Helena

Camarote Super 
Premium divulga 
programação exclusiva

Lei que dá desconto 
em compra à vista 
entra em vigor 

2ª edição do Indaiatuba Run 
acontece em agosto

Tarifas de pedágio terão 
reajuste a partir de amanhã

Som e Vida recebe 
show de Rosa de 
Saron neste sábado
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Editorial

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

A consciência no trânsito 
deve ser em todos os meses! 

Debater ações em busca de um trânsito mais seguro nunca 
é demais, e o Observatório Nacional de Segurança Viária e a 
Prefeitura de Indaiatuba, através do Laço Amarelo, continuam 
a bater na tecla quanto à importância da responsabilidade e 
consciência na hora de dirigir um automóvel. O projeto visa 
alertar as pessoas sobre inúmeros acidentes e mortes nas ruas 
e rodovias. 

A causa é nobre e, como cidadãos, deve-se haver a mesma 
preocupação com que se tem com a dengue ou gripe H1N1, por 
exemplo. A única diferença (se tiver) é que ambas as doenças 
têm seus períodos com mais incidências, já o trânsito mata sem 
pré-aviso, a qualquer mês, semana, dia, hora ou minuto. 

São 500 mil de mortes no trânsito todos os anos, cujos 
maiores culpados são os próprios motoristas. Seria uma hipo-
crisia dizer que um acidente com vítimas fatais ou não é uma 
fatalidade. Mas as ações impensadas dos motoristas, ao dirigir 
embriagado, falando ao celular ou/e em alta velocidade, são 
sim os maiores causadores de tragédias no trânsito. 

Até mesmo uma peça que se solta de um carro em movi-
mento ou um pneu que estoura e causa acidentes, é de “respon-
sabilidade” do motorista que, na maioria das vezes, não fez a 
manutenção adequada no veículo.

Enfim, as mortes causadas pela imprudência dos motoristas 
são motivos de sobra para que algumas atitudes no trânsito 
sejam repensadas quando sentamos na frente do volante, no 
banco de uma motocicleta ou quando vamos atravessar um 
via pública. Que a consciência no trânsito possa ser levada à 
risca todo os dias. 

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.
1 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
1 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
2 DOM.   NÃO OPERA
3 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
3 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
3 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
3 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
3 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
3 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
4 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
4 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
4 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
4 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
4 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
4 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
5 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
5 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
5 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
5 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
5 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
5 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
6 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 QUIN. 172 B/C Av. Francisco de Paula Leite DEF Nº 975
6 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
6 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
6 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
7 SEX. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
7 SEX. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
7 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
7 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
7 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
7 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 30/06 A 06/07

Artigos

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

 A SAUDÁVEL MESA DE REFEIÇÕES

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA

Os acordos de DELAÇÃO PREMIADA da LAVA JATO VIOLAM A LEI PENAL?

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

A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos seus segurados que 
através de contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, seja por incapacidade, desemprego invo-
luntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte.

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

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

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

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

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

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

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

A delação premiada existe no Brasil desde as Ordenações Filipinas de 1603. O instituto é previsto em diversas normas 
criminais como no Código Penal na Lei dos crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), na Lei da Proteção de Vitimas e Teste-
munhas (Lei 9.807/1999) e na Lei de drogas (Lei 11.343/2006) e aliviou as punições de contraventores confessos como 
Joaquim Silvério dos Reis (que entregou Tiradentes) e Roberto Jefferson (que denunciou o caso do mensalão).

 O presente texto tem como objetivo informar o leitor que os acordos firmados na operação “lava jato”, que investiga 
esquemas de corrupção na Petrobras, possuem cláusulas que violam dispositivos da Constituição – incluindo direitos e 
garantias fundamentais – do Código Penal, do Código Processo Penal e da Lei Execução Penal (Lei 7.210/1984).  

No entanto com a nossa atual situação política, esse instrumento vem sendo bastante utilizado. A delação tem sido o 
principal meio empregado pela força-tarefa da Operação Lava Jato, liderada pela Polícia Federal, sendo iniciada para in-
vestigação de apenas alguns doleiros envolvidos em desvios de dinheiro da Petrobrás e, atualmente, vem sendo considerada 
como uma das maiores operações contra a corrupção no Brasil.

Esse instituto pode ferir o Princípio da Isonomia, uma vez que, mesmo que o autor e co-autor tenham cometido o 
mesmo crime, quem optou por delatar não incorrerá na mesma pena, isto porque por ter escolhido a Delação Premiada 
recebe benefícios ‘pelos serviços prestados em favor da investigação”. Além disso, no Direito Penal brasileiro, a prova 
testemunhal não possui o mesmo peso de provas físicas e, portanto, a escolha por delatar poderá ter sido um artifício para 
atrasar as investigações.

No entanto, apesar das inúmeras criticas ao analisar o atual cenário em que o país vivencia, podemos afirmar que os 
motivos das leis que preveem a delação premiada são os melhores possíveis seguiu-se uma tendência de política criminal 
mundial bem atendendo as necessidades que surgiam da sociedade.

Sendo assim, observa-se que as características próprias demonstradas pela criminalidade organizada nos dias atuais 
exigiram uma rigorosa adaptação na moderna categórica penal. O caráter multiforme do crime organizado tornou passados 
os instrumentos processuais normais para obtenção da prova, obrigando a criação de estratégias distintas para a obtenção 
da prova, na busca da eficácia penal.

Como advogada e estudiosa sobre o assunto, tenho como ponto de vista que:
- apesar das inúmeras criticas ao instituto que para muitos se trata de uma prática imoral e que a justiça não deva ser 

utilizar. 
- A delação premiada é um ótimo mecanismo que facilita as investigações. Se realizada de forma correta é um enorme 

aliado contra o combate à criminalidade, em especial o Crime Organizado. Portanto, deve ser introduzido cada vez mais 
em nosso ordenamento jurídico.

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

Nos filmes americanos muitas cenas de união e felicidade se passam na mesa de refeições. Curiosamente, a impor-
tância dessa cena me foi enfatizada na enfermaria de um grande hospital de referência em São Paulo, pelas Dras. Yu, 
Marinella e Tuba, que salientavam como a refeição em família deveria ser uma alegre celebração.

Juntar a família e sentar-se à mesa, tarefa atualmente difícil devido a compromissos e interesses divergentes, é in-
vestir em um dos mais fortes símbolos de reunião e conexão. Significa oferecer momentos de igualdade, ensinamento 
e atenção à família que bem se quer. É a hora marcada para a conversa, para confiar, seja para contar acontecimentos, 
seja para tratar assuntos sérios e importantes, seja para tomar decisões. 

Na mesa se formam crenças alimentares que permanecem enraigadas. Torna-se então o momento de formar bons 
hábitos, demonstrar a fartura da natureza em cada estação, a prosperidade na forma de alimentos naturais e saudáveis, 
de onde vem energia e vitalidade. E mais importante do que aquilo que se tem sobre a mesa é a conversa ao redor 
dela. Desenvolve-se o senso de identidade, crianças e até adultos aprendem a compartilhar, esperar a vez, argumentar 
sem brigar.  Ainda que pareça complicado com os pequeninos, a presença dos pais em corpo e alma fará a diferença, 
será o diferencial no desenvolvimento saudável dos filhos.

Pesquisas realizadas pela Universidade de Colúmbia, apontaram que crianças que sentavam à mesa para jantar 
com seus pais tiveram poucos envolvimentos com drogas e bebidas, em comparação a crianças cujos pais não tinham 
esse hábito. Na Universidade de Illinois, estudo apontou que crianças que jantavam à mesa tinham um melhor voca-
bulário em relação às que não tinham esses costumes em família. Muitas pesquisas comprovam o que temos visto dia 
à dia na prática. Os valores e os benefícios obtidos durante a hora das refeições em família são inestimáveis. Este é 
um momento ímpar, momento de ensinar e aprender, de compartilhar e se comprometer. Dali sairão pessoas fortes e 
sadias para enfrentar o mundo, fortalecidos pelas experiências de vida compartilhada.
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DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Campanha de vacinação contra a 
gripe é prorrogada até 7 de julho
Doses serão aplicadas nas Unidades de Saúde e no Programa Saúde da Família

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Campanha de vacinação contra gripe segue até o dia 7 de julho para os grupos prioritários, além dos grupos inclusos

Indaiatuba é a 23ª cidade onde o direito de escolha das pessoas está garantido

A Campanha de va-
cinação contra In-
fluenza foi mais uma 

vez prorrogada e dessa vez 
segue até o dia 7 de julho. A 
imunização pode ser feita nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e no Programa Saúde 
da Família (PSFs).

De acordo com o Gover-
no do Estado de São Paulo 
a prorrogação acontece con-
siderando o quantitativo de 
vacinas disponíveis que desta 
vez incluirá para imunização 
as pessoas com idade entre 
50 e 59 anos; motoristas; 
cobradores e trabalhadores 
em transporte rodoviário; 
motoristas de taxi e de vans 
escolares. Em Indaiatuba já 
foram aplicadas 51.316 doses.

Para ser vacinado é preciso 
levar a carteirinha de vaci-
nação (se tiver); documento 
pessoal com foto e identifi-
cação que faz parte de algum 
desses grupos prioritários, 
como: carta médica, holerite 
ou identificação profissional.

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão o secretário 
de Saúde, Dr. José Roberto 
Stefani, enfatiza a importân-
cia das pessoas se vacinarem 
contra a gripe uma vez que é 
uma doença grave que pode 
gerar complicações. “Em ca-
sos extremos pode ocasionar 
a morte”, disse.

Diferente do que muitos 
acreditam a vacina contra a 
Influenza não gera gripe. “A 
vacina imuniza contra o vírus 

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

Stefani alerta que além da 
vacina é importante se atentar 
as medidas preventivas como 
isolamento social na presença 
de sinais e sintomas sugesti-
vos de influenza (gripe), as 

boas práticas de etiqueta res-
piratória, boa higiene pessoal 
e do ambiente, pois colaboram 
na redução da transmissão do 
vírus e na proteção coletiva. 
Os sintomas são febre, tosse 
e secreção.

Doença
A influenza (gripe) é uma 

infecção viral aguda que afeta 
o sistema respiratório. É de 
elevada transmissibilidade e 
distribuição global, com ten-
dência a se disseminar facil-
mente em epidemias sazonais 
e mundiais. A transmissão 
ocorre por meio de secre-

ções das vias respiratórias da 
pessoa contaminada ao falar, 
tossir, espirrar ou pelas mãos, 
que após contato com super-
fícies recém-contaminadas 
por secreções respiratórias, 
pode levar o agente infeccioso 
direto à boca, olhos e nariz.

Entre as indicações sugeri-
das para a prevenção estão o 
isolamento social na presença 
de sinais e sintomas sugesti-
vos de influenza (gripe), as 
boas práticas de etiqueta res-
piratória, boa higiene pessoal 
e do ambiente, pois colaboram 
na redução da transmissão do 
vírus e na proteção coletiva.

Indaiatuba já registrou quatro 
mortes por H3N2

A Secretaria de Saúde con-
firmou a morte de quatro mo-
radores de Indaiatuba pela 
gripe H3N2. De acordo com a 
pasta as mortes aconteceram em 
meses anteriores e em pessoas 
inseridas no grupo de risco. 

O primeiro óbito foi regis-
trado no dia 1º de março, sendo 
uma mulher de 27 anos com 
diabetes e com recusa de segui-
mento; o segundo caso ocorreu 
no dia 25 de abril e foi um ho-
mem com 77 anos e hipertenso; 
o terceiro e quarto casos acon-
teceram em maio, nos dias 24 e 
26, ambas mulheres, uma com 
78 anos e insuficiência arterial 
crônica, hipertensa e doença 
pulmonar e a outra com 86 
anos era cardiopata, hipertensa 
e tinha doença pulmonar.

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

Questionado sobre os casos 
graves e mortes por influenza 
nessa época do ano (de março 
a maio), o secretário disse que 
conforme boletim epidemioló-
gico da Secretaria de Estado 
da Saúde, deste mês, houve 
um aumento do número de 
casos de síndrome respiratória 
aguda grave em todo o Estado 
de São Paulo.

O secretário ainda informa 
que este ano não há casos con-
firmados de H1N1.

Grupos inclusos para vacinação no estado de São Paulo
As pessoas entre 50 e 59 anos de idade
Policia Federal, Militar, Civil e Guarda Municipal
Bombeiros
Funcionários do Poupa Tempo
Funcionários dos Correios
Defesa Civil
Ministério Público (Promotor)
Procuradoria Geral (Procurador)
Defensoria Pública
Doadores de Sangue e de Medula
Trabalhadores dos Tribunais de Justiça e Fóruns
Profissionais que trabalham com pessoas em situações de rua
Cuidadores de idosos e crianças
Auxiliar de classe e demais funcionários das escolas do ensino 
Básico e Superior
Funcionários das Creches
Trabalhadores da Limpeza urbana e coletadores de Resíduo
Motoristas, cobradores e trabalhadores em transporte rodoviário
Motoristas de táxi
Motorista de vans escolares

DENISE KATAHIRA

Liminar proíbe apreensão de veículos no municipio
UBER

Um mandado concedido 
pela 7ª Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça 
de São Paulo proíbe a apreen-
são de veículos do aplicativo 
de transporte individual Uber 
pelas autoridades de trânsito 
do município. 

Decisão, proferida na se-
gunda-feira, dia 26, passou a 
valer nesta terça no municí-
pio, dia 27. O despacho irá 
garantir o direito de motoris-
tas parceiros a exercer trans-
porte de passageiros através 
do aplicativo. 

A Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba afirmou que res-

peita o mandado de segurança 
e faz ‘estudos’ para regula-
mentar serviço, desde que os 
motoristas estejam dentro das 
especificações exigidas pela 
própria empresa.

Em nota a assessoria da 
Uber do Brasil Tecnologia 
Ltda, disse que “Indaiatuba 
é a 23ª cidade onde o direito 
de escolha das pessoas está 
garantido. Todas as deci-
sões defendem um ponto 
em comum – leis que visam 
proibir o transporte individual 
privado ofendem os princí-
pios constitucionais da livre 
iniciativa”.
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Tarifas de pedágio terão 
reajuste a partir de amanhã
Em Indaiatuba a praça da Rodovia Engº Ermênio de Oliveira Penteado terá reajuste de R$ 0,20

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A partir de amanhã a tarifa de pedágio da SP-75 será de R$ 12,80

Periscópio e Escavadeira Hidráuli-
ca - projetos vencedores da Mostra 
Ideias Brilhantes no Objetivo

A tarifa de pedágio da 
praça da Rodovia Engº Er-
mênio de Oliveira Penteado 
terá um reajuste de R$ 0,20 
a part ir  de amanhã,  dia 
1º. O valor do pedágio até 
hoje, dia 30, é R$ 12,60, e 
passará a ser cobrado R$ 
12,80. Além da praça em 
Indaiatuba, outras 805 pra-
ças do Estado de São Paulo 
sofrerão reajuste.

Em 11 pedágios da re-
gião,  houve reajuste de 
1,15% a 3,9%, enquanto a 
tarifa da praça de Monte 
Mor foi a maior da Região 
Metropolitana de Campinas, 
que subiu 11,67%, saindo de 
R$ 6 para R$ 6,70. 

De acordo com a Agên-
cia de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp) os 
índices autorizados são os 
menores em 11 anos. Em 12 
concessionárias será aplica-
do o IGP-M acumulado nos 
últimos doze meses: 1,57%. 
Nas demais, oito concessio-
nárias, o índice contratual 
é o IPC-A, que registrou 
3,59% no período. Com 
isso, na maioria das praças 
(66%) foi adotado o menor 

Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M). Como 
os índices foram baixos e 
as tarifas são arredondas de 
acordo com regra de edital, 
em três praças o reajuste 
não será repassado para os 
usuários: nos bloqueios de 
Diadema e Batistini do Sis-
tema Anchieta-Imigrantes 
e em Sorocaba, na praça da 
Rodovia José Ermírio de 
Moraes (SP 75, km 12,5).

Ainda de acordo com a 
Artesp cada praça de pedá-

gio realiza a cobrança por 
um determinado trecho de 
rodovia e o valor por qui-
lômetro varia em função da 
categoria da estrada, poden-
do ser pista simples, dupla 
ou sistema.

A Artesp ainda informa 
que, nos últimos seis anos, 
a receita dos pedágios via-
bilizou R$ 36,6 bilhões em 
investimentos em obras, 
manutenção e  operação 
dos 6,9 mil quilômetros 
de rodovias paulistas sob 

concessão. Com isso houve 
a melhora no tráfego e a se-
gurança do usuário e, como 
resultado, 19 das 20 melho-
res rodovias do Brasil são 
do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo do 
Estado de São Paulo, segun-
do levantamento técnico da 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT).

Além disso, considerando 
o mesmo período, R$ 2,5 bi-
lhões foram repassados para 
264 prefeituras paulistas a 
título do ISS-QN, imposto 
municipal que incide sobre a 
tarifa de pedágio. Essa verba 
pode ser utilizada livremente 
pelas administrações mu-
nicipais para investimentos 
nas cidades, de acordo com 
as principais demandas.

OBJETIVO
Imaginação e criatividade 
marcam mostra de 
trabalhos de filosofia

Os alunos do Ensino Fun-
damental II e Médio do Co-
légio Objetivo Indaiatuba 
participaram da Mostra Ideias 
Brilhantes, em que conhece-
ram projetos desenvolvidos 
pelos alunos dos 7ºs anos. 

A Mostra idealizada pelo 
professor de Filosofia, Marcelo 
Contin, teve como objetivos 
levar o aluno a trabalhar as 
capacidades de percepção, 
memória e imaginação na rea-
lização de um projeto concreto. 
“Os alunos, divididos em gru-
pos, criaram projetos com uso 
da imaginação e os colocaram 
em prática. Para isso, foram 
estimulados a refletir sobre o 
que deveria ser feito, preci-
saram encontrar alternativas 
diferentes para os problemas 
que surgiram na montagem do 
projeto e, assim, desenvolve-
ram a percepção e a reflexão 
na resolução de problemas 
concretos”, explica o professor.

A Mostra foi realizada no 
pátio externo do Colégio e 
recebeu a visita de professores 
e dos alunos do Ensino Funda-
mental II e do Ensino Médio, 
que votaram nos melhores 
trabalhos. 

Dentre os trabalhos que 
mais receberam votos estava 
a Escavadeira Hidráulica e 
o Periscópio, que ficou em 
1º lugar. “O mais difícil foi 
decidir o que iríamos apre-
sentar. Passamos o feriado 
todo trabalhando, mas foi 
muito divertido participar”, 
afirmou Lucas Penteado, um 
dos autores da Escavadeira 
Hidráulica e do Periscópio. 
“Nós decidimos fazer dois 
projetos porque assim terí-

amos um plano B caso não 
desse certo”, comentou Luigi 
Cattaneo, também autor dos 
projetos vencedores. Em 2º 
lugar ficou o helicóptero ca-
seiro, e em 3º lugar, o desvia-
dor de obstáculos para cegos.  

De acordo com o profes-
sor os objetivos foram ple-
namente atingidos. “Muitas 
vezes nossos jovens acham 
que não têm capacidade para 
criar, para realizar algo novo, 
que tudo já foi feito. Falta 
para eles serem desafiados 
e foi isso que propus a eles 
com esse trabalho. Depois de 
realizar o projeto, superando 
dificuldades, poder apresentar 
suas ideias e ter o retorno dos 
colegas foi muito gratificante 
para eles. Foi importante 
também para aprenderem a 
valorizar o que fazem. E ti-
nham projetos muito bons que 
me surpreenderam bastante!”, 
comemorou o professor.
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Emissão de passaporte deve continuar 
suspensa até aprovação de crédito extra

JME
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Os agendamentos estão mantidos, porém não há prazo para confecção e entrega do documento

Colégio Montreal oferece curso de férias em julho
INFORME PUBLICITÁRIO

A PF suspendeu a confecção de novos passaportes por causa da “insuficiência orçamentária” 

Alunos irão participam de jogos, brincadeiras, oficinas de reciclagem entre outros
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Apesar do governo ter 
solicitado dinheiro 
extra para regularizar 

a emissão de passaporte, o 
serviço deverá voltar somente 
após a aprovação do pedido 
pelo Congresso Nacional. A 
suplementação solicitada pelo 
governo federal à Lei Orça-
mentária Anual é de R$ 102,3 
milhões para o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, ao 
qual a Polícia Federal (PF) está 
subordinada. Na terça-feira, dia 
27, a PF suspendeu a confecção 
das cadernetas de passaportes 
para novas solicitações devido 
à insuficiência de orçamento. 
Cerca de 8 mil passaportes são 
emitidos diariamente pela PF.

Com a suspensão, apenas 
quem foi atendido nos postos 
de emissão e teve o atendimento 
completado até as 22 horas do 
dia 27 de junho vai receber o 
documento normalmente. A 
previsão inicial de entrega é de 
seis dias úteis. 

Os agendamentos e requisi-
ções estão mantidos, só que não 
há prazo para confecção e entre-
ga do passaporte. Também está 
na mesma situação aqueles que 

já pagaram a taxa, mas ainda não 
agendaram o atendimento pre-
sencial. Ou seja, todo o processo 
de pedido continua funcionando 
normalmente, mas quem não foi 
atendido nos postos até o dia 
27, deve receber o documento 
com atraso.

Até a regularização do orça-
mento, somente serão emitidos 
passaportes de emergências, 
permitidos em situações que não 
puderam ser previstas. Não fa-

zem parte desse grupo situações 
criadas por descuido do próprio 
cidadão. São elas: catástrofes na-
turais; conflitos armados; neces-
sidade de viagem imediata por 
motivo de saúde do requerente, 
do seu cônjuge ou parente até 
segundo grau; para a proteção do 
seu patrimônio (o que não inclui 
o mero prejuízo com passagens, 
hospedagem etc); por necessida-
de do trabalho; por motivo de 
ajuda humanitária; interesse da 

administração pública; ou outra 
situação emergencial que não se 
poderia prever, cujo adiamento 
da viagem possa acarretar grave 
transtorno ao requerente.

Previsão
Em nota, a Federação Nacio-

nal dos Policiais Federais (Fena-
pef) informou que houve falha 
na previsão e no planejamento 
das verbas destinadas à confec-
ção de passaportes. Segundo a 

Fenapef, em 2016, foram emiti-
dos 2.234.406 de passaportes ao 
custo de R$ 257,25, totalizando 
R$ 578 milhões de arrecadação. 

Já a Polícia Federal argu-
mentou que, desde o início das 
discussões preparatórias para 
elaboração do orçamento de 
2017, indicou que seriam ne-
cessários R$ 248 milhões para 
cobrir as despesas referentes às 
atividades de controle migrató-
rio e emissão de documentos 
de viagem para o ano todo. 
Entretanto, a Lei Orçamentária 
aprovada previu o limite finan-
ceiro de R$ 121 milhões para 
os serviços. 

A PF informou que o valor 
arrecadado com a taxa para 
emissão da caderneta é dire-
cionado à conta do Tesouro 
Nacional e não fica disponível 
à instituição.

A Secretaria do Tesouro Na-
cional do Ministério da Fazenda 
informou que a arrecadação 
total das receitas de emissão de 
passaporte em 2017 já chegam 
a R$ 347,09 milhões. Segundo a 
secretaria, as receitas do serviço 
são recolhidas à Conta Única do 
Tesouro Nacional e contabili-
zadas de forma segregada para 
utilização pela Polícia Federal 
de acordo com a Lei.

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a 
suspensão da emissão de novos passaportes é ilegal, uma vez que é 
um serviço público essencial assegurado pela Constituição Federal 
e pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Idec orienta os consumidores a exigirem a emissão do passa-
porte pela Polícia Federal e disponibiliza um modelo de carta em seu 
site. Caso o consumidor não consiga emitir o passaporte a tempo de 
viajar, o instituto pede que entre em contato com a empresa aérea e 
solicite a alteração do voo ou o cancelamento da passagem, o que 
deve ser feito sem custo, segundo a entidade.

O Idec encaminhou uma carta para a PF pedindo que o serviço de 
emissão de passaportes não seja descontinuado. O instituto solicitou 
ainda investigação por parte do Ministério Público Federal (MPF).

Idec diz que suspensão de emissão 
de passaportes é ilegal

O período de férias das 
crianças também é motivo de 
preocupação para os pais, prin-
cipalmente para aqueles que 
trabalham fora e não têm com 
quem deixar os filhos. Pensando 
em atender às necessidades das 
famílias modernas, o Colégio 
Montreal oferecerá o Curso de 
Férias, de 03/07 a 01/08.

O Curso de Férias é volta-
do para alunos matriculados 
no mini maternal, a partir de 
um ano de idade, até o 5º ano 
do Ensino Fundamental I. Os 

pais têm a opção de contratar 
as atividades da forma que 
for mais conveniente, desde 
uma vez até todo o período 
de férias, 5 vezes por semana.

A coordenadora pedagógi-
ca, Mauricéia Pereira, explica 
que durante o período em que 
estão participando do Curso 
de Férias, os alunos participam 
de jogos, brincadeiras, oficinas 
de reciclagem, de jardinagem, 
horta, parque, oficinas de culi-
nária, cinema, brincadeiras an-
tigas, esporte, entre outros. A 

alimentação também é outro 
diferencial, com cardápio ba-
lanceado e saudável, preparado 
pela nutricionista do Colégio. 
“Percebemos que os pais estão 
priorizando o cuidado especial 
e realmente voltado à formação 
dos filhos, apesar de não traba-
lharmos conteúdos pedagógicos 
nesse período. A equipe qualifi-
cada visa a integrar as crianças 
de diversas fases oferecendo 
atenção especial e cuidado ao 
preparar esses dias de lazer e 
muita diversão. O principal é fa-

zer com que a criança realmente 
se sinta em férias e tenha prazer 
em vivências nesses dias junto 
aos recreacionistas e monitores”, 
explicou Mauricéia.

Ela afirma que ao deixar os 
filhos em casa, muitas vezes eles 
ficarão limitados a assistir TV, à 

internet e aos jogos eletrônicos. 
“No Colégio Montreal, eles 
receberão estímulos impor-
tantes durante as atividades 
programadas e participarão de 
brincadeiras e jogos orientados, 
terão a oportunidade de fazer 
atividades ao ar livre e, tudo isso, 

em companhia dos amigos. As 
crianças adoram e participam 
de tudo, é um clima realmente 
de férias e diversão!”, concluiu 
a coordenadora.

Os pais interessados devem 
procurar o departamento finan-
ceiro do Colégio Montreal.
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PM estoura refinaria de 
drogas na Vila Maria Helena
No local foi apreendido aproximadamente 150 kg de maconha e cocaína
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Indivíduos são detidos 
com entorpecentes no 
bairro Tancredo Neves

APREENSÃO

FURTO

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

Uma grande refinaria de 
drogas foi desmonta-
da pela Polícia Militar 

(PM) de Indaiatuba no final da 
tarde do último dia 22 em uma 
residência na Vila Maria Helena. 
A PM apreendeu cerca de 150 
kg de maconha e cocaína. Um 
homem de 26 anos foi preso 
pela equipe.

De acordo com informações 
da corporação, uma denúncia 
anônima das Rondas Ostensivas 
com Apoio de Motos (Rocam) 
se dirigiu ao local após denúncia 
anônima via 190. Segundo a 
equipe, o morador impediu que 
os policiais averiguasse a resi-
dência. Porém após os policiais 
informarem que solicitariam um 
mandado de buscam o suspeito 
permitiu a entrada dos militares. 

Dentro da residência foi en-
contrado uma grande quantidade 
de entorpecentes, embalagens, 
recipientes, balança, produtos 
usados na mistura das drogas e 
uma estufa para a secagem das 

drogas. Ainda no local foram 
encontrados 131,648 quilos de 
maconha e 12,640 quilos de co-
caína, separada em sacos, micro 
tubos e tijolos, além de 196 por-
ções de maconha, cujo peso não 
foi informado. Os entorpecentes 
estavam escondidos em diversos 
lugares da residência.

A PM ainda encontrou 
cerca de R$ 1.400 em dinhei-
ro, 12 mil micro tubos vazios, 
seis celulares, três máscaras 
com filtro, seis garrafas com 
produtos químicos, dez frascos 
de cloridrato de lidocaína, um 
caderno com anotações, mil 
sacos plásticos vazios, um no-

tebook, além de utensílios do-
mésticos como liquidificador, 
batedeira, tigelas, espátulas, 
colheres, facas e panela.

A droga e os materiais fo-
ram levados para a delegacia, 
assim como o acusado, que 
teve prisão decretada pela 
Polícia Civil.

A PM apreendeu 
cerca de 150 kg de 
maconha e cocaína

Suspeitos morrem após roubar furgão da concessionária AB Colinas

Com os indivíduos foram localizados cocaína e crack

Dois indivíduos foram 
detidos pela Guarda Civil 
com entorpecentes na tarde 
da última sexta-feira, dia 23, 
no bairro Tancredo Neves.

Segundo informações dos 
Guardas Civis, integrantes da 
Ronda Ostentiva de Motos 
de Indaiatuba (ROMI) que 
estavam em patrulhamento 
preventivo, avistaram duas 
pessoas em atitude suspeitas.

Ao avistarem as guarni-
ções, ambos saíram correndo 
e um dos suspeitos adentrou 
em um comércio e dispensou 
137 eppendorfs de cocaína 

e 83 pedras de crack, no 
telhado do estabelecimento. 
O segundo suspeito também 
foi detido próximo a sua 
residência.

Com os indivíduos foram 
localizado 28 eppendorfs de 
cocaína, 28 pedras de crack, 
além de uma cômoda, dentro 
do imóvel, com nove trouxi-
nhas de maconha.

Os detidos juntamente 
com todos os entorpecentes 
foram conduzidos a Delega-
cia Central e apresentado os 
fatos a autoridade de plantão 
que tomou as providências.

Um veículo Renault Master 
da concessionária AB Colinas 
roubado na noite da última 
terça-feira, dia 27, foi recupe-
rado pela Polícia Militar (PM) 
de Salto. Na ação os suspeitos 
envolvidos foram mortos, após 
confronto com a polícia.

De acordo com informa-
ções, dois assaltantes armados, 
abordaram o motorista do 
furgão da concessionária AB 

Colinas, que faz o auxilio aos 
usuários, na rodovia no Km 46 
sentido Itu (SP) e fugiram com 
o veiculo. A PM de Salto foi 
informada do ocorrido e com 
a ajuda de um rastreador foi 
indicado à localização em tem-
po real onde estaria o veículo.

Uma equipe da Força Táti-
ca se deslocou para a Estrada 
do Guarujá próximo ao Jardim 
Marília em Salto, e ao chegar 

se deparou com os assaltantes 
em fuga em outro veiculo.  
Os Policiais Militares, então, 
deram ordem de parada, mas 
sem sucesso na fuga o veiculo 
bateu em um poste.

Começou então uma troca 
de tiros e os dois assaltantes fo-
ram baleados e socorridos a um 
Hospital do município, porém 
não resistiram ais ferimento e 
morreram.  
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Uma operação mi-
litar foi realizada 
no bairro Jardim 

Eldorado (CDHU) na ma-
nhã de ontem, dia 29, e 
apreendeu uma quantia de 
147 pinos de cocaína, além 
de da quantia de R$ 126 em 
dinheiro, um caderno com 
as anotações e a contabili-

dade do tráfico. 
De acordo com a Polí-

cia Militar (PM) de posse 
das informações, informou 
que em um dos blocos, 
mais especificamente, no 
Bloco Azul havia indiví-
duos efetuando o tráfico 
de drogas e não eram pegos 
por fugirem para o interior 
dos condomínios pulando 
muros e alambrados. Com 
o apoio das demais Equipes 

Um acidente ocorrido na 
tarde de ontem, dia 29, en-
volveu um carro Chevrolet/
Ônix ano de fabricação 2014 
e um WV/Voyage  2011. O 
acidente ocorreu na Avenida 
Horst Frederico João Heer, 
próximo à fábrica da John 
Deere, no Distrito Industrial. 

De acordo com o condutor 
do Voyage, o motorista do 
Ônix cruzou a sua frente, e 

após uma tentativa de frear 
houve a colisão. Já o condutor 
do Ônix disse ter sofrido um 
pequeno mal súbito e cruzou 
a avenida sem perceber.

O motorista foi atendido 
pelos Bombeiros, consciente, 
e seguiu até a Unidade de 
Pronto atendimento (UPA). O 
outro condutor nada sofreu. A 
ocorrência foi feita pela Guar-
da Civil de Indaiatuba (GCI). 

Operação Militar prende homem no bairro 
Jardim Eldorado por tráfico de drogas

Carro atingiu outro 
automóvel no Distrito 
Industrial

foi realizado uma operação 
no local, sendo que ao che-
gar ao estacionamento do 
referido bloco foi avistado 
um indivíduo correndo que 
dispensou uma sacola e foi 
abordado após não conse-
guir pular um alambrado. 

A sacola foi averiguada 
e foi localizada a quantia de 
147 pinos de cocaína. Após 
os militares seguiram até a 
residência do individuo e 

foi localizado uma porção 
de maconha, uma quantia 
de R$126 reais em dinheiro 
e um caderno com as ano-
tações e a contabilidade do 
tráfico. 

Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão ao indivíduo 
que foi conduzido a delega-
cia, assim como as drogas e 
o dinheiro que foram apre-
endidos. O indivíduo ficou 
a disposição da justiça.

Um acidente envolvendo um veiculo Volkswagen Voyage 
ocasionou o capotamento do automóvel na rua 5 de julho no centro 
de Indaiatuba. Apesar do susto ninguém se feriu com gravidade.
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Lei que dá desconto 
em compra à vista 
entra em vigor 

Entra em vigor lei que permitem comerciantes a cobrar valores menores em preços à vista
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Foi sancionada no último 
dia 26, a lei que permite 
aos comerciantes diferen-

ciar a cobrança de preços para 
pagamento à vista e a crédito. 
A mudança, que não é obriga-
tória para os lojistas, havia sido 
proposta em dezembro do ano 
passado através de medida pro-
visória, e já está em vigor desde 
então. Até agora, o comércio 
não tinha autorização legal 
para cobrar valores menores 
em preços à vista, porém já era 
comum no comércio. Como os 
preços tinham que ser iguais, e 
a taxa média cobrada das ope-
radoras de cartão são de 5%, os 
valores à vista acabavam sendo 
impactados. 

De acordo com o docente 
do curso de Direito da Anhan-
guera, Rodrigo Peres Nunes, a 
lei que autoriza a concessão de 
descontos aos consumidores que 
optam por pagamento à vista e 
em dinheiro traz inúmeras van-
tagens para o mercado. “Para 
as empresas, que comerciali-
zam produtos e serviços, traz 
a possibilidade de ampliar suas 
vendas e ao mesmo tempo redu-
zir a inadimplência, já que seus 
clientes se sentirão estimulados 
ao pagamento à vista. Para os 

consumidores, de outro lado, a 
lei garante possibilidade de ne-
gociação e, consequentemente, 
gastos menores na aquisição dos 
mesmos produtos e serviços, 
conforme a modalidade de paga-
mento, possibilitando, portanto, 
um menor endividamento”, 
explica.

Segundo a lei sancionada, 
o comércio e os prestadores de 
serviços deverão expor osten-
sivamente em seus estabele-
cimentos, em local visível aos 
consumidores, os descontos 
oferecidos, tanto no pagamento 
à vista em dinheiro, como no 
parcelado por meio de cartão de 
crédito. “Caso isso não seja cum-
prido, poderá haver a imposição 
de multa prevista no Código do 

Consumidor”, conta Nunes.
Porém apesar de parecer 

vantajoso é importante o con-
sumidor ficar atento quando for 
utilizar o seu direito na hora da 
compra. “É importante que a 
pessoa esteja sempre consciente 
quanto sua situação financeira, 
na aquisição de um produto ou 
serviço, para que possa analisar 
corretamente se, naquele mo-
mento, a compra à vista, mesmo 
com os descontos é, ou não, a 
melhor opção para sua realidade 
financeira”, orienta o docente.

Procon
O Programa de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Procon) 
orienta os consumidores quanto 
a Lei sancionada pela Presidên-

cia da República que autoriza 
a diferenciação de preços de 
bens e serviços oferecidos ao 
público, em função do prazo ou 
do instrumento de pagamento. 

De acordo com a Fundação a 
lei não faz distinção à forma de 
pagamento, sendo válida para 
pagamento em dinheiro, cartão 
de crédito, cartão de débito, 
boleto, entre outros. Entretanto, 
a lei não obriga os comerciantes 
a ofertar o desconto. Porém o 
Procon orienta que o fornecedor 
é obrigado, por lei, informar os 
seus consumidores em local e 
formato visível, se há oferta do 
produto ou serviço à vista assim 
como se praticar diferenciação 
de preço em razão do prazo ou 
do instrumento de pagamento.

O Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) pror-
rogou o prazo para a retirada 
do abono salarial 2015. O 
prazo que terminaria hoje, 
dia 30, será reaberto no dia 
27 de julho e segue até o dia 
28 de dezembro.

A proposta de prorroga-
ção foi apresentada pelo mi-
nistro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, que atendeu pedi-
do feito pelos representantes 
dos trabalhadores no Codefat. 
O ministro destacou que mais 
de 1,57 milhão de trabalhado-
res, 6,49% do total de pessoas 
com direito ao recurso, ainda 
não retiraram o abono. 

O dinheiro ainda disponí-
vel chega a R$ 1,97 bilhão. 
“Estamos em um momento 
de recuperação da econo-
mia, mas os trabalhadores 
ainda enfrentam dificulda-
des, então acreditamos que 
essa prorrogação, principal-
mente neste momento, está 
sendo muito importante. 
Precisamos lembrar que 
esse dinheiro é um direito 
dos trabalhadores”, afirmou 
o ministro.

Tem direito ao abono 
salarial ano-base 2015 quem 
estava inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos; 
trabalhou formalmente por 
pelo menos 30 dias em 2015 
com remuneração mensal 
média de até dois salários 
mínimos; e teve seus dados 

informados corretamente 
pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (RAIS). 

O Codefat aprovou tam-
bém o calendário de pa-
gamento do abono salarial 
ano-base 2016. De acordo 
com o conselho, o dinheiro 
vai beneficiar 24,12 milhões 
de trabalhadores, que pode-
rão começar a sacar também 
no dia 27 de julho. “O saque 
inicial, nesse caso, será para 
os nascidos em julho (PIS), 
que recebem pela Caixa, e 
para quem tem inscrição com 
final O e que recebem Pasep 
pelo Banco do Brasil”, disse 
o ministro.

Para sacar o abono do 
PIS, o trabalhador que tem 
o Cartão Cidadão e senha 
cadastrada, pode se dirigir 
aos terminais de autoaten-
dimento da Caixa, ou a uma 
Casa Lotérica. Se não tiver o 
Cartão Cidadão, pode retirar 
o dinheiro em qualquer agên-
cia da Caixa, mediante apre-
sentação de documento de 
identificação. Informações 
sobre o PIS também podem 
ser obtidas pelo telefone 
0800-726 02 07, da Caixa.

Os servidores públicos 
que têm direito ao Pasep 
precisam verificar se houve 
depósito em conta. Caso isso 
não tenha ocorrido, devem 
procurar uma agência do 
Banco do Brasil levando um 
documento de identificação. 

DENISE KATAHIRA
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esportes

2ª edição do Indaiatuba Run 
está com inscrições abertas
Prova de rua acontece no dia 27 de agosto e tem apoio do Grupo Mais Expressão

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

PROEESP

Rodada do Minicampo coloca 53 bolas na rede
DISPUTA

2ª Indaiatuba Run será realizada no dia 27 de agosto com apoio do Grupo Mais Expressão

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

A 2ª Indaiatuba Run 
será realizada no dia 
27 de agosto, com 

largada às 8 horas, na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo. A prova 
de rua é organizado pelo gru-
po Profissionais de Eventos 
Esportivos (Proeesp) em In-
daiatuba e  conta com o apoio 
do Grupo Mais Expressão.

As inscrições, que são 
limitadas a mil participantes, 
devem ser feitas única e ex-
clusivamente através do site 
www.proeesp.com.br, até o 
dia 23 de agosto, e o valor é 
de R$ 64, sendo que atletas 
acima de 60 anos terão 50% 
de desconto. A inscrição dá 
direito ao competidor ao Kit 
Básico, com viseira ou clip 
button, número no peito, chip, 
medalha, bag, água, frutas e 
seguro de vida. 

A prova tem ainda uma 
segunda possibilidade de 
inscrição no valor de R$ 84. 
Nessa opção o corredor leva o 
Kit Premium, que é composto 
por uma camiseta, número 
no peito, chip, medalha, bag, 
água, frutas e seguro de vida. 
No dia do evento não haverá 

inscrição de atletas.
A entrega do Kit será feita 

em local e horário a ser divul-
gado no site da Proeesp, com 
a apresentação do documento 
original.  Não serão entregues 
Kits após o horário estipulado. 

A competição será dis-
putada em pelotão único na 
categoria geral de 6km e 12km 
e na categoria caminhada na 
distância de 3km, sendo que 
largada e a chegada acontece na 
Avenida Fábio Ferraz Bicudo. 

As disputas ocorrem na 
categoria Geral, masculino e 
feminino, e por faixa-etária: 
14 a 20 anos, 20 a 29, 30 a 39, 
40 a 49, 50 a 59 e acima dos 60 
anos, também no masculino e 
feminino.  

Todos os corredores rece-
berão medalha de participação 
e os troféus vão do 1º ao 3º 
colocado, em todas as cate-
gorias, tanto na corrida quanto 
na caminhada. 

Em entrevista ao Mais 

Expressão, o diretor geral 
da prova, Antonio Muknick, 
salienta que a corrida deve 
manter a mesma qualidade das 
promovidas em Indaiatuba 
anteriormente. “Dessa forma, 
os atletas locais não precisam 
se deslocar mais as cidades 
vizinhas para participarem de 
uma prova”, diz. “E desta vez 
temos a parceria com o Grupo 
Mais Expressão, tendo novi-
dades na distância, no trajeto 
e na premiação.”

Mais uma disputa acirrada 
aconteceu no Clube 9 de Julho 
nos dias 22, 24 e 25, com as 
equipes do Campeonato de Fu-
tebol de Minicampo Maior Se-
guros, que entraram em campo 
para jogar 15 partidas. A rodada 
contabilizou 53 bolas na rede e 
continua nesta quarta-feira, 28.

Dando o pontapé inicial 
no Campeonato, os times pela 
categoria Máster realizaram 
oito partidas, que obtiveram os 
resultados: Lanchonete Chega 
Mais 1X0 Hot Dog Tio Lau; 
Grupo Marquinhos 1X1 Jaci-
tara; Auto Escola Dirce/Race 
Pneus 0X3 Juninhos Cami-
setas; Colégio Meta 0X0 Hot 
Dog Tio Lau; Tecnosemillas 
1X0 Jacitara; Casa das Emba-
lagens 2X0 Grupo Marquinhos; 
Balilla 2X1 Lanchonete Chega 
Mais e Alves Hair/RZ Com 
Comunicação Visual 2X2 Vi-
draçaria Kyoto.

Já pela categoria Veterano, 
foram jogadas três partidas, 

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros 
Próximos jogos
• Quarta (28/06) - Campo 3 - Máster
19h15 - Big Strong/Freegelo X Madeireira Madelasca 
20h15 -Vidraçaria Kyoto X Casa das Embalagens

• Domingo (02/07) 
Campo 1 
Máster
7h50 - Grupo Marquinhos X Colégio Meta
9h - Hot Dog Tio Lau X Auto Escola Dirce/Race Pneus
Veterano
10h - Embalimp X JR Celulares / Pinguim 
11h - Centermaq X Karcher Center Altex
Campo 2
Máster
7h50 - Jacitara X Juninhos Camisetas
Super Máster – Final do 1º turno 
9h - Hot Flowers XP osto Tremendão/Kapalú
Veterano
10h - Vizzent Calçados X Smart Ar Condicionado
Adulto – Final do 1º turno
11h - Limpa Mais X Ford Tempo
Campo 3
Máster
9h - Lanchonete Chega Mais X Tecnosemillas 
10h - Madeireira Madelasca X Balilla 
11h - Big Strong/Freegelo X Alves Hair/RZ Com Comunicação Visual

nas quais a Luxafit Transpor-
tes levou a melhor, marcando 
6 bolas na rede contra 1 da 
Atento Segurança e Serviços; 
a D.D.Max venceu a Smart 
Ar Condicionado por 2X1 e 
as equipes Vizzent Calçados e 
Visual Formaturas empataram 
em 3X3.

Fechando a rodada, aconte-
ceram as partidas válidas pelas 
semifinais do campeonato. 
Pela categoria Adulto, a Ford 
Tempo ganhou da Corbella 
Tintas por 3X1 e o Limpa Mais 
também garantiu um lugar na 
final,  colocando 6 bolas na 
rede da PCB Informática que 
marcou apenas 3, perdendo a 
partida. Os jogadores pela ca-
tegoria Super Máster também 
disputaram duas partidas, que 
contaram com a vitória da Hot 
Flowers sob o Cartão de Todos 
por 3X2 e a derrota do Posto 
Tremendão/Kapalú para o Pais 
& Filhos Mat. para Construções 
por 2X1.

• Quarta (05/07) - Campo 
3 - Máster
19h15 - Jacitara X Auto Esco-
la Dirce/Race Pneus
20h15 - Lanchonete Chega 
Mais X Juninhos Camisetas

• Quinta (06/07) - Campo 
3 - Máster
19h15 - Madeireira Madelas-
ca X Grupo Marquinhos 
20h15 - Alves Hair/RZ Com 
Comunicação Visual X Casa 
das Embalagens

A equipe Limpa 
Mais marcou 6 
gols contra 3 da 
PCB Informática 
pela categoria 
Adulto 
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Exposição ‘A volta ao 
Mundo’ acontece em julho 
Imagens de Santiago Salazar estará no Parque Mall de 10 a 28 de julho
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SANTIAGO SALAZAR

Horóscopo de 30/06 a 06/07 Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua envolto em sua busca pela me-
lhor forma de se relacionar, de lidar com os outros 
e de conseguir controlar seus medos e ansiedades 
nos relacionamentos. Seu trabalho está dando 
possibilidades de crescimento, mas tem que se es-

forçar um pouco. Saúde delicada, cuidado com sua alimentação.

Momento de descobrir novos valores pessoais. 
O taurino estará aprendendo muito com os 
outros e com os fatos que ocorrem, nesta fase 
de sua vida. Estes serão seus maiores ganhos, 
pois uma nova fi losofi a de vida pode estar 
sendo reformulada. Largue seus conceitos 
antigos e deixe vir novos.

Geminianos estão com sua aparência mais 
carinhosa e menos fria. Os outros tendem a 
ver o nativo com outros olhos, pois estará 
mais afetuoso que antes. Apenas sua mente 
pode fi car um pouco com difi culdades em se 
expressar corretamente e esse deverá ser seu 
aprendizado nessa fase.

O nativo estará mais voltado para seu lar, ou 
para sua família, por estes dias. No fi nal desta 
semana tende a fi car mais irritado com fatos 
que necessitem de diplomacia. Sua mente tende 
a fi car um pouco limitada para quem não fez o 
aniversário ainda.

Em pleno inferno astral, o leonino pode ter 
algumas difi culdades em sua vida sexual 
ou em suas amizades. Saúde muito instável, 
recomenda-se que cuide de sua alimentação 
e realize atividades físicas. Pode ter algumas 
atitudes que atropelem os outros, cuide para 
que isso não gere discussões.

O virginiano pode estar enfrentando fortes 
mudanças em seus afetos e em sua forma de 
amar. Risco de término de relacionamento pode 
ocorrer. Sua mente está sob forte cerebração, é 
comum sentir um forte cansaço neste período. 
Cuidado pois gastos podem ocorrer de forma 
inesperada.

Continua a fase onde término de relacionamentos 
podem ocorrer, algumas amizades podem fi car 
meio estremecidas, mas novos relacionamentos 
tendem a surgir e com isso o nativo pode acres-
centar novas formas de ver a vida.

O nativo está em uma boa fase afetiva-sexual, 
estará mais atraente e magnético levando a ser 
paquerado por diversas pessoas. O momento pede 
para ter diálogo nos relacionamentos, algumas 
pessoas podem parecer muito confusas diante 
dos olhos do escorpiano.

Viagens para longe, nesse momento trazem grandes 
reformas em sua fi losofi a de vida, em sua religio-
sidade. O nativo tende a se lembrar de sonhos que 
possuem uma grande importância por estes dias. 
Sua maneira de falar, de expressar o que está dentro 

de si e a necessidade de se libertar de padrões de pensamento 
que prendem sua visão, são os pontos a serem focados.  

A consciência do nativo sobre certos fatos que envolve sua 
postura pessoal e seus relacionamentos tende a 
ser muito forte nesse período. Isso signifi ca que 
o capricorniano fará mudanças intensas, mas 
sólidas em seus projetos de vida. Dificuldades 
nos relacionamentos podem ocorrer.  Risco de acidente nos 
joelhos ou ossos, cuidado com sua rigidez mental. 

Semana em que a mente do aquariano tende a 
mudar. Ocorre o entendimento de seus medos 
materiais (aqueles de não ter certeza se conse-
guirá concretizar algo material ou não). Uma 
expansão interior pode ocorrer. Trabalhe na 

percepção dos seus valores pessoais.

Algumas dificuldades fi nanceiras o pisciano 
pode enfrentar, outros buscam a libertação de 
seu trabalho (aposentadoria) mas não importa a 
situação que esteja, o nativo tem que trabalhar 
mesmo é com os novos valores de libertade in-
terior: perdão aos outros e a si mesmo, coragem para iniciar 
uma nova fase. Facilidade em relacionamentos amorosos.

Classificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849

COMUNICAÇÃO SOM E VIDA

Som e Vida recebe show de Rosa de Saron neste sábado
CELEBRAÇÃO

Coordenadora da Paróquia, Carmem Ajala, Padre Caio e o organiza-
dor do Som e Vida, Marcelo Oliveira 

Com o objetivo de evange-
lizar através da música, o Som 
e Vida deste ano será ainda 
mais especial. Ele marcará 
a celebração dos 25 anos da 
Paróquia Santo Antônio, lo-
calizada no Jardim Morada do 
Sol. A grande festa acontece 
neste sábado, dia 1º de julho, 
na Praça do Barco do Parque 
Ecológico, com destaque para 

o show com Rosa de Saron.
A entrada para a 20ª edição 

do evento é gratuita, porém 
pede-se a doação de um quilo 
de alimento não perecível, que 
será doado para os Vicentinos 
do Jardim Morada do Sol.   

São aguardadas para esta 
edição do Som e Vida cerca 
de 10 mil pessoas. O evento 
terá início a partir das 17h, 

com a missa de comemoração 
dos 25 anos da Paróquia Santo 
Antônio, aniversário que é ce-
lebrado todo dia 13 de junho. 
Principal momento de fé do 
evento, a missa será realizada 
pelo pároco do Santo Antônio, 
padre Caio Augusto de Andra-
de, e também pelo padre Paulo 
Emiliano, da comunidade São 
Francisco de Assis. 

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

E para fechar a noite de 
muita festa com “chave de 
ouro”, por volta das 21h30 
a animação fica por conta de 
Rosa de Saron, atualmente um 
dos grandes nomes musicais 
do movimento de Renovação 

Carismática da Igreja Católica 
e que se apresenta no Som e 
Vida pela segunda vez. 

“Era um desejo dos fiéis da 
Paróquia Santo Antônio em 
assistir ao show da banda”, 
lembra. “É um grande desafio 
promover a edição deste ano, 
porém tenho certeza que será 
o maior evento realizado pelo 
Som e Vida.”

Além do musical, o evento 
contará ainda com uma ampla 
praça de alimentação, com 
barracas de pastel, lanche de 
linguiça, pamonha, quentão e 
outros produtos típicos desta 
época do ano.

O Som e Vida deste ano 
tem apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Indaiatuba e patrocí-
nio do PHS Saúde Samaritano, 
Lógica Assessoria contábil, 
Água Viva Instrumentos Mu-
sicais, Mineiro Manutenção 
Predial, Só Modas, Dominium 
Empreendimentos Imobiliá-
rios e Prolink. 

A exposição “A Volta ao 
Mundo”, idealizada pelo fotó-
grafo Santiago Salazar estará 
no Parque Mall de 10 a 28 de 
julho, de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 20 horas e aos 
sábado das 9h às 16 horas, na 
praça de eventos. 

A mostra reúne 24 fotogra-
fias da viagem feita durante um 

ano, com visita a 16 países. 
Essa é a primeira vez que o tra-
balho do fotógrafo será expos-
to ao público e reúne imagens 
tanto de pessoas quanto de 
paisagens dos países visitados, 
todas clicadas por Salazar. 

O fotógrafo iniciou sua 
excursão pelo mundo em 17 
de maio de 2016 e voltou ao 
Brasil em 3 de fevereiro deste 
ano. “A viagem surgiu em um 
momento da minha vida que 

gostaria de dar uma pausa no 
trabalho”, conta. “Mas não 
imaginava passar tanto tem-
po fora e também não tinha 
a ideia de visitar todos estes 
países. Inicialmente eram 
somente 3 meses.”

Durante esses 290 dias (9 
meses), Salazar conheceu luga-
res como Estados Unidos, Bél-
gica, Portugal, Espanha, Fran-
ça, Luxemburgo, Alemanha, 
Austria, Suiça, Itália, Mônaco, 

Vaticano, Tailândia, Vietnã, 
Malásia, Camboja e China.

Com a exposição, o fo-
tógrafo diz que agora quer 
motivar outras pessoas a fa-
zerem o mesmo. “Claro que 
é uma realização pessoal, 
mas quero que as pessoas 
acreditem que é possível 
alcançar seus sonhos e ob-
jetivos, e que existe um 
mundo enorme lá fora para 
ser desbravado”, diz. 

A China foi um dos países que 
o fotógrafo visitou e em sua 
passagem registrou imagens 
da Muralha da China
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Expoflora inicia a venda do 
terceiro lote de ingressos
Os convites estão à venda por R$ 20 e acontece no período de 27 de junho a 24 de julho

FABIANO DE BRUIN

Camarote Super Premium divulga programação exclusiva
FAICI

MEU MALVADO FAVORITO 3 - Lançamento  -  Animação / 
Comédia  -  Classificação livre  -  90 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Exibição especial na Terça (4):   21h20
Polo Shopping: Exibição especial no Sábado (1º):   17h55
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Segunda (3)  e  na  Quarta (5):   
15h00  /  17h20  /  20h05  /  21h20. Terça (4):   15h00  /  17h20  /  20h05  
Polo Shopping: Quinta (29)  e  Sexta (30):   16h40  /  17h55  /  19h10  
/  21h40. Sábado (1º):  14h25  /  16h40  /  19h10  /  21h40. Domingo 
(2)  a  Quarta (5):   14h25  /  16h40  /  17h55  /  19h10  /  21h40
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   16h15  /  19h05
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   15h35  /  20h20
.............................................................................................................
UMA FAMÍLIA DE DOIS - Lançamento  -  Comédia Dramática  
-  Classificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   20h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   15h40
.............................................................................................................
O JARDIM DAS AFLIÇÕES - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  
-  Documentário -  Classificação 12 anos -  81 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (1º):   14h10. *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
.............................................................................................................
O CÍRCULO - 2ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  109 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   18h10  /  21h40
.............................................................................................................
MEUS 15 ANOS - 2ª semana -  Comédia Romântica Juvenil  -  Clas-
sificação 10 anos  -  94 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   14h45  /  17h10
.............................................................................................................
BAYWATCH - S.O.S. MALIBU - 3ª semana  -  Aventura  /  Comédia  
-  Classificação 14 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   19h30
.............................................................................................................
UM TIO QUASE PERFEITO - 3ª semana -  Comédia -  Classifi-
cação livre  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   14h25  /  16h35
.............................................................................................................
A MÚMIA - 4ª semana  -  Aventura  /  Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   17h30  /  22h00
.............................................................................................................
MULHER MARAVILHA - 5ª semana  -  Aventura  /  Ficção  -  
Classificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Terça (4):   21h15. Quarta (5):   14h00 
(Cinematerna)  /  21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   18h45
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   15h10  /  18h20
.............................................................................................................
PIRATAS DO CARIBE - A VINGANÇA DE SALAZAR - 6ª 
semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29),  Sexta (30),  Segunda (3),  Terça (4)  e  
Quarta (6):   20h45. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h00  /  20h45

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

Classificados grátis - Faça o seu!

A Expoflora iniciou a 
venda do terceiro lote 
de ingressos anteci-

pados com 56% de desconto 
para pagamentos até o dia 24 
de julho. Nesta promoção, os 
convites custam R$ 20 contra 
os R$ 46 que serão cobrados 
na bilheteria durante o evento. 
A venda antecipada com des-
conto é limitada a cinco mil 
unidades por dia.

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

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

turístico + refeição) até o dia 
24 de julho, os grupos pagam 
R$ 76 contra os R$ 110 que 
serão cobrados nos dias do 
evento. A tabela completa com 
os descontos está disponível no 
site www.expoflora.com.br.

Os ingressos, tanto individu-
ais quanto para grupos, podem 
ser adquiridos, também, pela 
AVI (Piracicaba), Ipê Turismo 
(Campinas e Jundiaí), Caprioli 
Turismo (Campinas), Saty Tu-
rismo (Avaré, Tietê e Bauru), 
TEL Turismo (Circuito das 
Águas, Indaiatuba, Hortolândia 
e Paulínia), São Bento (Baixada 

Santista), Soney Tur (Sorocaba, 
Itapetininga e Itu) e pelo Ingres-
so Rápido (em todo o Brasil, 
pela internet, por meio do site 
www.ingressorapido.com.br).

Expoflora
O evento será realizado 

em Holambra no período de 
25 de agosto a 24 de setembro 
(também no dia 7 de setem-
bro, feriado da Independência 
do Brasil), de sexta a domin-
go, das 9h às 19 horas, e tem 
como atrações a Exposição 
de Arranjos Florais; a Mos-
tra de Paisagismo; as tradi-

cionais Parada das Flores e 
Chuva de Pétalas; o Passeio 
Turístico por Holambra, que 
inclui visita a um campo 
de flores; as danças típicas; 
o Shopping das Flores e a 
culinária holandesa, além de 
parque de diversões e visita 
ao Museu de Holambra.

Durante a Expoflora, Ho-
lambra recebe cerca de 300 mil 
visitantes. Este ano o evento 
tem o patrocínio da Coca-Cola, 
Crystal, Amstel e Ultragaz e o 
apoioda Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Ho-
lambra e do Banco do Brasil.

Turistas visitam campos de flores 
no passeio turístico realizado em 
Holambra durante a Expoflora 

O que seu café diz 
sobre você? 
- Latte (ou café com leite) 
Você é um doce. A 
amargura do café con-
trasta com sua perso-
nalidade, então, você 
precisa de algo para 
equilibrar. Neste caso, 
bastante leite espumo-
so - igual a tomar um 
banho de espuma! 

Um dos destaques da Fei-
ra Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Indaiatuba 
(Faici) é o Camarote Super 
Premium que conta com a 
exclusividade de shows no 
palco interno , além da Pis-
ta Premium e atrações que 
prometem garantir o clima 
sertanejo no ambiente. 

Cantores como Tiago Si-
queira; Luciana Santos e 
Priscila Moreno; Rosani & 
Allison; John Camargo; Ro-
ger Ramos; e Jill Reis subirão 
ao palco interno do Camarote 
Super Premium logo após o 
termino do show principal.

Além dessa programação 
exclusiva de shows, o Cama-
rote garante uma vantagem 
extra para quem quer estar 
mais próximo dos artistas que 
agitarão as noites da Faici. 
Durante os shows do palco 
principal, somente o público 
deste camarote terá acesso 

à Pista Premium, localizada 
entre a arena e o palco, con-
firmando uma vista exclusiva 
do show.

O Camarote Super Pre-
mium é um dos lançamentos 
da Faici 2017. A área am-
pliada inclui mini camarotes 
exclusivos, com capacidade 
para 10 pessoas. O ambiente 
contará com serviço dife-
renciado e atrações todas as 
noites.

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

Solidariedade
Mantendo a tradição de 

promover ações sociais em 
prol do município de Indaia-
tuba, este ano acontece a Faici 
do Bem, fruto da parceria da 
Comissão Organizadora com 
a Faculdade Max Planck e o 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). A iniciativa 
garantirá a doação de 10% 
do montante total arrecadado 
com a venda de ingressos para 
o setor Pista, durante os seis 
dias de programação, para 
contribuir com a construção 
do novo anexo do hospital.

Também integra a ini-
ciativa da Faici do Bem o 
programa Embaixadoras do 
Bem. A ideia é reunir mulhe-
res voluntárias da cidade de 
Indaiatuba que terão a missão 
de levar conforto e apoio a 
pacientes. Juntas, elas orga-
nizam eventos beneficentes 
e reuniões com empresários 

para buscar mais apoio à 
campanha em prol das obras 
de ampliação do Haoc. As 
embaixadoras do programa 
são a secretária municipal de 
educação, Maria Eliane Fac-
cio Valezin, a representante 
da Casa da Criança, Carla 
Beatriz Zanella, e a fundadora 
da Volacc, Joana Joly. Além 
disso, durante a FAICI 2017, a 
praça de alimentação contará 
com uma barraca de pastel 
beneficente. Ela estará sob o 
comando da FEAI (Federação 
das Entidades Assistenciais de 
Indaiatuba).

Camarote Super 
Premium - SHOWS

Dia 3 – Tiago Siqueira
Dia 4 – Luciana Santtos e 
Priscila Moreno 
Dia 5 – Rosani & Allison
Dia 10 – John Camargo
Dia 11 – Roger Ramos
Dia 12 – Jill Reis
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E o chá de lingerie foi um sucesso, supresa para linda Tatiane de Oliveira 
organizado pela Irmã Ludmila. Obrigada por escolher a HOPE Indaia 
neste momento tão especial, que Deus abençoe esta nova etapa

Aula-show na Max Planck com o Chef Manoel Alves Filho. Fazendo 
sua apresentação “Ora pois, a boia será servida”, o Chef foi fazendo 
Pirão Caipira em companhia do coordenador do curso de Gastronomia, 
Caio Nunes. As aulas shows fizeram parte do Festival Sabores da 
Terra, que acontece até o dia 09/07 em Indaiatuba.

João, 5 anos e Teresa, 2 anos comemoraram ao lado da mamãe 
Maria Clara, do papai Adriano, familiares e amigos com uma linda 
festa com muita diversão no Buffet Moleka Fest

A linda Sofia completou 12 anos ao lado de familiares e amigos com uma festa incrível, cheia de emoção 
e com muita diversão. O Buffet Moleka Fest agradece a oportunidade de poder fazer parte de momentos 
tão importantes como estes. Parabéns Sofia! Muitas alegrias, realizações e bênçãos de Deus na sua vida.

Continuando a Semana Acadêmica da 4a edição do Festival 
Gastronômico Itinerante Sabores da Terra na Faculdade Max Planck, 
o Chef Erick Alsaro apresenta a sua Aula-Show de Paella de Frutos 
do Mar. O Festival acontece até 09/07 na cidade

Tânia D’Avila, Marcos  Operamundi e Jane Albertini no novo espaço 
Opera Mundi, agora localizado na rua Cerqueira César, 300

O Clube 9 de Julho promoveu no domingo, 25, a 5ª edição do Festival 
Aberto de Judô, reunindo crianças e adolescentes praticantes da 
modalidade de Indaiatuba e região.

O Presidente da ACIAI, 
Comerciantes das lojas sorteadas 
e ganhadores dos prêmios foram 
receber na última segunda-feira 
(26) o prêmio que foram sorteados 
no dia 19/06/2017,  referente a  
Promoção “SHOW DE PRÊMIOS 
ACIAI” -  Dia dos Namorado. 
Foram apurados 10  cupons: do 1º 
ao 10º cupom sorteado  que deu  
ao titular do mesmo, direito a 01 
(um) vale-compras no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais) cada.

Nos dias 01 e 02 de julho acontece o 1º BBQ&Bacon Festival, inaugurando o mais novo espaço 
gastronômico de Campinas, o Villa Cambuí. Os Chefs de cozinha que irão participar do festival que 
acontece das 12h às 22h na Av. Coronel Silva Teles, 869 em Campinas.

Tabata Corso, Marcelo Alvez e o Chef Lucas Batista, responsável 
pela gastronomia do Vick Pizza & Cozinha. No domingo com a 
Roda de Samba e Abertura da Temporada de Feijoada

Rodrigo Porto e Isabela Almeida na Roda de 
Samba de Abertura da Feijoada no Vick Pizza 
& Cozinha

Aline Santana, Mayara Antunes, Monica Valentina, Cristina Nicolete, 
Letícia Cristina, Carolina Santana e Mayara Cirino curtindo a Roda 
de Samba de Abertura da Feijoada no Vick Pizza & Cozinha.

Andressa Esteves e Arthur Oliveira 
recebendo amigos e convidados 
na inauguração da Old Life Tattoo

FOTOS: FOTOCRIATIVA - ANDRÉ AKIO

FOTOCRIATIVA - ANDRÉ AKIO
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Opera Mundi Temporada de Feijoadas

Vila Manresa

Teatro de primeira em Sampa

1º Encontro de profissionais ATIR

Comemorando

Degustação no Amadeu

Re-inauguração do Espaço “Opera Mundi”, do querido Mar-
quinhos, agora em um lugar lindo amplo e muito elegante, e o 
profissionalismo de sempre, a apresentação foi na noite de segun-
da dia 26/07. O espaço fica na Rua Cerqueira Cesar, 300, centro.

Noite de apresentação do cardápio do Restaurante Amadeu, 
para a imprensa local do Festival Culinário Sabores da Terra, 
em Indaiatuba

E no domingo 25/06, o Restaurante Vick  deu início 
a sua temporada de Feijoadas, com uma roda de samba e 
também sertanejo. Casa lotada e muita gente bonita mar-
cando presença.

Pelas mãos de Valéria Pires, aconteceu no fim de tarde e começo de noite a inauguração do novo espaço para eventos, o Vila 
Manresa, em Itaici, mas especificamente na Vila Kostika, junto ao Mosteiro de Itaici. O espaço, que estava muito deteriorado, foi 
total e lindamente restaurado, o fazendo um lindo espaço para eventos. Com a colaboração de praticamente todos os decoradores 
de eventos de Indaiatuba, tudo estava extremamente belo, e de muito bom gosto. Parabéns Valéria!

E  no dia 27/06, meu amigo e ex-chefe Pedrinho Guidetti 
completou 83 anos.PARABÉNS meu amigo que você con-
tinue tendo muita saúde e disposição para desfrutar mais 
aniversários conosco.

Para os aficionados em teatro de boa qualidade a Cia. Sono, 
volta em cartaz no Teatro Folha - Avenida Higienópolis, 618 
(Shopping Pátio Higienópolis), com mais um excelente traba-
lho com um espetáculo inspirado nas diversas trupes circenses 
que viajam pelo mundo em suas pequenas caravanas. Através 
de manipulação de objetos e narração,”Estripulias no Circo” 
resgata a tradição do universo circense unida às técnicas con-
temporâneas dessa arte.

Informações: de 04 a 25 de julho de 2017, sempre as 16 
hs,com preços R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia entrada, en-
trada Livre

Na manhã do dia 24/06, na 
Casa da Amizade  de Indaiatuba, 
Bruna Zumbini, despediu-se 
de seu cargo de Presidente do 
RotaryKids de Indaiatuba, que 
logo passará o cargo para o com-
panheiro João Pedro Vital do 
Nascimento, em uma festiva de 
transmissão de cargo a se realizar 
no dia 05/07/2017, na Casa da 
Amizade de Indaiatuba. A festiva 
de despedida foi linda, cheia de 
homenagens, e muitas emoções. 
Parabéns Bruna per linda gestão e 
seja bem vindo João, que consiga, 
e sei que conseguirá fazer uma 
linda gestão também. Na noite do 
dia 24/06, o Rotaract Indaiatuba, 
realizou a Festiva de transmissão 
de Posse de sua nova diretoria. Sai 
Daniel Veríssimo e assume a pre-
sidência Barbara Zumbini, para a 
gestão 2017/2018. Uma festiva linda e emocionante, com muitos convidados, e com um jantar mais que supimpa, simplesmente delicioso, 
feito pelo casal Gilson Tristão e Elaine Modanez, comida maravilhosa, feita com muito carinho, o que a torna mais deliciosa ainda. 
Muitas palavras lindas foram proferidas, por alguns convidados, 
especialmente o Representante Distrital de Rotaract, com palavras 
lindas e incentivadoras; Sergio Lelli, Governador Assistente da 
área 5 do Distrito 4310. Ao final da festiva, o Rotaract Indaiatuba 
foi presenteado pelo Clube Padrinho o Rotary Club de Indaiatuba, 
que lhe presenteou com uma bandeira nova, que é a coisa mais 
linda. Parabéns ao Daniel pela linda gestão, e parabéns a Barbara 
pela gestão que hora se inicia. Alair Lelli reuniu os companheiros 
do Cocaes para uma festiva de despedida de sua presidencia, na 
noite do dia 27/06 na Babbo Pizzaria e Restaurante.

Ontem na Câmara Municipal de Indaiatuba aconteceu o 1º En-
contro de profissionais ATIR, o balanço foi positivo, participaram 
do evento colegas profissionais técnicos, tecnólogos, engenheiros de 
diversas áreas, arquitetos, estudantes, gerentes e proprietários de em-
presas e autoridades politicas, todos conheceram a Associação ATIR 
e apreciaram a palestra da nossa colaboradora Jessica Chervencow, 
sobre “Profissional Liberal e Chave da Oportunidade”, porém antes 
os presentes fizeram uma breve apresentação e logo depois tiveram 
a oportunidade de se promoverem no coffee break, lembramos que o 
evento foi organizado pela ATIR através da colaboração de terceiros 
com o intuito de fomentar o meio profissional e criar visibilidade, 
pois acreditamos que o encontro de profissionais proporciona opor-
tunidades, sejam elas de negócios ou pessoais. Vale a pena destacar 
que o evento foi totalmente gratuito e aberto ao público. Agradecemos 
a todos e comunicamos que nos próximos dois meses terão outros 
encontros conforme diretrizes apresentadas. Aguardem !!!
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Cortinas

Móveis Planejados

Coleção Bromélia / Center Noivas

Para quem não pode consumir derivados do leite, mas 
quer um lanche especial, a Casa da Esfihas oferece a 
melhor opção. Esfihas, a massa é livre de lactose, para 
você comer sem se preocupar, aproveite! 

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 
diar iamente no horár io 
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. Uma dica? O seu tão 

sonhado enxoval está na 
MMartan. Faça sua lista 
de casamento desde já. 
Av. Presidente Kennedy, 
1142 (19)3816-5431

No Grenelle GastroPub você 
pode curtir a noite de sexta e 
sábado saboreando maravilhosos 
lanches como: Burguers, 
Americano, Bombom Burguer, 
PH Burguer, Crispy Cheddar, 
lanche de pernil, Grenelle’s Duck 
Burguer, Picanha defumada e 
a novidade que é o sanduíche 
de croquete. Além disso você 
pode desfrutar de maravilhosas 
porções com o melhor chopp, 
drinks e bebidas em geral. Confira 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 
2516-1289. Muito bom!

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

Filet à Moda da Casa do Caipirão

Lanches e porções a noite no Grenelle Gastro Pub

Novidade - Esfiha sem Lactose
Almoçar na Kostela do Japonês é uma satisfação

Bicicleta aro 
26 Feminina

Moda Festa

Lista de 
Casamento na 
MMartan

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

Jane Albertini e José Renato Monteiro no coquetel de Inauguração 
do Espaço de Evento Vila Manresa - Mosteiro de Itaici 

A A Nova Loja homenageando sua linda cliente 
Lucijane Cestari 

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

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

Design especial para as mulheres: 
Bicicleta com quadro em alumínio,ideal 

para passeios na cidade, no parque, 
proporcionando momentos em família e 

também atividade física.
 Confira na Duas Rodas, onde você 

encontra os melhores preços

Valdeci e LeonardoRafael e GeraldoLeonardo e Marcio
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Tiago e Lalau da Visão Imióveis no Restaurante Açafrão

Thiago e Rafael no Bar da Gula

Izabela, Weverton, Heloisio e Karina no Cintra Restaurante

Henrique e Murilo no Cintra Restaurante

Cassia, Ana Carolina e Afonso no Restaurante a Casa da Moqueca

Bruna e Lais no Grenelle Gastro Pub

Ator Felipe Loureiro, Jardenia e Paulo Cesar no Restaurante Açafrão

André e Felipe na Pizzaria Babbo Indaiatuba

Agnaldo, Jeferson, Gilmar, Robson, Fernando, Rogerio e Luis no Restaurante Caipirão

Ademar Ramos na Churrascaria Sal e Boi



Aniversariante - Atento
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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!

Equipe sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente amistoso em Salto

Equipe sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente amistoso em Salto

Equipe sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente amistoso em Salto

Equipe sub 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente amistoso em Salto

Alunos da Unidade II do Colégio Meta visitam a barragem do 
Capivari-Mirim

Comemoramos os 5 anos da nossa princesa Isabele com 
muita alegria

A equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa em momento de 
descontração

Vereadora Silene Carvalini com sua Mãe Iracema Carvalini, 
que fizeram aniversário juntas, ontem, dia 29. Parabéns!

FOTOS: ROSE PARRA - CMI

Sônia Furlan, Lise, Leonardo, Dalva, Elza, Vera, Valderez e 
Maria Aparecida na Academia 40+

Isabela Santos comemorando o aniversário de 2 anos no Objetivo Eros Angelieri comemorando o aniversário de 6 anos no Objetivo

A Equipe do Espaço Camila Medina sempre atenciosa 
com suas clientes. Deixe seu Dia da Noiva ser ainda mais 
especial. Agende um horário

Chander Spedo Técnica de Segurança do Trabalho da 
Sanare Serviços de Saúde

Aula de Dança Criativa com os alunos do Colégio Alves de 
Oliveira

Alunos do Colégio Alves de Oliveira em construção de jogo 
de trilha desenvolvendo o raciocínio lógico matemático e 
concentração

Alunas Beatriz, Nicole e Gabriela do Colégio Meta

A vereadora Silene Carvalini apresentou na sessão do último 
dia 26, uma moção de congratulações a Gustavo Azevedo 
Pedroso, que ficou entre os 8 melhores do Estado de São 
Paulo no Campeonato Paulista Petiz de Natação 2017

José Roberto e Rafaela comemoram mais um ano de vida 
no próximo dia 2. Parabéns, muitos anos de vida!



        caderno de negócios

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Nº 753

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 Itama-
raca – Apto no Cond. Rachid 
Sfeir, 3 dorm. Sendo 1 suite 
com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 
74,00 IPTU, com elevador e 
janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San 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  gran-
de, 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 planejados, 
WC, sala com planej. 1 vaga 
coberta, com piscina e salão de 
festa R$1.000,00 + cond. 500,00 
+ Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edi-
ficio   San Marino 11 andar com 
3 dorm. sendo 1 suite com armá-
rios, sala 2 ambientes , 1 vaga de 
garagem R$ 2.000,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala, cozinha e WC, 
1 vaga coberto, aluguel R$ 700,00 
+ cond 400,00 + IPTU 53,10 
AP00601 – Cond. Gran Ville 
– 3 dorm. sendo 1 suite aluguel 
1.200,00+ COND. + IPTU -73m 
, 4 andar com elevador área de 
lazer total

AP00616 – Residencial Mi-
rim 2 – 2 dorm.sendo 1 planj. 
Com cama de solt. E ventilador 
teto, cozinha com planejado 
R$800,00 + cond. 250,00 in-
cluido gás e água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, ao 
Cristo)- 2 dorm. sala, cozinha 
com armários e fogão cooktop, 
e 1 dorm com armários R$ 
1.000,00 + cond. 140,00
CA01021- Jardim Androvandi 
– 2 dorm. Coz. WC, lav. Coberta 
e 1 vaga R$ 900,0
CA01123 –Esplanada 1 – So-
brado parte superior 4 dorm. 
todos com armários,ar condi-
cionado e ventilador de teto, 
WC social, 2 com sacada e 1 
suite máster, parte inferior sala 
2 amb. Com lavabo, jd. De in-
verno, cozinha plan., lavanderia 
com armários, área gourmet, 
com churrasqueira, pia e WC. 
Cerca elétrica, aquecedor solar, 
vaga pra 4 carro sendo 2 cober-
ta R$ 3.800,00

CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com 
suíte , sala e cozinha , no fundo 
2 salas , WC e cozinha. R$ 
2.000,00  
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
CA01229 – Portal do Sol – 
Sobrado embaixo garagem, 
pequena escada 2 dorm. sendo 
1 suite, cozinha americana, sala 
com 2 ambientes com pequena 
sacada, 1 wc , lavanderia bem 
arejada R$ 1.000,00
CA01230 – Monte Verde – So-
brado  com garagem embaixo, 2 
dorm. sala cozinha com planeja-
dos e lavanderia 1 wc. Próximo 
ao Parque Tematico  850,00
SA00010 – Office Premium – 
Torre Bunises – Locação sala de 
44m2 com 1wc- sexto andar – 
aluguel $1.000,00 + cond. + IPTU

GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 2000 m2 AC em ter-
reno de 3000 m2, PE direito 
12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, 
escritório e laboratório, al-
mox. Refeitório  e vestiário 
R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
SL00018 -3 salas  na av. 
Conceição, todas interliga-
das, 3 lavabos e 3 wc em 
cada sala, com 2 recepção. 
R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  
44m2 com 1wc, cozinha , 
e área de luz e duas salas  
sendo uma tipo recepção, R$ 
1.100,00 _ IPTU 70,00 
SA00019 –  Jd. Morada do 
Sol  Salão com 4 box com 
divisórias de gesso e porta 
de vidro, 1 cozinha 2 WC. R$ 
1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  
com 1 vaga e 1 wc , 42m 
Aluguel R$ 1.000,00 + COnd. 
430,00 + Iptu 60,00
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ref. site 510791 - Jd Vista Verde - 3 dorm/ 
1 suite/ sala / 4 wc / coz/ lavand/ quintal /
área gourmet /2  gar R$620.000,00

ref. site 351791 -  Vila Maria Helena - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand/ varanda/
quintal/ gar R$400.000,00

ref. site 321791 - Jd Regina - 2 dorm/ 1 sui-
te/ 2 wc/ coz/ sala/lavand/ garagem /portão 
eletrônico R$1.300,00 + cond+ IPTU.

ref. site 801791 – Jd. Santiago - 3D/ sala/ coz 
planej/  lavabo /wc / lav/ dormt serv/ churr/ wc 
de serviço/ piscina / gar R$580.000,00

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

ref. site 132791  - Pq das Nações – 
Coz/ Dormt / Wc / R$600.00 - Valor 
incluso Água, luz, IPTU, Internet.

ref. site 381791 - Vila Florença - 3 dor-
mt/ 1 suíte/ sala jantar e estar/ coz/ wc 
/ churrasq/ lavand/ 2 gar R$350.000,00

ref. site 471791 - Jd Marina - 1 sui-
te/ sala/ coz/ Lavand/ quintal/ 3 gar 
R$800.00

ref. site 270791 – Jd. Morada do Sol - 1 
dormt/ coz/ wc / wc / lavand/ garagem 
R$650,00

ref. site 771791 - Jd Marina - 1 suite – 
hidro/ sala/ coz/lavan/ 1 gar coberta 
R$900.00

ref. site 930791 – Jd. Bela Vista - 3 
dorm/ 1 suite/ sala p/ 2 amb/ coz/ wc / 
lavand/ 2 gar R$390.000,00

ref. site 831791 – Resd. Monte Verde - 3 
dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ wc /lavand/ 2 gar 
/ portão eletrônico R$1.450,00 + IPTU
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.207 – JD.OLINDA – R$420 MIL – superior :2dorms,sala,-
copa,coz,WC,garagem. Inferior : dorm,sala,coz,WC,lavande-
ria,área c/churrasqueira,porão,quintal
COD.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,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,la-
vabo,lavanderia,garagem. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts com 
sacada,,sala 3 ambientes,coz,lavabo,lavanderia,escritório,-
dispensa,piscina,churrasqueira,arcondicionado,aquecedor 
solar,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHÁCARAS E SÍTIOS

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

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - so-
mente em dinheiro
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm,co-
z,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,tan-
que 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

JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm,sala,co-
z,WC,garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm,coz,WC,sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm,coz,WC
CECAP III – R$600,00 – dorm,coz,wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms,sala,co-
z,WC,sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm,coz,WC
CECAP III – R$800,00 – 2dorms,coz,WC,entrada de carro.
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,WC,sem garagem
VILA MERCEDES – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, 
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,en-
trada para carro
CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários,sala,coz,W-
C,as,sem garagem. PISO SUPERIOR

JD.COLONIAL – R$1200,00 – (SOBRADO) – em cima:3 dor-
ms,2wc . em baixo:sala,coz,WC,as,garagem p/2 carros,portão 
eletrônico.
JD.DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms,sala,coz,WC,sem garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms,sala,coz,WC,garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st),sala,coz america-
na,as,WC,garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,copa,3w-
c,as,quintal,garagem. (SOBRADO)
VL.TELLER – R$1400,00 (frente) 2dorms,sala,copa,coz,WC,ga-
ragem  R$800,00 (fundos) dorm,sala,coz,wc                                
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 3dorms,sala,copa,coz,2w-
c,lavanderia,garagem para 2 carros. (SOBRADO)
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st),sala,coz,WC,quar-
tinho nos fundos,garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st),sala de estar  jantar,-
coz planejada,WC,nos fundos dorm e WC,are acoberta,garagem 
para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1s-
t),sala,coz americana,WC,as,entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO SUPE-
RIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st),wc social, PISO INFERIOR: 
sala 2 ambientes,coz c/a/e,lavanderia,churrasqueira,garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts,dorm reversível,-
sala 2 ambientes,coz planejada,piscina,churrasqueira,WC exter-
no,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,ga-
ragem (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 privati-
vo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,serviço de 
limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo,incluso água,luz,IPTU,ar condiciona-
do,lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,-
sacada,ar condicionado,montado para estetica
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 cômodos em lote inteiro + uma 
casa simples nos fundos por apenas: 
R$240.000,00. Corra! 
M.SOL-RUA-57, 01 dormitórios sala, 
cozinha, 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. Corra!! 
M. Sol-Rua-58, 02 dormitórios (01 suite) 
sala, cozinha –wc social- lavanderia, 
garagem com portao eletronico. Valor: 
Apenas: R$230.000,00 Ac. Financia-
mento. CORRA! 
Jardim Hubert: 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- financia-
mento. 
Apartamento no Condomínio Villa 
das Praças com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia e 01 vaga de 
garagem coberta - com armários pla-
nejados-lindo!! R$235.000,00 Ac.finan-
ciamento ou troca com casa ou terreno. 
Corra!! 

SÍTIOS- VENDE-SE 

Sítio Em Piedade SP, 26.000M², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 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.

TERRENO -VENDE-SE 

Parque São Lourenço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo – R$1100,00P/ m2 es-
criturado. 
Área Rural-vende-se 20.000M²/40.000M² 
próximo a monte mor: boa topografia; r$25,00 
p/m².ac. veículo, ou imóveis. 
 

ALUGA-SE  

Jd. Morada do sol (ant-34): 01-dorm, sala.coz 
–wc – R$650,00  
Jd. Morada Do Sol (ant-58). (pav. sup):03 
dorm. -coz. -sala–wc – lav – (sem garagem) R$ 
900,00 + IPTU    
Jd. Morada do sol (ant-83). (pav. inf):02 dorm. 
-coz. -sala–wc – lav – gar  R$ 800,00 + IPTU    
Vila Brizolla: (frente) 01-dorm- sala-coz –wc – 
lav- R$ 500,00 entrada para carro  
Vila Brizolla: 01-dorm- sala-coz –wc – lav- R$ 
500,00 entrada para carro  
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SALÃO

JD.POMPEIA-SL00292 - TORRE CORPORATE 
41M². R$1.000,00+ COND R$424,00

CENTRO – SL00323 - SALÃO C/ 30M² E 01 WC. R$ 
1.300,00 R. 15 DE NOVEMBRO, 432

V. TELLER- SL00328 - SALA COM DE 80M² C/ 02 
WCs. R$ 1.700,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO- SL00336 - SALÃO COM 3 A 5 AMBIEN-
TES, COM VESTIÁRIOS. R$ 3.100,00

CENTRO- SL00337
SALÃO 24 DE MAIO 31M² R$ 1.300,00
SALÃO 24 DE MAIO 24 M² R$ 1.500,00
SALÃO CANDELARIA 80 M² R$ 4.500,00

JD.MORADA DO SOL –SL00274 - AU.80 + 70 
DESCOBERTA , 02 WC COM ESTACIONAMENTO 
NA FRENTE. R$ 3.000,00 + IPTU R$ 80,00

CASAS

JD. CALIFÓRNIA – CA02596 - CASA DE FUNDOS 
COM 01 DORMITÓRIO, COZINHA, SALA, LAVAN-
DERIA, WC E 01 VAGA. R$ 600,00

VILA GEORGINA – CA0909 - CASA DE FUNDOS 
COM 02 DORM, COZ, SALA, WC E 01 VAGA MOTO. 
R$ 800,00 + IPTU

JD.MORADA DO SOL – CA 02977 - 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
01 VAGA R$ 800,00 

CENTRO – CA1277 - 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
SEM GARAGEM. R$ 800,00 (IPTU INCLUSO)

VILA ALMEIDA- CA02974 - 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, GA-
RAGEM COBERTA. R$ 950,00 + IPTU

CENTRO – CA02932 - 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COPA / COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO E SEM 
VAGA. R$ 950,00 + IPTU

JD.CALIFORNIA – CA1369 - 03 DORMS, SALA, 
COZ, WC, LAV, GARAGEM. R$ 1.000,00 + IPTU

JD.RECANTO DO VALE – CA02971 - 02 DORM 
(01 SUITE), SALA, COZ, QUINTAL,02 VAGAS. R$ 
1.100,00 + IPTU

CENTRO – CA0370 - CASA 02 DORM, SALA, COZ, 
WC, QUINTAL. R$ 1.000,00 + IPTU 

R.CANDELARIA( PROX A AV.KENEDY) – CA02685 
- 02 DORM, SALA, COZ, WC, E 02 VAGAS. R$ 
1.200,00 + IPTU (80,00)

JD.COLONIAL – CA02923 -  SOBRADO 03 
DORM,02 WCS, SALA, COZ,02 VAGAS. R$ 
1.200,00 + IPTU

JD.MORADA DO SOL –CA02982 - 03 DORM, WC, 
SALA, COZ, QUINTAL,02 VAGAS. R$ 1.200,00.

JD.BELA VISTA-CA02921 - 02 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVAND, QUINTAL, 02 VAGAS (TODOS OS 
MOVEIS PLANEJADOS). R$ 1.400,00.

JD.AMÉRICA – CA 02965 - 03 DORM (01 SUITE), 
SALA, COZ, A.S E GARAGEM COBERTA 02 AU-
TOS. R$ 1.600,00

CENTRO – CA02901 - 03 DOR (C/ ARMÁRIO), 
SALA, COZ, A.S E 01 VAGA. R$ 1.800,00 + IPTU 

ITAICI – CC00048 - CASA TÉRREA 03 DORM (02 
SUITES), SALA, COZ, ED COM CHURRASQUEIRA 
E WC. R$ 2.500,00.

APARTAMENTOS
 
CENTRO – AP00820 - KITNET COM VAGA COBERTA, 
MOBILIADA E COM AR CONDICIONADO. R$ 550,00

JD.UMUARAMA – AP00737 - 02 DORM, WC, SALA 
COZ, 01 VAGA. R$ 750,00 + COND R$ 220,00

JD.MOACIR ARRUDA –AP00822 - 02 DORM, WC, 
SALA COZ, 01 VAGA COBERTA. R$ 800,00

JD.PARQUE INDAIA OPORTUNIDADE – AP00816 - 
AP TERREO - 02 DORM, SALA, COZINHA, W.C E 01 
VAGA. R$ 800,00 ISENTO DE COND E IPTU

RESIDENCIAL MONTE VERDE – AP00812 -  01 DORM, 
SALA, COZINHA, W.C E 02 VAGAS. R$ 800,00 + COND 
R$ 258,00 + IPTU R$55,00.

VILA MARIA HELENA – AP00402 - 03 DORM (01 
SUITE), W.C, SALA, COZ C/ ARMÁRIOS, 01 VAGA. 
R$ 1.000,00 + COND

AZALEIA DE ITAICI – AP00767 - 03 DORM, SALA, 
COZ, WC,01 VAGA, PORTARIA 24 HORAS E ÁREA 
DE LAZER. R$ 1.000,00 INCLUSO COND E IPTU.

PQ.SÃO LOURENÇO –AP00744 - 02 DORM C/ARMÁ-
RIOS, WC, SALA, COZ PLANEJADA, A.S, SACADA,01 
VAGA. R$ 1.100,00 + COND R$ 200,00 + IPTU R$ 50,00

OPORTUNIDADE JD. MONTE VERDE – AP00511 - 02 
DORM (01 SUÍTE), SALA, COZ, WC, 01 VAGA. (COZI-
NHA, A.S, WC COM MOVEIS PLANEJADOS). R$ 1.200 
(INCLUSO COND+ IPTU)

JD.ALICE– AP00803 - 02 DORM, SALA, COZ COM 
ARMÁRIOS, WC, 01 VAGA. R$ 1.300,00

JD. POMPEIA ED SOHO – AP00758 - 03 DORM (01 
SUITE), SALA 02 AMB, WC, COZ, E 02 VAGAS. AREA 
DE LAZER COMPLETA. R$ 1.500,00 + COND + IPTU

JD.SANTIAGO – AP00819 - 02 DORM, SALA 2 AMB, 
COZ, WC ,01 VAGA. R$ 1.500,00 INCLUSO COND 
E IPTU

CENTRO – AP00821 - 03 DORM ( 01 SUITE), SALA 2 
AMBIENTES, COZ,WC, 02 VAGAS. R$ 2.000,00

APARTAMENTOS

CENTRO – AP0297 - KITNET S/ VAGA DE GARAGEM. 
R$ 170.000,00

CENTRO – AP00820 - KITNET COM VAGA COBER-
TA, MOBILIADA E COM AR CONDICIONADO. R$ 
180.000,00

JD.PARQUE INDAIA – AP00816 - 02 DORM, SALA, 
COZ,W.C E 01 VAGA. R$ 180.000,00

CENTRO – AP00711 - KITNET MOBILIADA C/ VAGA 
DE GARAGEM. R$ 190.000,00

JD. PEDROSO – AP00796 - 01 DORM, SALA, COZ, 
WC E 01 VAGA. R$ 190.000,00

CECAP – AP00815 - 02 DORM, SALA, COZ PLANE-
JADA, WC PLANEJADO E 01 VAGA. R$ 195.000,00

JD. ALICE- AP00777 - 02 DORM, WC, SALA 02 AMB, 
COZ, A.S E 01 VAGA. R$ 230.000,00

RESIDENCIAL MONTE VERDE – AP00812 -  01 
DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, W.C E 02 VAGAS. 
R$ 233.000,00

CECAP – AP00715 - 02 DORM, WC, SALA, COZ, E 01 
VAGA. R$ 235.000,00

JD. ALICE – AP00774 - 02 DORM, SALA, COZ, WC, 
E 01 VAGA. (TODOS OS AMBIENTES C/ MÓVEIS 
PLANEJADOS.) PORTARIA 24 HRS. R$ 255.000,00

PQ.SÃO LOURENÇO –AP00818 - 03 DORM (01 
SUITE), SALA, WC, COZ COM ARMÁRIOS E 01 
VAGA. R$ 265.000,00

PQ.SÃO LOURENÇO –AP00744 - 02 DORM C/
ARMÁRIOS, WC, SALA, COZ PLANEJADA, A.S, 
SACADA,01 VAGA. R$ 275.000,00 (ACEITA CARRO 
ATÉ R$ 20.000,00)

JD. REGENTE – AP00813 - 03 DORM (01 SUITE), 
SALA, COZ AMERICANA, WC, 01 VAGA (COND 
COM APENAS 04 APARTAMENTOS). R$ 290.000,00

CENTRO (SAN MARINO) – AP00772 - 03 DORM 
COM ARMÁRIOS (01 SUITE), SALA 02 AMB, WC, 
COZ PLAN, 02 VAGAS. R$ 360.000,00 (ACEITA 
TERRENO ATÉ 1/3 DO VALOR). 

RESIDENCIAL IMAGINE - LOCALIZAÇÃO PRIVI-
LEGIADA - 03 DORM (01 SUITE), SALA 02 AMB, 
AMPLA VARANDA GOURMET, WC, 02 VAGAS 
94m² (02 DORM COM ARMARIOS PLANEJADOS). 
R$ 540.000,00 PREÇO EXCLUSIVO PREÇO CHIDO 
VENDE.

CASAS VENDA

JD. PAULISTA II – CA02941 - AT: 150m² / AC: 120m² 
- SUPERIOR: 01 SUITE, SALA. INFERIOR: 02 DORM, 
SALA, COZ AMERICANA, WC, A.S, QUINTAL E 03 
VAGAS. R$ 260.000,00

JD. PORTAL DO SOL – CA02979 -  02 DORM (01 
SUITE C/ ARMÁRIOS), ESCRITÓRIO, SALA 02 AMB, 
COZ C/ ARMÁRIOS, GARAGEM. R$ 275.000,00

JD. VENEZA – CA02934 - 03 DORM (01 SUITE) 
SALA, COZ, W.C,02 VAGAS.
ACEITA PERMUTA POR TERRENO E CARRO. R$ 
297.000,00
 
PARQUE SÃO LOURENÇO – CA02980 -  03 
DORM (01 SUITE) SALA, COZ, W.C,02 VAGAS. R$ 
330.000,00

RES.DOS GUARANTÃS – CA02874 - 03 DORM (01 
SUITE) LAVABO, WC, SALA, COZ C/ ARMARIO, LA-
VANDERIA, ÁREA GOURMET C/CHURRASQUEIRA, 
02 VAGAS. R$ 392.000,00

JD.BELA VISTA –CA02917 - 03 DORM (01 SUITE), 
SALA, COZ, SALA JANTAR,03 WCS, AREA LUZ, LA-
VAND, QUINTAL, AREA CHURRASCO, EDICULA C/
WC, AQUECEDOR SOLAR,02 VAGAS. R$ 495.000,00

JD. VALENCIA – CA02976 - 03 DORM (01 SUITE) 
AR COND E ARMÁRIOS, SALA 02 AMBIENTES, 
COZ PLANEJADA E DESPENSA.ÁREA COBERTA 
COM CHURRASQUEIRA. (TODOS CÔMODOS COM 
AR CONDICIONADO) PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 
520.000,00

JD.BRÉSCIA – CC00046 - 03 DORM, (01 SUÍTE), 
SALA COM PÉ DIREITO DE 4 M, SALA E QUARTOS 
COM PREPARAÇÃO PARA AR CONDICIONADO, 
AQUECEDOR SOLAR INSTALADO, LAVABO E 
CHURRASQUEIRA. CONDOMÍNIO COM INFRA 
ESTRUTURA COMPLETA, ÁREA DE LAZER COM 
QUIOSQUE, CHURRASQUEIRA E PISCINAS. R$ 
530.000,00

AQUI SE VIVE-CA02683 -  03 DORMS ( 1 SUÍTE),W-
C,SALA 2 AMB, LAVABO, COPA, COZ, A/S, CHUR-
RASQ, QUARTO DE FUNDOSC/ WC, 3 VAGAS, 
PORTÃO ELETRONICO. R$550.000,00

VILA SUIÇA – CA 02975 - 03 DORM (01 SUITE), 
SALA AMPLA, COZ, WC, QUINTAL, ÁREA GOURMET 
E PORTÃO ELETRÔNICO. (ACEITA PERMUTA EM 
CASA DE CONDOMINIO DE 150 M² R$730.000,00

JD.ESPLANADA II – CA02981 - 03 DORM (03 
SUITE), SALA 2 AMBIENTES, COZ, A.S, ÁREA 
GOURMET COM PISCINA, 04 VAGAS. R$810.000,00

JD.BELA VISTA-CC00050 - Sobrado: 03 suítes/1 
Closet, Varanda, Cozinha c/ Despensa, Lavabo, Sala 
de Estar c/ pé direito duplo, Sala de Jantar, Sala TV/
Escritório  Entrada Lateral, Banheiro Externo, piscina, 
quintal e churrasqueira (Sacadas em 2 quartos (frente 
e fundos) com amplo espaço) Garagem p/ 04 autos 
(02 cobertas) Terreno 301 m ², A. construída de 267m². 
R$940.000,00

JD. BELA VISTA – CA02892 - 05 SUITES (01 C/ HI-
DRO E 04 C/ ARMÁRIOS PLAN), SALA 02 AMB, COPA, 
COZ PLAN, DESPENSA, A.S, QUINTAL C/ FORNO A 
LENHA, CHURRAS, PISC, WC, 04 VAGAS E PORTÃO 
ELETRONICO. AT: 358M² AC: 316M² R$ 1.100.000,00

RESIDECIAL BEIRA DA MATA – CC00047 - AT: 
360M²/AC: 270M² - PISO SUP: 03 DORM (01 SUITE), 
W.C. PISO INFERIOR: 01 SUITE, SALA AMPLA, 
COZ AMERICANA, A.S, AREA CHURRASQUEIRA, 
DESPENSA, PISCINA ,04 VAGAS. R$ 1.350.000,00

RESIDENCIAL VILLAGE TERRAS DE INDAIA – 
CC00049 -  03 DORM CLOSET, SALA 02 AMB, ES-
CRITÓRIO, COPA COZ, DESPENSA, LAVANDERIA, 
VAGA PARA 6 CARROS, ÁREA DE LAZER COM 
SALÃO DE FESTA, QUADRA DE TÊNIS, SALA DE 
GINÁSTICA, CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE 
RECREAÇÃO INFANTIL (ACEITA PERMUTA POR 
APARTAMENTO OU CASA TERREA EM COND FE-
CHADO). R$ 1.350.000,00

CHÁCARA

RECANTO CAMPESTRE: CH 00328 -  03 DORM (01 
SUITE), SALA, COZ, W.C, A.S, VAGAS, EDÍCULA 
C/W.C, POMAR, PISCINA AQUECIDA, CHURRAS-
QUEIRA, PORTÃO ELETRONICO R$ 560.000,00

LAGOS DE SHANADU-CH00324 -  PARTE SUP: 03 
DORM (03 SUITES 1 C/ CLOSET), WC, SALA, COZI-
NHA AMERICANA C/DESPENSA, SALA DE JANTAR, 
MEZZANINO PARA TV.
PARTE TERREA: SALA GRANDE ÁREA EXTERNA: 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, 
LAGO, POÇO, CANIL,04   VAGAS. R$ 1.010.000,00

TERRENO 

JD.UNIÃO –TR00789 - TERRENO 7 X 20 R$ 96.000,00 
à vista

JD.COLIBRI – TR00782 - TERRENO ABERTO DE 
150m² R$ 110.000,00

JD.IMPERIO – TR00788 - TERRENO PLANO JD.DOS 
IMPERIO - VILA PARATY. R$ 115.000,00

JD.ITAMARACA – TR00786 - TERRENO PLANO 125 
m². R$ 130.000,00

JD.VALENCIA – TR00784 - TERRENO COM BOA 
TOPOGRAFIA 130 m² R$ 160.000,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – TR00791 - TERRENO 
COM 167,21M² R$ 177.000,00

JD.RESERVA BOM VIVER INDAIA – TR00787 - TER-
RENO EM COND.FECHADO.TERRA MAGNA 360 m² 
R$ 215.000,00

JD.RESERVA BOM VIVER INDAIA – TR00787 - TER-
RENO EM COND FECHADO: TERRA MAGNA COM 
360 m² R$ 225.000,00

JD.REGINA – TR00731 - TERRENO COM 370 m² 
(CAÍDA P/FRENTE) R$ 240.000,00

JD.REGINA – TR00768 - TERRENO DE 284 m² 
(ACEITA PERMUTA POR CASA ATÉ R$280.000,00). 
R$ 240.000,00

LOTEAMENTO JD.RESIDENCIAL DONA LUCILLA 
- TERRENOS DE 300 m² E 378 m².  VALORES Á 
PARTIR DE R$ 240.000,00.
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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 Begonias 
– Morada do Sol - 62m² de 
área, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia e 
1 vaga de garagem cober-
ta, totalmente reformado 
R$220.000,00 ac. finan-
ciamento ou entrada e 
parcelamento direto com o 
proprietário. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997/3935-3294.
corra!!
Casa com 3dorm no 
Condomínio Montreal 
R$390 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRECI 
74.092.
Cond. Terra Magna. A/T 
300m² A/C 160m²  -  Casa 
com 2 suites, sala, copa, 
cozinha americana com pé 
direito duplo, varanda, area 
gourmet, garagem para 2 
carros cobertos e + 2 des-
cobertos, jardim e horta. 
Aceito terreno no Brescia. 
Contato: (19) 99713-9953 
- R$510.000,00.
Imperdível! Permuta-se 
uma ótima casa em ½ lote, 
no Jd.do Valle, por uma no 
Cecap. Base: R$320.000 
se for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 
/ 3935-3294. 
Jd Regina - permuta por 
casa menor valor - Linda 
casa c/ 3 dorms , 1 suite, 
coz c/ despensa, sala 2 
amb, 4 vgas R$ 480 mil  F: 
(19) 99976-7071
Jd. Bela vista – CA02892 
- 05 suites (01 c/ hidro e 
04 c/ armários plan), sala 
02 amb, copa, coz plan, 
despensa, a.s, quintal c/ 
forno a lenha, churras, 
pisc, wc, 04 vagas e portão 
eletronicO. AT: 358M² AC: 
316M² R$ 1.100.000,00 F. 
3875-2215

Jd. Do Vale -  Casa c/ 3 
dorm. (1 suíte) c/ móveis 
planejados, ar condicio-
nado, garagem para 2 
carros. Direto com o pro-
prietário. Aceito propostas. 
F.: 99284-2674.
Jd. Veneza – CA02934 
- 03 dorm( 01 suite) 
,sala,coz,w.c,lavand,02 
vagas. aceita permuta 
por terreno e carro. R$ 
297.000,00 F. 3875-2215
Jd.Bela Vista-CC00050 
- sobrado: 03 suítes/1 
closet, varanda, cozinha 
c/ despensa, lavabo, sala 
de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, sala tv/
escritório, entrada lateral, 
banheiro externo, piscina, 
quintal e churrasqueira 
(sacadas em 2 quartos 
(frente e fundos) com am-
plo espaço), garagem p/ 
04 autos (02 cobertas) ter-
reno 301 m ², a. construída 
de 267m². R$940.000,00 
F. 3875-2215
Jd.Bréscia – CC00046 - 
03 dorm, (01 suíte), sala 
com pé direito de 4 m, sala 
e quartos com prepara-
ção para ar condicionado, 
aquecedor solar instalado, 
lavabo e churrasqueira. 
Condomínio com infra es-
trutura completa, área de 
lazer com quiosque, chur-
rasqueira e piscinas. R$ 
530.000,00 F. 3875-2215
Morada do Sol – rua 
57, 1 dormitório, sala, 
cozinha,wc social, lavan-
deria, garagem, toda em 
em estrutura para sobra-
do. Oportunidade única! 
R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 3 
dorms, 1 suíte, 1wc social, 
cozinha com armarios, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado bem 
arborizado e fácil aces-
so ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar (19) 
3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.

Residecial Beira Da Mata 
– CC00047 - AT: 360M²/
AC: 270M² - PISO SUP: 
03 DORM (01 SUITE), 
W.C. piso inferior: 01 suite, 
sala ampla, coz america-
na, a.s, area churrasquei-
ra, despensa, piscina ,04 
vagas. R$ 1.350.000,00 
F. 3875-2215
Sobrado no Portal das 
Acacias – part sup. 3 
dorm. todos com planeja-
dos com ar condicionados 
sendo 1 suite com sacada 
1 wc social.Parte Inferior 
sala 2 amb., lavabo, coz. 
com planejado, área gou-
mt com churr. 2 vagas. R$ 
480.000 F. 9.9147-5947 
Luiz a creci 166776 
Vendo Casa Cond. San-
ta Clara - AT 502 M² / 
AC 340 M² C/ piscina, 
04 Suítes/ 1 Master de 
R$ 1.900.000,00 por R$ 
1.750.000,00. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Casa Jd. Regina 
R$ 490 mil - AT 250M² AC 
136M² 3 dorms/ 1 suíte. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo Casa Parque Real 
- 115 m² 3 Dorm/1 Suíte. 
R$ 370 Mil. Márcia (19) 
97404-0445
Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lavanderia, 1 vaga de 
garagem. Aceito terreno 
como parte de pagto. Ou 
financiamento. R$250 Mil 
F.: 3329-7003
Vila Maria Helena Vende-
-se casa ao lado da Co-
breq sendo 2 dorm. 1 suíte 
master, sala, cozinha, WC 
social, área de serviço, 
garagem para 2 carros, 
portão eletronico. Casa 
Nova!!!  R$325.000,00 F. 
3894-6182 /99450-2461. 
 

Aluga-se Vila Castelo 
Branco. Rua Pedro Cai-
nelli, 101 - casa térrea, 
03 dormitórios, sala, co-
zinha americana, banhei-
ro, lavanderia, garagem 
para 3 carro. R$1.100,00 
+ IPTU Tratar F.: 3894-
7078/3935-7666.

Alugo – Casa no jd. 
Maria Helena com mo-
veis na sala sofá e TV. 
Na cozinha armários 
mesa geladeira e fogão, 
2 dorm, sala de jan-
tar  e edícula com 1 
dorm . e WC, garagem 
para 4 carros desco-
berta , 1 coberta . R$ 
1.500,00 Tr.  Regina 
Kuga creci 167606 –
(19) 99177.7051
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 casa tipo so-
brado embaixo gara-
gem  2 dorm. sendo 
1 suite , coz. sala 2 
ambientes com sacada 
, lavanderia bem areja-
da -  Portal do Sol  R$ 
1.000,00 Tr.  Regina 
Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Alugo um quarto com ba-
nheiro no centro da cidade, 
ir ver no local na parte da 
manhã, Rua Pedro Gon-
çalves, 1249 fundos
 

Apartamento - 3 dor-
mitórios, suíte, 2 va-
gas,  100 m2. Novo. 
Regiao nobre. Avaliado 
em  530 mil, vendo por 
apenas R$ 470.000,00 
F. 9.7412.0317
Apartamento - 3 dormi-
tórios, suíte,  2 vagas.  
67 m2.  R$ 260.000,00 
F. 9.7412.0317
Apto  Cond. Roccapo-
rema. Com 1 dorm. com 
planejados, sala com 
sacada, cozinha com 
planejado linda vista 
Luiz Creci 166776 – F: 
9.9147-5947
Edif ic io  Resedás  - 
Vende / permuta – apto 
c/ 56 m². 2 dorms, 1 
vaga, Cond c/ piscina, 
Segurança 24 h R$ 260 
mil. F: (19) 99976-7071

Classificados20B

Alugo apto Bosque dos 
Indaias  -  2 dorm., sala 
2 ambientes, cozinha, 
e 1 vaga de garagem 
, no primeiro andar R$ 
800,00  +  condomínio  
200,00 e com garagem 
– Regina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp
Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, co-
zinha com planejados e 
cooktop  sendo 1 dorm. 
com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. Pró-
ximo ao cristo  F. 9.9177-
7051 - Regina Kuga creci 
167606 
C o n d .  G r a n  V i l -
le – apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. e 
IPTU creci 167606 F. 19 
99177.7051.

 
C h á c a r a  n o  O l h o 
D’água - 1000m², terre-
no plano, cercado, água 
encanada, esgoto, pés 
de fruta - R$120 MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Colinas Mosteiro - per-
muta por apto de mesmo 
valor. Chácara c/ 2500 
M² - 2 dorm, coz, poço, 
sala 2 ambs, fundo para 
o lago. R$ 780 mil F: (19) 
99976-7071
Lagos De Shanadu-
-CH00324 - parte sup: 
03 dorm (03 suites 1 c/ 
closet), wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, 
sala de jantar, mezzanino 
para tv. parte terrea: sala 
grande, área externa: 
churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, 
poço, canil,04   vagas. 
R$ 1.010.000,00 F. 3875-
2215
Vendo ou troco chácara 
de 1100m², AC 120m², 
com 3 quartos (2 suítes), 
área gourmet, piscina, 
churrasqueira e área 
frutífera por casa nas 
imediações da cidade. 
R$520 mil F.: (19) 3816-
2011 / 99722-0972

 Sítio Em Piedade SP, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs, toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play-
ground, a 12 km do cen-
tro, R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor, 
estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294

Cond. Brescia - Ven-
do 05 lotes de 200 m². 
Tratar com Isabel F: (19) 
99976-7071
Jd dos Colibris, escri-
turado, plano. Apenas 
R$ 115.000,00 à vista F. 
9.7412.0317
Jd. Bela Vista  com 
300m² R$155 mil  F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila 
Rica - Terreno Vende – 
189m² documentação em 
ordem. R$130.000,00. 
Tratar  d i reto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
L o t e a m e n t o 
Jd.Residencial Dona 
Lucilla - terrenos de 300 
m² E 378 m². Valores á 
partir de R$ 240.000,00. 
F. 3875-2215
Oportunidade – Terreno 
150m² . R$ 95.000,00 à 
vista ou R$ 30 mil de en-
trada + parcelas. Márcia 
(19) 97404-0445
Pq das Bandeiras - ter-
reno para venda. Ótima 
localização - 1000 m² 
plano R$ 250 mil F: (19) 
99976-7071
T e r r e n o  V e n d e  – 
10.000m² em Salto-SP, 
400mt do asfalto, escri-
turado, troco por casa ou 
Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo com 250 m2, 
desmembrado,  ape-
nas R$ 195.000,00 F. 
9.7412.0317

Vendo/Alugo Terreno 
coml Jd. Regina - 615 
m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

Alugo – Galpão Indus-
trial, Distrito Jóia, rua 
principal, área total m², 
área construída m². R$5 
Mil.  Tel: (19) 99612-7897
Alugo Salão comercial 
– Centro prox. A Rodovi-
ária – 9 salas comerciais 
c\ wc e elevador, parte 
inferior 2 salas c\ wc, óti-
mo p\ pousada, escolas, 
escritórios, cabelereiros, 
etc. F: (19) 98716-9978
Vendo/Alugo - Office 
Premium - Sala Coml. 40 
m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
 

Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua Al-
berto Santos Dumont, 73 
(próximo ao cemitério). F: 
(19) 2516-5110 c/ Fer-
nando 
Diversos - Tapete para 
sala, quadro de flores 
para sala, TV 14” precisa 
de conserto, mesa de 
centro de vidro, vendo ou 
troco urgente por falta de 
espaço Rua: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484
Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 2 
TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 qua-
dro de flores e 1 abajur. 
Preço de oportunidade. 
F: 3016-4493
Fan 150 - 2012 com ba-
teria nova, relação com 
retentor e pneus novos 
R$5.200,00 aceito pro-
posta F. 9.9334-7959 
com Roberto
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)

Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de garagem 
60m² de construção. 
R$35.000,00 de entra-
da + R$2.000,00 por 
mês direto com o pro-
prietário. F. 3017- 2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294. 
Vendo Apto Imagine  - 
3 Dorms./ 1 Suíte- 2Va-
gas. De R$ 713.169,00 
Por  R$ 570.000,00. 
Aceita veículo como 
parte de pagamento e 
financiamento.. Márcia 
(19) 97404-0445
V e n d o  A p t o  I m a -
g i n e  -  3  D o r m s . / 
1  S u í t e -  2 V a g a s . 
D e  R $  7 1 3 . 1 6 9 , 0 0 
Por  R$ 570.000,00. 
Aceita veículo como 
parte e pagamento e 
f inanc iamento .  (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI ,  condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção, apto. 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 - 
IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090

 
Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
p layground,  quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais IPTU e condomí-
nio F. 9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Apto Alugo – Edif. Paul 
Harr is,  (2 quartos 1 
suíte), sala 2 ambien-
tes, sacada, garagem 
coberta. Ótima locali-
zação, próximo ao Pau-
listão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Inclu-
so). F: (19) 98102-7090.



classificados
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfei-
to estado F.: 99324-7676
Manequins  feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 e 
masculino a R$100. F. 
(19)99558- 7182 What-
sApp. Obs: Valor é para 
retirar, para entregar su-
jeito a alteração no valor 
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-
7676 
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Multiprocessador Philco 
Master-Pró 9em 1 na caixa 
R$200,00 F.: 3017- 5541 / 
99259-1877 (Claro)
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com 
conversor digital. Oferta 
pagamento a vista. Con-
tato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo / Troco - Máquina 
de solda Industrial Ban-
bozzi TDG 415 completa 
com tocha e cilindro. 
Tratar (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, 
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  f i lmadora ca-
s e i r a  M a r c a  S o n y 
R $ 2 5 0 , 0 0  C o n t a t o : 
3894-1801 Admilson.
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Dotorzi-
nho, com banha de car-
neiro, arnica e anti-infla-
matório muscular F: (19) 
99830-0614 /  Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom esta-
do R$80,00. F.: 3017-
5541  /  99259 -1877 
Claro
Vendo sala de jan-
tar  Luis XV comple-
ta ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo Sofá retráti l 
Mod.  Grécia 3/2 lu-
gares, tecido suede. 
Vendo separado. F.: 
3017-5541 /  99259-
1877 Claro
Vendo Uma mesa de 
passar  roupa com ar-
már io  imbut ido com 
porta + uma bicicleta 
ergometrica caloi 60,00 
os dois e grátis uma col-
cha de cama de casal 
usada na compra dos 
dois. F: 993695615
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp – 
110w. R$250,00. F: (19) 
99324-7676

 

Dell Rey 90 - comple-
to, direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Gol G5 1.O ano 2009 
flex – modelo Trend – cor 
preto R$ 16.500,00 único 
dono F. 3875-2215
Onix ano 2014 1.0 flex- 
modelo Lolla – cor branco 
R$ 34.000,00 único dono 
F. 3875-2215
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003
Vendo i30 cor prata 
ano 2011 teto solar ban-
co de couro automático 
completo 19 991494826 
Reinaldo
 

Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, crianças, pessoas 
com necessidades especiais 
e etc. Atend. resid. e hospita-
lar.  F. 9.8927-1275 / 9.8858-
4065 / 3875-9902 com Evelyn
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, pessoas 
com necessidades especiais 
etc. Residencial e hospitalar. 
Cursando enfermagem F. 
9.9980-2723.
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Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessida-
des especiais e etc. Aten-
dimento residencial e 
hospitalar. Contato Eve-
lyn 199 89271275 199 
88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 9.9830-
0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A e 
B e serviços gerais. Tel.: 
11-975314276.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de pe-
quenos e grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 99804-
7578.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
pedreiro,  encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de 
padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.

Ofereço-me para conser-
to de maquina de costura 
industrial e doméstica F: 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua resi-
dência (Hidráulica, elétri-
ca, piso, pintura, telhado, 
etc... F: (19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.

Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso, diurno ou no-
turno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para tra-
ba lhar  como cu ida -
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. 
D i s p o n i b i l i d a d e  d e 
horário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
Ofereço-me :  Serv i -
ç o  d e  t r a n s p o r t e  e 
remoção com cami-
nhão munck e bombe-
amento de concreto. 
Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
P rec i sa  t ranspor ta r 
u m a  m á q u i n a  p e -
sada?  Se rv i ço  com 
c e s t o  a é r e o ?  F a ç a 
um orçamento. Tratar 
c o m  N e l s o n  E u g ê -
n i o  F . : ( 1 9 )  9 9 6 1 8 -
4334 (Vivo)  - 7818-
6 5 4 8  ( N e x t e l )  I d : 
965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamen-
to 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.  Possuir 
CNH A/B (carro e moto), desejável 
ter condução própria. Ter disponi-
bilidade para trabalhar na  escala 
12X36 e  ter conhecimento de  
informática.

ESTAMOS CADASTRANDO :

Auxiliar de Serviços Gerais - 
Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com ser-
viços gerais de limpeza, jardinagem, 
pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica, e manutenção de piscinas.

Auxiliar de Limpeza – Desejável 
experiência em limpeza. Disponi-
bilidade 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 GARANTIA DA QUALIDADE 

PLENO (8030): 

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 

PCP (7980): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 

AUXILIAR ODONTOLÓGICO (8039): 

COSTUREIRA (8035): 

ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO (7945): 

ESTÁGIO /TÉC. SEGURANÇA DO TRA-

BALHO (8029): 

ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO (8027): 

FRESADOR FERRAMENTEIRO (8037): 

GERENTE DE VENDAS (8003): 

LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 

LÍDER LOGÍSTICO (7952): 

MANUTENÇÃO PREDIAL (7996):

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8021): 

MOTORISTA ENTREGADOR (8024): 

OPERADOR DE TORNO CNC (8034):

OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 

VIDROS (8022): 

OPERADOR TÉCNICO SÊNIOR (8036): 

PREPARADOR DE TORNO CNC (8038): 

PROGRAMADOR DE CLP (7994):

PROJETISTA (8032): 

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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