
Estreantes do Frutos de 
Indaiá comemoram indicação

Ciclista Gideoni Monteiro 
conquista importante 
resultado na Irlanda Pág. 09A
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CONCURSO NATAÇÃO

A grande final do concurso Rainha Faici 2015 será realizada no dia 15 de julho, a partir 
das 20 horas, no Indaiatuba Clube. Na ocasião quinze candidatas concorreram ao título de 
Rainha, Princesa e Madrinha da Festa, além de Miss Simpatia e Garota Rodeio. Pág. 11A 

Os atletas Lucas Lamente Mozela, Felipe Caltran Vila Real 
e Esthefany de Oliveira Rodrigues irão participar de 9 a 11 de 
julho da 5ª etapa do Para Swimming World Series, disputada 
em Berlim, na Alemanha. Pág. 09A 

DIVULGAÇÃO

MARCHETTI FOTOGRAFIA

DIVULGAÇÃO

FESTIVAL

CAMPEÃO DOENÇA

CAMPANHA

BENEFÍCIO POLÍCIA

COMEMORAÇÃO

No último fim de se-
mana, a equipe sub-21 
de voleibol masculina 
disputou as finais da 4ª 
Taça Cidade Voleibol de 
Salto de Pirapora e trouxe 
para a cidade a taça da 
competição.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Indaiatuba 
após finalização do inqué-
rito amostral iniciado em 
maio desse ano no Institu-
to Adolfo Lutz confirmou 
sete casos de leishmaniose 
em cães no munícipio.

No dia 26 de agosto acontece 
a 29ª edição do McDia Feliz e o 
Centro Infantil Boldrini será um 
dos beneficiados com essa cam-
panha, que será realizada nas lojas 
do Mc Donald’s de Campinas e 
região. Cada ticket custa R$ 15,50.

Trabalhadores nasci-
dos no mês de dezem-
bro  poderão  saca r ,  a 
part ir  de amanhã, dia 
8, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) de contas inati-
vas. O prazo para saque 
termina dia 31 de julho. 

Quatro assaltantes que são 
residentes no bairro Ermelin-
do Matarazzo na zona leste de 
São Paulo foram detidos na 
manhã da última quarta-feira, 
dia 5, após tentativa de roubo 
a uma agência dos Correios 
localizada na rua Cerqueira 
César, centro de Indaiatuba.

Para celebrar os 25 anos de 
consolidação, a Lógica Assesso-
ria Contábil traz para a cidade o 
filósofo e historiador, Leandro 
Karnal, que dará uma palestra 
abordando o tema “Planejamen-
to Estratégico para um Tempo 
Novo: O Futuro Começa Hoje”. 

O 25º Passo de Arte Internacional reunirá 3,5 mil bailarinos de 16 estados brasileiros, além de estudantes do Paraguai, 
Argentina e México. A competição tem início hoje, dia 7, e segue até o dia 16 de julho no Ciaei.Pág. 09A Pág. 04APág. 10A
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Equipe masculina 
vence 4ª Taça 
Cidade de Voleibol

Secretaria de Saúde 
confirma casos de 
leishmaniose em cães

Boldrini antecipa 
venda de tickets 
do McDia Feliz

Nascido em dezembro 
pode sacar FGTS inativo 
a partir de amanhã

Agência dos 
Correios sofre 
tentativa de assalto

Lógica Assessoria 
comemora 25 anos 
com palestra

Competição Internacional de 
Dança começa hoje

Final da Rainha Faici 2017 
acontece dia 15

Três atletas local irão 
disputar World Series 
em Berlim
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Editorial

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

União contra o crime 
Novamente a união das forças em Indaiatuba vem 

trazendo “bons frutos” para cidade e quem agradece é a 
população.

Durante semana, foi preso o acusado de ter matado o 
instrutor de Auto Escola com base nas imagens do Centro 
Operacional de Inteligência (COI), que possibilitou iden-
tificar o carro do atirador.

Em outra ação a Polícia Militar e a Guarda Civil foram 
informadas sobre a tentativa de assalto a uma agência 
dos Correios, localizada no centro da cidade. O COI e a 
Guarda Civil também foram responsáveis pela prisão de 
dois golpistas que estavam agindo na cidade se passando 
por mecânicos e enganando suas vítimas. 

Tudo isso foi possível graças à união entre Polícia e 
Guarda Civil, além da Polícia Militar e do COI, que sempre 
acreditam que o trabalho em conjunto geram resultados 
mais eficazes. 

As ações das forças de segurança são fundamentais 
no combate a criminalidade, e pode ficar ainda mais 
eficaz com a participação da sociedade.  É importante a 
população estarem atentos aos problemas de seguranças 
encontrados nos bairros do Município. Aliás, ainda não 
se é possível, no mundo, colocar uma viatura em cada 
bairro. Então o resultado dessa união é o desenvolvimento 
de ações, cada vez mais eficazes no combate a violência.  

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.
8 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
8 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
9 DOM.   NÃO OPERA
10 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
10 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
10 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
10 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
10 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
10 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
11 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
11 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
11 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
11 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
11 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
11 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
12 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
12 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
12 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
12 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
12 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
12 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
13 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
13 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 QUIN. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
13 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
14 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
14 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
14 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
14 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
14 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
14 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

RADARES DIAS - 08 A 14/07

Artigos

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

Onde está a Boa Odontologia no Brasil?

O que mudará com a reforma da previdência?

IMPLANTE DENTÁRIO E ENXERTO ÓSSEO 

Dra. Tânia Higaki , CROSP 78649 – Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia. www.bellesante.com.br. Av João Ambiel, 1287 – Indaiatuba 

O Regime Geral de Previdência Social, junto com a assistência social e a saúde, fazem parte da chamada 
Seguridade Social. Especificamente a Previdência é um seguro público que tem a função de garantir meios 
de subsistência ao segurado quando este não consegue por meios próprios se manter e manter o sustento de 
sua família.

O RGPS é mantido por meio de contribuições para o pagamento dos benefícios aos segurados e recentemen-
te, o Governo Federal tem feito uma forte campanha para a reforma da previdência sob o fundamento de que 
há um déficit de R$ 149,2 bilhões (2016), merecendo uma reforma urgente para mudar o cenário e garantir o 
pagamento dos benefícios futuramente.

E o que mudará com a reforma? Listo aqui algumas modificações importantes no dia a dia do Brasileiro 
que busca a tão sonhada a aposentadoria.

a) Idade mínima – A partir da reforma, para aposentadoria, o brasileiro deve ter no mínimo 65 anos de 
idade e 25 anos de contribuição, enquanto a regra vigente  é necessária idade mínima de 65 anos (homem) e 
60 anos (mulher) e 180 contribuições (15 anos).

b) Regras de Transição – Para homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos, podem 
se aposentar antes dos 65 anos, mas vão trabalhar 50% a mais que o tempo que falta para se aposentarem. 
Exemplo: se faltavam 2 anos para aposentadoria, trabalharão 3 anos. Porém para a aposentadoria integral (sem 
incidência do fator previdenciário) terão que trabalhar 49 anos.

c) Direito adquirido – Quem preencher os requisitos para aposentadoria nas regras de hoje, antes da re-
forma, e quiser aposentar depois da reforma, utiliza-se a regra anterior à reforma.

d) Igualdade – Atualmente, mulheres podem se aposentar com 60 anos e homens com 65 anos. Com a nova 
regra, a idade será igual para ambos os sexos, 65 anos, porém atingirá mulheres acima de 45 anos e homens 
com mais de 50 anos.

e) Pensão por morte – Outra mudança está no benefício da pensão por morte, em que o salário benefício 
deverá ser reduzido a 50% e 10% para cada dependente do falecido. A pensão por morte será desvinculada 
do reajuste do salário mínimo que permite ganhos reais e pensões não poderão ser mais acumuladas.

A Reforma da Previdência tem sido alvo de muitas críticas, pois a discussão paira sobre se realmente existe 
um déficit como o governo quer transparecer, porém não se sabe como o congresso passará o texto do projeto.

Enquanto isso, cabe ao Brasileiro se informar e verificar quanto tempo falta para poder requerer o bene-
fício e para tanto, cabe ir até o INSS pedir o extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e 
calcular quanto tempo de contribuição já possui e quanto falta para o benefício que está em vigência hoje. 

Implantes dentários são a primeira opção quando falamos em reabilitação oral. Eles trazem um excelente 
resultado estético e funcional, devolvendo em 100% o poder de mastigação ao paciente e trazendo de volta a 
qualidade da sua vida social sem restrições. O implante nada mais é que uma “raiz” artificial confeccionada em 
material biocompatível e fixada no osso mandibular ou maxilar. Sobre ele é instalada uma prótese bem seme-
lhante ao dente natural, que proporciona conforto e segurança para falar, mastigar e sorrir.

O implante dentário tem 3 finalidades: recuperar estética e função, diminuir a sobrecarga em dentes remanes-
centes e frear a reabsorção óssea, que ocorre após um dente ser perdido, pois o osso perde sua função principal, 
que é sustentar esse dente, e passa a ser reabsorvido pelo organismo. Então, se você perder um ou mais dentes, 
é interessante realizar um implante o quanto antes para evitar que qualquer um desses processos naturais do 
corpo humano se desenvolva.

O Dr Caio Guarnieri, diretor da Oral Sin Indaiatuba, explica que quando existe essa reabsorção e a estrutura 
óssea fica muito frágil para receber um ou mais implantes dentários, a solução é realizar um enxerto ósseo: “É 
um material sintético que pode ser utilizado em contato com os tecidos orgânicos sem causar reações adversas, 
permitindo a osseointegração, que é a unificação do implante com o osso, sem mobilidade.  Atualmente exis-
tem técnicas regenerativas de osso e biomateriais que possibilitam a recuperação anatômica de áreas bastante 
comprometidas. É importante ressaltar que os implantes podem frear o processo de reabsorção e possibilitar um 
equilíbrio na distribuição das forças durante a mastigação, o que pode evitar a perda de outros dentes”.

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

Muito se fala sobre o alto nível da Odontologia Brasileira. Em muitos países a prática Odontológica Brasileira é vista como 
referência mundial.

Sim, estamos diante de uma das, senão da melhor Odontologia do Mundo.
O perfil do Brasileiro exige a estética dental. No Brasil, não adianta a função mastigatória estar em ordem. O sorriso também 

precisa ser belo. Isso é fato. O brasileiro é mais exigente do que pessoas de outras nacionalidades.
A pesquisa científica no Brasil também é muito valorizada. Novas técnicas, novos produtos e novos métodos são lançados 

todos os anos. Novas descobertas acontecem frequentemente no Brasil. A Odontologia no Brasil é uma Odontologia de Ponta. 
Falo com propriedade e muito orgulho da nossa Odontologia.

Mas onde estão esses profissionais?
Ao mesmo tempo que nos deparamos com um nível altíssimo de odontólogos pesquisadores, encontramos também profis-

sionais marginalizados, praticando uma odontologia precária e pacientes cada vez mais desesperados por um resultado ilusório.
Encontramos profissionais despreparados, formados por universidades regulares, praticando uma odontologia medíocre. 

Triste realidade.
Profissionais que economizam na qualidade dos materiais que utilizam e que não executam as técnicas corretas. Profissio-

nais que precisam executar um tratamento com pressa, pois se não lotarem a agenda, o que recebem das operadoras de planos 
odontológicos não paga nem as contas do consultório.

É de se pensar...
Antes de escolher a clínica odontológica que você vai realizar seu tratamento, procure se informar sobre o perfil de qualidade 

oferecido. Procure se informar sobre tratamentos inovadores. Veja se os profissionais se atualizam constantemente e se estão 
realmente comprometidos em oferecer o que existe de melhor dentro da Odontologia. 

 O Brasil forma os melhores profissionais. Mas nem todos se apropriam dessa ciência maravilhosa que podemos encontrar 
em nosso país. Pense nisso!
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Legislativo Municipal teve 147 
projetos protocolados no 1º semestre
Plenário recebeu nos seis primeiros meses 18 sessões ordinárias e três extraordinárias 

ARQUIVO/CMI

DIVULGAÇÃO

No total, passaram pelo Plenário da Câmara 1184 processos , sendo expedidos 227 ofícios assinados pelo presidente Hélio Ribeiro

Centro Infantil Boldrini antecipa venda 
de tickets do McDia Feliz

CAMPANHA

Vereadores da Câ-
mara Municipal de 
Indaiatuba apresen-

taram 147 projetos de Lei, 
cinco projetos de Resolução 
e cinco projetos de Decreto 
Legislativo no 1º semestre de 
2017. Além disso, o Executi-
vo Municipal protocolou 41 
projetos de Lei e um projeto 
de Lei Complementar. Já pela 
Mesa da Câmara foram apre-
sentados dois projetos de Lei, 
um Requerimento, um projeto 
de Lei, um projeto de Resolu-
ção, três projetos de Decreto 
Legislativo e dois projetos de 
Lei Complementar. 

Os trabalhos do Legislati-
vo Municipal contaram tam-
bém com 864 indicações apre-
sentadas pelos vereadores, 35 
requerimentos e 114 moções. 
Neste primeiro semestre de 
2017 foram realizadas 18 
sessões ordinárias e três ses-
sões extraordinárias. No total, 
passaram pelo Plenário da 
Câmara 1184 processos, sen-
do expedidos 227 ofícios as-
sinados pelo presidente Hélio 
Ribeiro, através da Secretaria 
da Casa.

O vereador que mais apre-

sentou projetos de lei neste 1º 
semestre foi Alexandre Carlos 
Peres (25), que ficou atrás 
apenas do Poder Executivo, 
que apresentou 41 PL´s. O 
campeão de indicações foi o 
vereador João de Souza Neto, 
o Januba (136), e o de Moção 
foi o vereador Luiz Carlos 

Chiaparine. Dois vereadores 
apresentaram um total de 14 
requerimentos cada um: Ale-
xandre Carlos Peres e Ricardo 
Longatti França.

A única mudança na com-
posição do atual Legislativo 
foi à saída do vereador eleito 
Adalto Messias de Oliveira, 

que desde o dia 07 de janeiro 
assumiu o cargo de Assessor 
de Programas e Projetos Espe-
ciais da Secretaria Municipal 
da Família e Bem-Estar Social, 
ficando a vaga para o 1º su-
plente do Partido Progressista 
(PP), o agora vereador Adeíl-
son Pereira da Silva, o Figura.

Ações Administrativas
O presidente da Câmara, 

Hélio Ribeiro, afirma que o 
1º semestre na Câmara foi 
bastante positivo. “O impor-
tante é o bom relacionamento 
entre todos os vereadores para 
que nunca o prejudicado seja 
a população; nesse sentido 

mesmo pertencendo à partidos 
diferentes ou tendo opiniões 
divergentes, nossas ações 
foram pautadas pelo respei-
to aos munícipes, levando 
em conta as necessidades de 
Indaiatuba e jamais a nossa 
opinião pessoal”, lembra Hé-
lio Ribeiro, que pela primeira 
vez ocupa o cargo de Chefe 
do Legislativo.

Entre as ações realizadas na 
Câmara, Hélio Ribeiro destaca 
as questões administrativas 
e modernizações que visam 
o atendimento à população. 
“Vários projetos foram coloca-
dos em prática nesse primeiro 
semestre, mas destaco a con-
tratação de serviços técnicos 
que deram uma nova cara ao 
Plenário e Plenarinho, e inclu-
íram a troca dos equipamentos 
de Som e Imagem; o início dos 
trâmites para a contratação de 
uma empresa especializada 
em fornecer e montar um 
novo mobiliário para as de-
pendências da Câmara; cursos 
de capacitação voltada para 
funcionários e vereadores; e 
continuidade de projetos que 
visam o engajamento da so-
ciedade, como o “Esqueça um 
Livro na Câmara” ou mesmo 
o “Maio Amarelo”; entre ou-
tros”, relata o presidente.

No dia 26 de agosto aconte-
ce a 29ª edição do McDia Feliz 
e o Centro Infantil Boldrini será 
um dos beneficiados com essa 
campanha, que será realizada 
nas lojas do Mc Donald’s de 
Campinas e região. Entre as lo-
jas participantes estão as de Ati-
baia, Bragança Paulista, Cam-
pinas, Hortolândia, Indaiatuba, 
Limeira, Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Paulínia, Piracicaba, 
Poços de Caldas, São João da 
Boa Vista, Sousas, Sumaré e 

Valinhos. As vendas de tickets 
antecipados para a troca pelo 
sanduíche Big Mac no dia do 
evento já começaram e quem 
quiser adquirir pode entrar em 
contato pelos telefones (19) 
3787-5115/3787-5026 ou pelo 
e-mail comunica@boldrini.org.
br. Cada ticket custa R$ 15,50.

O McDia Feliz é a maior 
campanha nacional em prol de 
adolescentes e crianças com 
câncer, coordenada nacional-
mente pelo Instituto Ronald 

McDonald. A verba arrecadada 
com a campanha McDia Feliz 
será aplicada pelo Centro In-
fantil Boldrini em dois projetos. 
O primeiro é a aquisição de 
mobiliário e pequenos equipa-
mentos para os primeiros dois 
laboratórios do Instituto de En-
genharia Molecular e Celular 
do hospital e também no projeto 
“A importância do Brincar em 
um Hospital de Oncopediatria”, 
voltado para a Brinquedoteca.

“A montagem do mobili-
ário e alguns equipamentos 
ao Instituto voltado para 
a pesquisa do câncer, se 
revestirá de importância 
para alavancar outros fi-
nanciamentos para o pleno 
desenvolvimento dos nossos 
trabalhos de pesquisa”, re-
força a Presidente do Centro 
Infantil Boldrini, Dra. Silvia 
Brandalise.

Serviço:
Venda Antecipada de ticket – 
Mc Dia Feliz
Centro Infantil Boldrini
Telefones: (19) 3787-5115 / 
3787-5026
E-mail: comunica@boldrini.
org.br
Valor: R$ 15,50 cada
Sobre o Centro Infantil Boldrini

Boldrini trata cerca de 10 mil pacientes de diversas cidades brasileiras 
pelo SUS
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Secretaria de Saúde confirma 
casos de leishmaniose em cães

Estreantes do Frutos 
comemoram indicação
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Ao todo 224 animais do cinturão rural de Indaiatuba foram examinados

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

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

Lógica Assessoria comemora 25 anos com Palestra de Leandro Karnal

Indaiatuba sedia 
1º Seminário para 
Empreendedores

COMEMORAÇÃO

EVENTO

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Indaia-
tuba após finalização 

do inquérito amostral inicia-
do em maio desse ano no Ins-
tituto Adolfo Lutz confirmou 
sete casos de leishmaniose 
em cães no munícipio, sen-
do que quatro casos foram 
confirmados pela zoonose e 
três por clínicas veterinárias 
particulares.

De acordo com a pasta, 
224 animais foram investi-
gados, na área endêmica, que 
compreende desde a Colinas 
Mosteiro de Itaici até os lote-
amentos Rio Negro, próximo 
à divisa com Itupeva. Desse 
total, apenas quatro animais 

mostraram resultado positivo 
que foram encaminhados 
para tratamento ou eutanásia, 
e os casos foram conduzidos 
por clínicos particulares e 
monitorados pela zoonose. 

A pasta orientou os donos 
dos 220 animais que deram re-
sultado negativo nos exames 
realizados para leishmaniose 
há manter os cães com coleira 
inseticida, além da aplicação 
da vacina, apesar da baixa 
imunidade dos mesmos. A Se-
cretaria da Saúde ainda orien-
tou para que os donos levem 
os animais para uma consulta 
com o clínico veterinário.

Já nos três casos registra-
dos por clínicas particulares, 
dois estão em tratamento e 
um dos cães foi eutanasiado. 

Segundo a pasta, Indaia-
tuba reconhece desde 2012 

uma área de maior incidência 
de leishmaniose. Ao todo 
são oito bairros: Helvetia; 
Itaici; Campo Bonito; Parque 
Indaiá; Videiras e os jardins 
Brasil; Carlos Aldrovandi; 
e Oliveira Camargo. Ainda 

de acordo com a secretaria, 
Indaiatuba possui atualmente 
quase 20 mil animais. 

Apesar dos casos confir-
mados em animais, a pasta 
não registrou nenhum caso 
em humanos. 

Números
Dados do Ministério da 

Saúde mostram que a incidência 
da doença vem crescendo no 
Brasil. De 2000 a 2015 foram 
confirmados 58,6 mil casos em 
humanos; em 2015 foram 3,3 

mil confirmações. No mesmo 
período, ocorreram 3,6 mil óbi-
tos de pessoas devido à leishma-
niose. Nos últimos cinco anos, 
foram registrados dois casos 
em humanos no munícipio, com 
uma morte.

Saúde confirma sete casos de leishmaniose em cães em Indaiatuba

Sérgio e Márcia Borsari comemoram hoje, 25 anos de história com coque-
tel e palestra do filósofo e historiador, Leandro Karnal

COMANDO UNO/CN

ARQUIVO PESSOAS/LÓGICA ASSESSORIA CONTÁBIL

Para celebrar os 25 anos de 
consolidação, a Lógica Asses-
soria Contábil traz para a cidade 
o filósofo e historiador, Leandro 
Karnal, que dará uma palestra 
abordando o tema “Planejamen-
to Estratégico para um Tempo 
Novo: O Futuro Começa Hoje”. 
O evento, que é exclusivo para 
funcionários e clientes, será re-
alizado hoje, dia 7, no salão da 
Viber e será acompanhado por 
um coquetel e um networking 
entre os clientes.

E a escolha do convidado não 
foi ao acaso. Com uma carta com 
mais de 800 clientes entre peque-
nas e grandes empresas, além 
de profissionais liberais, Karnal 
é formado em História Social 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e professor da Unicamp. 
Além disso, escreveu em autoria 
e co-autoria mais de dez livros. 
"A ideia foi de trazer conheci-
mento e ideias novas aos clientes, 

e escolhemos o Leandro Karnal 
porque ele consegue falar de um 
assunto que atinge todo o público 
e muitos gostam dele. Estamos nos 
preparando para esta comemora-
ção há anos", explica a gerente de 
marketing, Luiza Borsari.

E essa não é a primeira vez 
que o escritório presenteia seus 
clientes e funcionários. Ao com-
pletar 20 anos, a Lógica Asses-
soria trouxe para o Indaiatuba 
Clube o professor Luiz Marins. 
"Na época, queríamos presentear 
os clientes de alguma forma. Foi 
muito legal e percebemos que 
os clientes gostaram deste tipo 
de comemoração", conta a sócia 
Márcia Borsari.

Escritório
Referência em Indaiatuba no 

setor de contabilidade, a Lógica 
Assessoria Contábil foi fundada 
em 1992, e durante 25 anos in-
vestiu em seu prédio próprio e em 

seus funcionários para garantir o 
melhor atendimento. Instalado 
em um prédio de 1.400m², o es-
critório presta serviços para 850 
empresas de Indaiatuba e região 
e gera 120 empregos diretos.

"Sempre tivemos muito res-
peito e seriedade em nossa pos-
tura, seja no trato com os clientes, 
funcionário, fornecedores, órgãos 
públicos, ou com a concorrência". 
E esse é um dos segredos dos 
25 anos de trabalho, além de 
funcionários comprometidos e 
qualificados. “São pessoas que 
cresceram conosco. Temos uma 
equipe tecnicamente muito bem 
preparada para atender os clien-
tes”, conta Márcia. 

A sócia da Lógica Assessoria 
revela que de alguns anos pra cá 
houve o interesse em focar na 
gestão de escritórios devido ao 
grande número de clientes. “Atu-
almente o escritório possui três 
gerentes e uma divisão de tarefas 

clara. Dessa forma conseguimos 
atender todos os nossos clientes 
em tempo hábil”, explica. 

E para dar comodidade e 
facilidade aos clientes, a Lógica 
Assessoria Contábil investiu em 
tecnologia adotando o Sistema 
Domínio que permite acesso ao 
sistema de forma que os clientes 
possam adquirir e enviar docu-
mentos de qualquer lugar. 

E comprovando a qualidade 
em seus serviços, a Lógica Asses-
soria recebeu o Selo IOB, sendo o 
primeiro escritório contábil da ci-
dade a ser certificado com o Selo 
de qualidade lançado pelo IOB 
que tem como objetivo monitorar 
a utilização de suas ferramentas. 
Além da certificação ISO: 9001 
– 2015 que garante a qualidade e 
eficiência em seus serviços.

A Lógica Assessoria Contábil 
está localizada na Avenida Engº 
Roberto Barnabé, 1942, Jardim 
Esplanada. (Denise Katahira)
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Premiação do 12ª edição acontece no salão social do Clube 9 de Julho
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A 12ª edição do Frutos de Indaiá con-
tará com empresas e empresários que 
irão receber pela primeira vez o troféu 

como reconhecimento e qualidade pelos serviços 
prestados. Como é o caso da empresa JB 
Lima que aguarda a premiação com grande 
expectativa. “Estou ansioso para o dia premiação, 
pois conheço a qualidade do evento e acredito em 
sua credibilidade”, comemora. “Também quero 
aproveitar a ocasião para conhecer pessoas e ideias 
novas para agregar mais qualidade em meus serviços”, revela o 
proprietário José Bonifácio Lima.

Por conta da credibilidade e qualidade do Frutos de In-
daiá, a edição deste ano é aguardada com grande expectativa 
pelo empresário Airton Silva, da Casa Nossa Interiores. 
“Estamos lisonjeados em participar de um prêmio tão 
conceituado com empresas de qualidade”, disse. “Quere-
mos retribuir nossos parceiros, clientes e futuros clientes 
agregando qualidade em nossos serviços”, completa.

A edição de 2017 também conta com a participação dos 
empresários Tatiane Januário Osika e Leandro Nunes Osi-
ka da Osika Pescados, que pela primeira vez receberá o 
troféu Frutos de Indaiá. “Eu e meu esposo estamos ani-
mados e estamos acreditamos e confiamos no retorno 
que a premiação pode nos conceder”, disse Tatiane.

De acordo o presidente do Grupo Mais Expres-
são, o empresário Admilson Redecopa, as negociações com a banda 
Roupa Nova está em fase de finalização. “A atração desse ano era 
um pedido de muitos premiados. Estamos finalizando o contrato 
com a banda”, explica.

Programado para acontecer em outubro no salão 
social do Clube 9 de Julho, o Troféu Frutos de In-

d a i á irá oferece a comodidade do Val-
let – Open Parking e o serviço 

de ambulância, Sanare Saúde, além 
dos serviços de som e iluminação do 
Estilo Som. O evento ainda conta com 
a filmagem do Programa Por Aí e fotos 
do parceiro Sica Fotos. “Iremos manter 

os serviços prestados na edição do ano 
passado, que demonstraram eficiência e 
obtiveram a aprovação dos participantes”, 

afirma o presidente do Grupo.

Troféu
O prêmio Frutos de Indaiá tem como 

principal objetivo a entrega oficial do troféu 
aos empresários eleitos em pesquisa feita com 
a população e leitores do jornal. No dia os 
mesmos receberão das mãos do presidente 
do Grupo e do diretor financeiro, Alan de 

Santi, o troféu que representa o reconhecimento 
de seus trabalhos prestados à população duran-
te o ano de 2016. “A diferença do Frutos de 
Indaiá é muito grande se comparada a outros 
“prêmios” existentes na cidade e até mesmo na 
região. Uma delas está na participação apenas 
dos eleitos em primeiro lugar, o que acaba por 
limitar a quantidade de empresas, pois se o pri-
meiro lugar não aderir ao pacote publicitário, o 
concorrente que ganhou em segundo lugar não 
pode participar, ficando o segmento vago e sem 

nenhum representante”, explica Redecopa.

Destinado a proprietários, 
sócios, gerentes e líderes de 
departamentos, o 1º Seminário 
para Empreendedores acontece 
no dia 15 de julho, no Braston 
Hotel, localizado em Itaici, In-
daiatuba, e tem como objetivo 
reunir, em um mesmo evento, 
profissionais experts em suas 
áreas expondo possibilidades e 
soluções aos participantes, a par-
tir da percepção de dificuldades 
do empresário em alavancar seu 
próprio negócio.

Idealizado pela Baruke Trei-
namento e Desenvolvimento 
Humano, a programação inclui 
oito palestras, sendo quatro no 
período da manhã e as demais 
no período da tarde. O destaque 
do evento é o momento da con-
sultoria personalizada exclusiva. 
Após a realização da primeira 
etapa de palestras, os partici-
pantes serão conduzidos a um 
espaço com toda infraestrutura 
necessária para interagir com os 
palestrantes. É neste momento 
que acontece a consultoria ex-
clusiva com direcionamento dos 
profissionais, no que se refere ao 
cotidiano empresarial de cada 
um. Essa mesma dinâmica se 
repete com os palestrantes do 
período da tarde.

Estão confirmados como 
palestrantes no workshop o 

treinador comportamental Áti-
la Siqueira, que falará sobre 
motivação; a coach de carreira 
Michele Souza, que abordará o 
aumento dos lucros através do 
RH; o empresário Gustavo Bor-
thelson, apresentando estratégias 
do marketing digital; o treinador 
de vendas Irineu Fernandes, com 
dicas e orientações sobre o tema; 
o empresário Roberto Ingles, 
que falará sobre relacionamento 
empresarial, o consultor finan-
ceiro Danilo Ulian que explicará 
sobre investimentos, o design 
thinker Eddie Felix que trará a 
criatividade como tema e o co-
ach Fernando Mora abordando 
liderança estratégica.

Em função da grande procu-
ra, o primeiro lote de ingressos 
para o encontro, que também 
será uma excelente oportunidade 
de networking entre os partici-
pantes, esgotou. Os interessados 
podem adquirir o segundo lote, 
que também tem a opção do 
pagamento à vista ou em três 
parcelas sem juros. A inscrição 
inclui coffee break, material de 
apoio e certificado. Importante 
ressaltar que as vagas são limi-
tadas e a inscrição deve ser rea-
lizada por e-mail, no contato@
baruketreinamento.com.br. Mais 
informações pelos telefones (19) 
98383 7080 ou 98180 4081.

Programação:
7h30 Cadastramento e networking
7h45 Abertura
8h Palestra Como Aumentar os Lucros Através do RH - Mi-
chele Souza
8h50 Palestra Liderança Estratégica - Fernando Mora
9h40 Coffee Break
10h Palestra Relacionamento Empresarial - Roberto Ingles
10h50 Palestra As Estratégias do Marketing Digital - Gustavo 
Borthelson
11h40 Atendimento exclusivo com os palestrantes do período 
da manhã
12h30 Almoço
13h30 Como Usar a Criatividade para Resolver Problemas 
- Eddie Felix
14h20 Palestra Investimento - Danilo Ulian
15h10 Coffee Break
15h30 Palestra O Mestre das Vendas - Irineu Fernandes
16h20 Palestra Motivando para Vencer - Atila Siqueira
17h10 Atendimento exclusivo com os palestrantes do período 
da tarde - encerramento



Preso suspeito da morte 
do instrutor de Auto Escola 

Com ajuda do COI falsos mecânicos são presos em Indaiatuba

polícia
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Tentativa de assalto ao Correios 
termina com quatro presos
A ação frustrada foi registrada na manhã da última quarta-feira, dia 5, na agência do centro
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Quatro indivíduos foram detidos após tentativa de assalto a uma agência de Correios

No interior do veículo foram encontrados dinheiro e jalecos de mecânico

Quatro assaltantes 
que são residentes 
no bairro Ermelindo 

Matarazzo na zona leste de 
São Paulo foram detidos na 
manhã da última quarta-fei-
ra, dia 5, após tentativa de 
roubo a uma agência dos 
Correios localizada na rua 
Cerqueira César, centro de 
Indaiatuba.

De acordo com informa-
ções os indivíduos estavam 
em dois veículos, sendo um 
Fiat Idea preto e um Che-
vrolet Corsa na cor branca 
com emplacamento de São 

Paulo (SP). Ainda segundo a 
Guarda Civil o plano dos cri-
minosos não deu certo, pois 
um dos veículos se envolveu 
em um acidente de trânsito.

As Forças Policiais foram 
comunicadas sobre a ten-
tativa do roubo, e ainda na 
área central, a Guarda Civil 
conseguiu localizar e deter 
dois dos envolvidos e ao fa-
zer uma busca no interior no 
veiculo Idea foi encontrado 
uma arma de fogo uma pis-
tola calibre 380.

Com informações passa-
da ao Centro de Operações 
de Inteligência (COI) foi 
possível monitorar o ou-
tro veiculo que estava na 

Avenida Presidente Vargas 
sentido rodovia Santos Du-
mont SP 75.

As viaturas da Polícia 
Militar e da Guarda Civil fo-
ram informadas e iniciaram 
uma perseguição sentido ao 
município, que chegando à 
altura do trevo com a rodovia 
dos Bandeirantes, o veiculo 
foi interceptado e dois assal-
tantes detidos e conduzidos 
a Delegacia de Indaiatuba.

Apresentado os fatos ao 
Delegado de plantão foi de-
terminado que a ocorrência, 
que é um órgão da Esfera 
Federal, fosse transferido 
para a Polícia Federal de 
Campinas.

No final da tarde do último dia 
30, foi esclarecido o homicídio 
ocorrido na noite do dia 16 de 
junho, na Rua dos Indaiás, no 
qual o instrutor de Auto Escola, 
Marcos Roberto Ribeiro, 36 anos, 
foi morto a tiros a queima roupa.

O motorista de ônibus, Le-
andro de Paula da Silva, 35 
anos, morador do Jardim Paulis-
ta, foi preso exercendo sua fun-
ção, após câmeras de segurança 
identificar o atirador que estava 
em um carro Corsa, branco, 
com placa de Indaiatuba. Na 
ocasião, Leandro trajava uma 
blusa de moletom vermelha 
com capuz, e ficou por mais de 
uma hora esperando a chegada 
do instrutor, que dava aula.

Com base nas investigações 
o crime foi passional, sendo 
que a hipótese levantada pelo 
delegado responsável, é que 
sua ex-namorada estava tendo 
um caso com a vítima.

Com provas documentais , 
foi decretada a prisão temporá-
ria, por 30 dias, contra o acusa-
do do crime e a Justiça também 
autorizou busca e apreensão na 
residência do atirador onde foi 
encontrada a blusa utilizada 
no dia do crime. Para o enri-
quecimento das provas, duas 
testemunhas, protegidas pela 
Corregedoria Geral da Justiça, 
reconheceram Leandro como 
sendo o autor do disparo que 
vitimou o instrutor.

Dois golpistas foram des-
mascarados na tarde da úl-
tima terça-feira, dia 4, após 
serem detidos pela Guarda 
Civil com a ajuda do Centro 
de Operações de Inteligên-
cia (COI).

De acordo com a Guarda 
Civil, os falsos mecânicos 
procuravam suas vítimas, 
de preferência os idosos 
com veículo de alto valor, 
e abordavam dizendo que o 
motor estava com problemas 
e se podiam dar uma olhada. 
Assim que o proprietário do 
veiculo permitia a averigua-
ção, o estelionatário jogava 
um líquido no motor, que 
causava bastante fumaça, 
e dessa forma enganava as 
vítimas comprovando que 

o motor estava mesmo com 
problemas e que precisava 
ser arrumado. Ambos os 
indivíduos afirmavam ser 
mecânicos e que poderiam 
resolver o problema no lo-
cal. Caso a vítima infor-
masse que possuía seguro, 
eles forjavam uma ligação 
telefônica para a seguradora 
e informava que o serviço 
poderia ser realizado, e que 
posteriormente seriam res-
sarcidos pela empresa.

Os golpistas foram de-
tidos pela Guarda Civil na 
Avenida Presidente Vargas, 
após monitoramento do veí-
culo realizado pelos agentes 
do setor de inteligência. 

Questionados os golpis-
tas confessaram o crime e 

no interior do veículo fo-
ram encontrados dinheiro e 
jalecos de mecânicos. Com 
o flagrante, tudo e todos 
foram encaminhados a De-

legacia de Polícia e a ocor-
rência foi apresentada para 
o Delegado de Plantão que 
determinou a prisão dos dois 
indivíduos por estelionato.
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especial

CT Toquinha da Raposa realiza 
Copa das Homenagens

FOTOS: CT TOQUINHA DA RAPOSA

O campeonato, que é composto por cinco jogos, será interno e tem início em agosto

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Moto Suzuki 0km será o prêmio do aluno que completar por primeiro 
o álbum de figurinha

A Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro, 
TC Toquinha da 

Raposa, realiza em agosto a 
Copa das Homenagens que 
recebeu esse nome como 
forma de homenagear qua-
tro times que sofreram per-
das de jogadores em aciden-
tes aéreos. Na ocasião serão 

lembrados os times Chape-
coense, Manchester United, 
Alianza Lima e Torino.

O campeonato que será 
interno e tem início em agos-
to, será composto por cinco 
jogos. A grande final será em 
dezembro. Para os interessa-
dos, as inscrições devem ser 
feita até o dia 31 de julho, na 
secretaria da escola.

Além disso, o CT con-
tinua com a “disputa” do 

álbum de figurinha que irá 
premiar o primeiro aluno 
que completar o álbum com 
uma Moto Suzuki 0km. Os 
demais alunos, conforme 
for completando o álbum, 
poderão escolher uma peça 
do kit do uniforme.

Escola
A Escola de Futebol Ofi-

cial do Cruzeiro foi inau-
gurada em agosto de 2009 

e oferece aos alunos, de 
3 a 17 anos, uma infraes-
trutura diferenciada e com 
profissionais capacitados 
para atingir o máximo de 
aproveitamento e desen-
volvimento de cada aluno e 
utiliza a mesma metodolo-
gia das categorias de base 
do Cruzeiro Esporte Clube, 
MG. Os treinos acontecem 
em três períodos: manhã, 
tarde e noite.

Na escola os alunos têm 
aulas de treinamento físico, 
técnico, tático, psicoló-
gico e aula específica de 
goleiro, no qual os alunos 
desenvolvem técnicas indi-
viduais, ofensivas e defen-
sivas. Para tanto, a escola 
conta com profissionais 
altamente capacitados sob 
a coordenação do ex-jo-
gador profissional, Rafael 
Fernando Eugenio, o Zeca. 
E para manter a qualida-
de dos ensinamentos, os 
profissionais se renovam 
através de cursos, estágios 
e supervisão no Clube do 
Cruzeiro, garantindo assim, 
treinamento atualizado aos 

seus alunos. 
A escola ainda desen-

volve trabalho específico 
para goleiros com treina-
mento específico e orien-
tação diferenciada. O curso 
tem o apoio de professores 
capacitados e fundamento 
específicos como punho; 
encaixe; bola quicando; 
bola rasteira;  bola alta; 
entrada; saída; cruzamento; 
entre outros.

Os alunos matriculados 
ainda participam de campe-
onatos interno e externo, e 
os que se destacam tem a 
possibilidade de fazer um 
período de avaliação no 
Cruzeiro E.C - MG. 

Equipe sub 05 da escola de 
futebol oficial do cruzeiro em 
recente treinamento
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Trabalhador nascido em dezembro pode sacar benefício a partir de amanhã
FGTS

economia

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pagamento do PIS/Pasep ano-base 
2016 começa no próximo dia 27

Os trabalhadores nascidos em julho podem sacar o benefício a partir do dia 27 do referido mês
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DIVULGAÇÃO

Para os beneficiados, o valor a ser sacado estará disponível até o dia 29 de junho de 2018

O Ministério do Trabalho 
divulgou no último 
dia 3 o calendário de 

pagamento do abono salarial 
dos programas de Integração 
Social (PIS) e de Formação de 
Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) ano base 2016, que foi 
aprovado no Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalho (Codefat). 

De acordo com o calendário 
os trabalhadores nascidos em 
julho podem sacar o benefício 
a partir do dia 27 do referido 
mês. Para os benefiados, o valor 
a ser sacado estará disponível 
até o dia 29 de junho de 2018, 
mas sempre seguindo as datas 
estipuladas pelo Ministério do 
Trabalho.

Cerca de R$ 16,5 bilhões se-
rão destinados para pagamento 

do abono salarial no calendário 
2017/2018. De acordo com o 
ministério, mais de 24 milhões 
de trabalhadores têm direito ao 
pagamento.

Correntistas da Caixa Eco-
nômica Federal recebem o 

crédito em conta dois dias an-
tes. As regras para pagamento 
seguem as determinações da 
Lei 13.134/2015. A quantia que 
cada trabalhador recebe varia 
de R$ 79 a R$ 937, dependendo 
do tempo em que ele trabalhou 

formalmente em 2016.
O abono salarial ano-base 

2016 é direito do trabalhador 
que estava inscrito no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco anos 
e que trabalhou formalmente 
por pelo menos 30 dias em 

2016, com remuneração men-
sal média de até dois salários 
mínimos, desde que os dados 
tenham sido informados cor-
retamente pelo empregador na 
Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS).

Como sacar
O valor poderá ser retirado 

nos próprios terminais da Cai-
xa ou em alguma casa lotérica 
por meio do Cartão Cidadão e 
a senha cadastrada, mas caso o 
trabalhador não tenha o cartão, 
também poderá receber o valor 
em qualquer agência da Caixa, 
mediante apresentação de docu-
mento de identificação. A Caixa 
disponibiliza o número de  tele-
fone 0800-726 02 07 para mais 
informações a respeito do PIS.

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 Ban-
co do Brasil e apresentar um 
documento de identificação. 
Mais informações sobre o 
Pasep podem ser obtidas pelo 
telefone 0800-729 00 01, do 
Banco do Brasil.

Trabalhadores nascidos 
no mês de dezembro poderão 
sacar, a partir de amanhã, dia 
8, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
de contas inativas. O prazo 
para saque termina dia 31 
de julho. 

Valores até R$ 1,5 mil 
podem ser sacados no auto-

atendimento, somente com 
a senha do Cartão Cidadão. 
Para valores até R$ 3 mil, 
o saque pode ser feito com 
o Cartão do Cidadão e a se-
nha no autoatendimento, em 
lotéricas e correspondentes 
Caixa. Acima de R$ 3 mil, 
devem ser feitos nas agências 
da instituição.

A Caixa orienta que, para 
facilitar o atendimento, os tra-
balhadores tenham em mãos 
o documento de identificação 
e a Carteira de Trabalho, ou 
outro documento que compro-
ve a rescisão de seu contrato. 
Para valores acima R$ 10 mil 
é obrigatória a apresentação 
desses documentos.

Em regime de atendimen-
to especial, a Caixa abrirá 
cerca de 2 mil agências no 
sábado em todo o país, entre 
as 9h e as 15h. Em Indaiatuba 
as três agências terão atendi-
mento exclusivo para fazer o 
pagamento de contas vincu-
ladas do FGTS, solucionar 
dúvidas, promover acertos 

de cadastro dos trabalhado-
res e emitir senha do Cartão 
Cidadão. As agências são: na 
rua Candelária, 555, Centro; 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 2163, Jardim Kioto 
II; e Avenida Ário Barnabé, 
1806, Jardim Morada do Sol. 

Também está prevista a 
abertura antecipada, duas 

horas antes, de todas as agên-
cias no dia 10 de julho para 
pagamento exclusivo de con-
tas inativas do FGTS. Nas 
regiões em que os bancos 
abrem às 9h, as agências da 
Caixa abrirão às 8h e terão o 
horário de atendimento pror-
rogado em uma hora. (Denise 
Katahira)
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Ciclista de Indaiatuba conquista 
importante resultado na Irlanda
Gideoni Monteiro ficou em sétimo colocado no Dublin Track Cycling International
DA REDAÇÃO
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THIAGO SCHEUFEN / HTPRO

Três atletas da equipe 
PCD irão disputar World 
Series em Berlim

Equipe masculina de 
Indaiatuba é campeã 
da Taça Cidade

NATAÇÃO

VOLEIBOL

Gideoni Monteiro na Irlanda 

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

O ciclista Gideoni Mon-
teiro (Indaiatuba / Shi-
mano / HTPro Nutri-

tion) conquistou neste fim de 
semana um importante resul-
tado visando garantir uma vaga 
na Copa do Mundo UCI de 
Ciclismo de Pista, competição 
classificatória para o Campeo-
nato Mundial da modalidade. 
Gideoni encerrou em sétimo 
lugar a disputa da omnium no 
Dublin Track Cycling Interna-
tional, na Irlanda. O atleta do 
HTPro Team somou 81 pontos 
em quatro corridas, contra 159 
do campeão, o dinamarquês Ni-
klas Larsen. Frederik Madsen 
(DIN) foi o vice, com 140, e 
Ethan Hayter (GBR) completou 
o pódio, ao somar 107.

A disputa da omnium conta 
com um novo formato após a 
Rio 2016, competição em que 
Gideoni Monteiro colocou o 
Brasil na disputa após um jejum 
de 24 anos sem um brasileiro 
no velódromo olímpico. A 
modalidade conta agora com 
quatro corridas em um único 
dia e não mais seis divididas 
em duas datas como eram antes. 
Em Dublin, a omnium teve na 
programação o scratch 10k, 
tempo 10k, eliminação e prova 
por pontos de 30 km.

Europa faz parte de uma 
programação a longo prazo 
do atleta, para garantir parti-
cipação nas principais com-
petições de ciclismo de pista 
no mundo. “Preciso disputar 
as corridas do ranking UCI 
para somar pontos e, quando 
fechar o calendário deste ano, 
tentar uma vaga nas etapas 
da Copa do Mundo. Para 
isso, é necessário estar no 
top 24 mundial. Em seguida, 
fazendo todas as etapas da 
Copa, necessito estar entre 
os 21 melhores do circuito 
para fazer o Mundial. É um 
sistema que vai afunilando 
até o principal evento anual 
para nós”, contou Gideoni, 
que somou 120 pontos com 
o sétimo lugar e ocupa a 47ª 
posição no ranking mundial.

Desta forma, além de ten-
tar as vagas nestas duas com-
petições, o ciclista já iniciou 
sua preparação para competir 
na Olimpíada de Tóquio 2020. 
“Para o ranking olímpico se-
rão somados a pontuação de 
duas temporadas, 2018/2019 
e 2019/2020, com os resul-
tados da Copa do Mundo, 
Campeonato Mundial e Pan-
-Americano. Por isso, de uma 
certa forma, já é um trabalho 
visando Tóquio, mas, desta 
vez comecei antes. Para Rio 
2016, comecei em 2014. Ago-
ra, começo um ano antes, para 
chegar forte em novembro de 
2018, quando inicia o ciclo 
olímpico. O ciclo anterior foi 
repleto de aprendizados para 
mim e para a CBC, e agora 
estamos ainda mais fortes e 
bem planejados”, destacou.

Na Europa desde o dia 26 
de junho, Gideoni está em um 
período de treinamento no 
Centro Mundial de Ciclismo, 
em Aigle, na Suíça, municí-
pio localizado a cerca de 100 
km de Genebra. Sua próxima 
competição será nesta semana, 
a 6 Giorni delle Rose 2017, na 
Itália. A competição será reali-
zada na cidade de Fiorenzuola 
e vai de 6 a 11 de julho, com di-
versas provas na programação.  

“O nível da disputa estava 
bem alto, uma vez que tinha 
ciclistas do primeiro escalão, 
competidores de Copa do 
Mundo e da Olimpíada Rio 
2016. O foco dos atletas é o 
mesmo, pontuar para garantir 
uma vaga na Copa do Mundo. 
Já deu para ver como estão 
minhas pernas neste primeiro 

desafio e, de um modo geral, 
estou satisfeito com meu 
resultado”, contou Gideoni. 
“Agradeço a Confederação 
Brasileira de Ciclismo, por 
todo apoio que está me dando 
para a realização desta via-
gem, bem como meus demais 
patrocinadores”, finalizou.

O período de provas na 

Os atletas Lucas Lamen-
te Mozela, Felipe Caltran 
Vila Real e Esthefany de 
Oliveira Rodrigues da equi-
pe paradesportiva da Secre-
taria Municipal de Esportes 
irão participar de 9 a 11 de 
julho da 5ª etapa do Para 
Swimming World Series, 
disputada em Berlim, na 
Alemanha. O Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB) 
convocou 12 paratletas, 
entre eles, os três atletas de 
Indaiatuba, além do técnico 
Antônio Luiz Duarte Cândi-
do ‘Maceió’, para o Aberto 
de Berlim. Neste ano, se-
guindo o planejamento de 
fortalecer a base do esporte, 
o CPB levará a Seleção 
Brasi leira  de Jovens.  A 
delegação ainda conta com 
mais oito pessoas, entre 
técnicos, equipe de saúde e 

apoio técnico.
  A preparação da nata-

ção paralímpica brasileira , 
é para o Campeonato Mun-
dial que acontecerá de 30 de 
setembro a 6 de outubro na 
Cidade do México. Afim de 
enfrentar a altitude da capi-
tal mexicana, o Brasil fará 
um treinamento de aclima-
tação antes da viagem para 
o Mundial.

Confira abaixo as cinco 
etapas do World Series
11 e 12 de março: Copenha-
gue – Dinamarca
20 a 23 de abril: São Paulo 
– Brasil
27 a 30 de abril: Sheffield 
– Grã-Bretanha
9 a 11 de junho: Indianápo-
lis – Estados Unidos
6 a 9 de julho: Berlim – 
Alemanha

No último fim de se-
mana, a equipe sub-21 
de voleibol masculina 
disputou as finais da 4ª 
Taça Cidade Voleibol de 
Salto de Pirapora e trouxe 
para a cidade a taça da 
competição.

No sábado, dia 1º, a 
equipe enfrentou Ibiúna 
pelas semifinais e venceu 
por 2 x 0 sets, com par-
ciais de com parciais de 
25 x 12 e 25 x 12. A outra 
semifinal foi disputada 
entre Itú e Liga Despor-
tiva (Alumínio), com o 
placar em 2 x 0 para a 
equipe ituana. 

No domingo, dia 2, a 
equipe de indaiatuba der-
rotou Itú por 3 x 2, na final 
e conquistou o título de 
campeão do campeonato. 
O jogo foi eletrizante, com 
sets extremamente dispu-

tados, e a equipe sub-21 
de Indaiatuba, se mostrou 
superior quando precisava 
definir os pontos. 

Foi  a  pr imeira  vez 
que Indaiatuba partici-
pou desse torneio, e se 
mostrou em alto nível. 
A vitória veio, e conti-
nuaremos a treinar para 
melhorar cada vez mais. 
Com um projeto novo, 
recém-montado na cate-
goria menor, Indaiatuba 
conseguiu atingir os obje-
tivos traçados, levando a 
taça para casa. Os atletas 
Luiz Fernando e Alexan-
dre Júnior da equipe de 
Indaiatuba levaram os 
troféus de destaques da 
competição. 

O foco da equipe agora 
são os Jogos Regionais, 
em Americana de 11 a 21 
de julho. 
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Festival de dança reunirá 
mais de 3 mil bailarinos
Evento conta com participação de candidatos do Brasil, Paraguai, Argentina e México
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DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 07 a 13/07 Por Alex Costa Guimarães

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

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

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

nesse setor. 

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

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

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

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, é impor-
tante diminuir seu ritmo de trabalho. Cuidado com o stress 
e evite aquela irritação incontrolável, pratique a respiração 
profunda e a arte de meditar. Pode receber uma proposta para 
um trabalho que demora a concluir.  Mais ao fim de semana 

pode se tornar mais atraente e isso render aventuras amorosas.

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

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

e sociedades podem surgir.

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

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

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

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

O 25º Passo de Arte 
Internacional reunirá 
3,5 mil bailarinos de 

16 estados brasileiros, além 
de estudantes do Paraguai, 
Argentina e México. A com-
petição tem início hoje, dia 7, 
e segue até o dia 16 de julho 
no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaie). 

Os ingressos estão à venda 
na bilheteria do teatro desde o 
dia 7 de julho, e custam R$50 
inteira e R$25 meia entrada 
para estudantes com carteiri-
nha, crianças de 6 a 11 anos 
e pessoas a partir de 60 anos 
de idade. Crianças até 5 anos 
não pagam ingressos. Quem 
fizer a doação de um pacote 
de leite em pó no momento da 
compra terá 50% de desconto 
no valor do ingresso inteiro. 
Essa promoção não é válida 
para meia entrada. Mais in-
formações pelo telefone (11) 
4979 5709 ou no site www.
passodearte.com.br.

A competição terá 10 dias 
de apresentações de variados 
estilos, que concorrem a 
uma grande premiação em 
dinheiro, programação de 
workshops com professores 
reconhecidos mundialmen-
te e uma Mostra de Dança 
gratuita para divulgar os 
trabalhos dos bailarinos par-
ticipantes.

Durante a competição, 
as coreografias apresentadas 
serão analisadas e pontuadas 
por uma comissão julgadora 
formada por Ronaldo Cris-

pim, Cintia Martin, Pedro 
Consorte, Matheus Brusa, 
Anselmo Zolla, Kika Sam-
paio, Frank Ejara, Wesley 
Negão, Jonatahn Picole, Ed-
son Santos, João Vlamir, Va-
leria Mattos, Regina Sauer, 
Cassi Abranches, Cicero Go-
mes, Karine Plantadit, Carlos 
dos Santos Junior, Luca Ma-
sala e Beatriz Almeida.

Os melhores bailarinos 
serão contemplados com 
prêmios em dinheiro, troféus 
e medalhas. Nesta edição 
comemorativa do 25º Passo 
de Arte serão conferidos 
R$25 mil em dinheiro. Além 
disso, serão entregues dois 
prêmios Toshie Kobayashi/
Só Dança, essa premiação 
especial selecionará candi-
datos, a critério do júri, entre 
as modalidades de variações 
de repertório, pas de deux 

e grand pas de deux para 
participar da final do Youth 
America Grand Prix 2018, 
em Nova Iorque. Também 
serão feitas indicações a es-
tudantes e professores para 
bolsa de estudo integral para 
o YAGP Summer Course 
2018 e para o Congresso de 
Jazz Dance 2018.

Nesta edição comemorativa 
do Passo de Arte Internacional 
serão apresentadas algumas 
histórias de sucesso e profis-
sionalização que se tornaram 
realidade por meio do Passo 
de Arte e do Youth America 
Grand Prix Brasil. A coreo-
grafia de abertura de cada dia 
da competição contará essas 
histórias que envolvem novas 
parcerias, aperfeiçoamento de 
estilos e reconhecimentos de 
trabalhos em palcos nacionais 
e internacionais.

Workshops
Paralelo à competição, o even-

to terá uma programação de 
workshop com 16 renomados 
profissionais do universo da dan-
ça. Entre as aulas está a da pro-
fessora de dança e atriz premiada 
com Tony Awards, a francesa 
Karine Plantadit, a do diretor artís-
tico da Princess Grace Academy 
of Classical Dance, em Mônaco, 
o italiano Luca Masala, e a aula 
da brasileira Cassi Abranches, que 
assinou a direção coreográfica e 
de movimento da abertura dos 
Jogos Paralímpicos RIO 2016. 
A relação completa com nomes, 
conteúdo das aulas, horários e fi-
cha de inscrição está disponível no 
site www.passodearte.com.br. As 
inscrições deverão ser realizadas 
na própria secretaria do evento, 
no dia do workshop, sujeito a 
disponibilidade de vagas já que 
serão 40 alunos por turma.

A competição tem início 
hoje, dia 7, e segue até o 
dia 16 de julho no Ciaei

Polo Shopping Indaiatuba tem programação especial 
nas férias escolares

DIVERSÃO

As férias de julho chega-
ram e quem procura um local 
para entreter a criançada não 
pode deixar de visitar o Polo 
Shopping Indaiatuba. 

O Circo das Bolinhas conta 
com dois brinquedões para 
escalar, escorregar e depois 
mergulhar em uma enorme 
piscina de bolinhas e estará no 
empreendimento até o dia 30 
de julho, de segunda a sábado, 
das 10h às 22 horas; domingos 
e feriados, das 12h às 20 horas. 
A atração custa R$ 25 por 30 
minutos e a cada 15 minutos 

a mais será cobrado o valor 
de R$ 10.

Já o Trem da Alegria faz 
um tour pelos corredores do 
Shopping que imita as tradi-
cionais “Maria Fumaça”. Essa 
atração fica no shopping até 
o dia 30 de julho, e segue o 
mesmo horário de funciona-
mento do empreendimento. O 
passeio custa R$ 15.

O Experience é um jogo 
em que as pessoas interagem 
com elementos de realidade 
virtual usando óculos de alta 
tecnologia. Trata-se de uma 

imersão profunda no ambiente 
virtual, já que o participante 
tem uma visão 360º de um 
mundo 100% cibernético. A 
atração está disponível no 
mesmos dias e horários das 
atividades anteriores e custa 
R$ 20 por 10 minutos.

Outra atividade tecnológi-
ca é o Cine 6D, que propor-
ciona uma experiência mul-
tissensorial aos participantes. 
Essa atração é permanente e 
funciona de segunda a sábado, 
das 10h às 22 horas; domingos 
e feriados, das 12h às 20 horas, 

e custa R$ 10 por 5 minutos.
Por fim, de 04 a 29 de ju-

lho, sempre às terças, quintas 
e sábados, acontece o evento 
Programação Divertida, com 
duas oficinas gratuitas para 
crianças de 5 a 12 anos: uma 
de programação com os robôs 
Dash & Dot e outra de criação 
de games. O conteúdo das 
oficinas será dividido em três 
faixas etárias e as inscrições 
poderão ser feitas pelo site 
Sympla ou no local do evento, 
conforme disponibilidade de 
vagas.
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Final do concurso Rainha 
Faici acontece dia 15
Serão quinze candidatas concorrendo ao título de Rainha

MARCHETTI FOTOGRAFIA

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - Lançamento  -  Aven-
tura  -  Classificação 12 anos -  133 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   17h30  /  21h35
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   14h40  /  20h40
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   13h50  /  15h25  /  17h10  
/ 21h50
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   16h15
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   18h45
.............................................................................................................
MEU MALVADO FAVORITO 3 - 2ª semana  -  Animação / Co-
média  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   14h00  /  15h30  /  
18h00  /  20h10
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   14h25  /  16h40  /  19h15  
/  21h25
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   19h10
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   15h50  /  20h30
.............................................................................................................
KIKI - OS SEGREDOS DO DESEJO - Sessão do Cineclube In-
daiatuba, com debate após a exibição*  -  Comédia -  Classificação 
16 anos -  102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (11):   19h30. *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
.............................................................................................................
UMA FAMÍLIA DE DOIS - 2ª semana  -  Comédia Dramática  -  
Classificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Segunda (10)  e  na  Quarta (12):   
18h45. *Atenção:  na terça, dia 11, não haverá sessão deste filme 
.............................................................................................................
O CÍRCULO - 3ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  109 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Segunda (10)  e  na  Quarta (12):   
21h15. *Atenção:  na terça, dia 11, não haverá sessão deste filme 
.............................................................................................................
MEUS 15 ANOS - 3ª semana -  Comédia Romântica Juvenil  -  Clas-
sificação 10 anos  -  94 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   13h30  /  18h10
.............................................................................................................
UM TIO QUASE PERFEITO - 4ª semana -  Comédia -  Classifi-
cação livre  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   14h20  /  16h35
.............................................................................................................
A MÚMIA - 5ª semana  -  Aventura  /  Suspense  -  Classificação 12 
anos  -  110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   17h50
.............................................................................................................
MULHER MARAVILHA - 6ª semana  -  Aventura  /  Ficção  -  
Classificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na Terça (11):   20h50
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Segunda (10)   e  na  Quarta (12):   14h50  
/  20h50. Terça (11):   somente 14h50
.............................................................................................................

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

Classificados grátis - Faça o seu!

Você sabia 
que em muitas 
culturas a borra 
do café é usada 
para adivinha-
ção? Essa técni-
ca recebe o nome 
de cafemancia 
ou cafeomancia. 
Venha degustar 
um delicioso café 
premium aqui 
na Mon Petit. 
E se quiser a 
gente arrisca uns 
palpites para 
melhorar o seu 
futuro!

A grande final do con-
curso Rainha Faici 
2017 será realizada 

no dia 15 de julho, a partir das 
20 horas, no Indaiatuba Clube. 
Na ocasião quinze candidatas 
concorreram ao título de Rai-
nha, Princesa e Madrinha da 
Festa, além de Miss Simpatia 
e Garota Rodeio. Os convites 
antecipados já estão à venda 
e custam R$20. Informações: 
(19) 3264 0936.

O evento ainda contará 
com shows e uma competição 
de comitivas, que está com 
inscrições abertas. 

E para o grande dia, as 
finalistas estão em período 
de preparação intensiva com 
ensaios e aulas de passarela, 
postura e expressão facial. 
Nessa etapa final do concurso 
serão três desfiles classifi-
catórios. No primeiro, as 15 
candidatas estarão na passa-
rela. O traje será calça jeans 
e camisete. Cabelo e maquia-
gem serão responsabilidade 
do profissional Jones Ferreira. 
No segundo desfile, apenas 10 
participantes concorrem e no 
terceiro, já em traje de gala, as 
cinco melhores votadas retor-
nam à passarela para receber 
notas que definirão o título de 
cada uma. O evento ainda terá 
uma apresentação especial 
que contará com as 15 finalis-
tas do concurso e shows com 
os cantores Waltinho Silva e 
Roger Ramos.

O júri novamente será com-
posto por 10 profissionais entre 
patrocinadores, empresários 
e especialistas do universo 
da moda e beleza, que darão 

notas de 1 a 5 para os critérios 
de beleza, postura, simpatia e 
desenvoltura. Como no ano 
passado, serão escolhidas Rai-
nha, Princesa e Madrinha da 
Faici, além da Miss Simpatia 
e da Garota Rodeio. Entre os 
prêmios das musas escolhidas 
da festa estão kit de cosméti-
cos, jóias, óculos de sol e bolsa 
de estudos.

O concurso Rainha Faici 
conta com patrocínio de Fa-
culdade Max Planck, Loja 
Star Country, Espaço Laser 
Depilação, Polo Shopping 
Indaiatuba, Floraviva Cosmé-
tico Profissional, Mercadão 
dos Óculos, Armazém da 
Prata, Jones Ferreira Make 
Up, Cris Bandeira e Lúcia 
Ramos Lingerie.

Finalistas
As 15 finalistas são: Ága-

ta Cristine Fiod Lopes, Ana 
Luisa Pimentel Batista, Ana 
Paula Rodrigues De Morais, 
Camille Soucoupe, Daiane de 
Almeida Novais, Giovanna 

Sebastião Pereira, Jessica da 
Silva Deodato, Karine Lopes 
Costa, Mayara Cristine Ma-
lheiro Santos, Mayara Lima, 
Milena Silva dos Santos, Re-
beca Honório D’Isep, Renata 
Camargo, Sheila Gabriela 
Zonatto e Thaís de Souza 
Carletti. O perfil de cada can-
didata está disponível no site 

oficial da Faici.
Em 2016, Daniela Ferreira 

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

Competição de Comitivas também 
acontece na final Rainha Faici

A grande final do concurso 
Rainha Faici 2017 será um 
momento de competição para 
as candidatas e também para 
as comitivas. Entre os desfi-
les, o palco será espaço para 
as comitivas participantes se 
apresentarem ao público pre-
sente e serem avaliadas pelo 
mesmo júri do concurso. Os 
critérios a serem pontuados 
serão criatividade, música e 
desempenho. O grupo vence-
dor recebe troféu e o direito de 
se apresentar em um dos dias 

de Festa na arena da Faici.
Para se inscrever, o res-

ponsável da comitiva deve 
entrar em contato com Éder 
Farias pelo telefone (19) 
99703 3020. Grupos com até 
seis dançarinos não pagam. 
Já para as comitivas maiores, 
cada participante acima des-
se número paga 50% do valor 
do ingresso. Além disso, no 
dia do evento, quem também 
estiver com uniforme de 
comitiva paga 50% do valor 
do convite.

Apresentações musicais acontece no Parque Mall
RECITAL

O Parque Mall Indaiatu-
ba recebe mais dois eventos 
culturais neste mês de julho. 
As atrações ocorrem nos 
dias 13 e 14, na praça de 
eventos do shopping, com 
apresentações do Recital 
Ador’arte e a estreia da Ca-
merata Jovem de Indaiatu-
ba, no Acafi e Ador’arte In 
Concert. Ambos os eventos 
são gratuitos ao público.

A primeira atração será 
o Recital Ador’arte, evento 
promovido pelo Centro Mu-

sical Ador’arte. A apresen-
tação acontece dia 13 de ju-
lho, quinta-feira, a partir das 
19 horas. O público presente 
poderá acompanhar ainda 
outras duas participações 
nesta noite: o Quarteto de 
Cordas Lírius e a presença 
do pianista Everton Nunes. 

Na segunda noite musi-
cal da semana, no dia 14 de 
julho, sexta-feira, a Came-
rata Jovem de Indaiatuba faz 
sua estreia diante do públi-
co, também a partir das 19h. 

O evento, com participação 
da Ador’arte, contará ainda 
com as apresentações do 
Coro Sinfônico e do Coro 
Infanto-Juvenil, ambos de 
Itu, além de solos com o 
saxofonista Weber Marely e 
a soprano Fabi Gasser. 

Mais informações sobre 
os eventos pelos telefones 
(19) 3328-4305 e 9.8330-
6667; nos e-mails camera-
taindaiatuba@gmail.com 
e centromusicaladorarte@
gmail.com; e pelos sites 

www.camerataindaiatuba.
wixsite.com/acafie/, e/ou 
centromusicaladorarte.com.br. 

Serviço 
Recital Ador’arte/Acafi e 
Ador’arte In Concert
Quando: Dias 13 e 14 de 
julho (quinta e sexta-feira)
Horário: Ambos às 19h
Endereço: Rua das Primave-
ras, 1.050. 
Estacionamento: R$ 3 – pe-
ríodo de três horas iniciais/
R$ 1 – a cada hora adicional 

A final elegerá a Rainha, Princesa e 
Madrinha da Faici 2017, além de Miss 
Simpatia e Garota Rodeio
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Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

helga@maisexpressao.com.br

O ArraYázigi Social em prol da entidade Anjos de Patas 
foi um sucesso e arrecadou fundos para a instituição

Álvaro e sua esposa Andréa, proprietários do mais novo Restaurante 
de Frutos do Mar “O Convés” que receberam no dia 29,  convidados 
e a imprensa para um Menu degustação

A Paróquia Santo Antônio comemorou seu aniversário de 25 
anos com a Santa Missa que aconteceu na Praça do Barco, no 
Parque Ecológico

Foto: Monica Carolina

Foto: Monica Carolina

Equipe do Restaurante “O Convés” Richard, Juciara, Mariane,  
Charles Marcelo e Luis

O evento Som e Vida, que tinha como objetivo evangelizar através 
da música, contou com diversas bandas gospel. Destaque para a 
Banda Rosa de Saron que encerrou a festa.

Paulo Celso, Alessandro Barros e Paulo Lui jantar de 
confraternização no Royal Palm Tower. O jantar reuniu elenco, 
produtores, equipe, imprensa e amigos para celebrar as gravações 
do filme “Eu Sou Brasileiro” que aconteceram em Indaiatuba

Fernanda Vasconcellos, Daniel Rocha, Cristiana 
Oliveira, Letícia Spiller, produtores e equipe no jantar de 
confraternização no Royal Palm Tower em Indaiatuba. O filme 
“Eu Sou Brasileiro” foi filmado na cidade

Chef Lucas Batista e Chef Igor Furlan ao lado da barista Adelaide 
Cavalcanti da Nespresso em Aula-Show para profissionais e 
imprensa sobre receitas com café. Programação do festival 
gastronomico itinerante Sabores da Terra, que vai até dia 09/07 em 
vários restaurantes de Indaiatuba.

Arian Carneiro na Aula-Show de Sanduíches Especiais com 
chef Cristiano Borgonovi, Castelo Alimentos e Fazenda 
Atalaia. Parte do cronograma do festival gastronomico 
itinerante Sabores da Terra. As aulas aconteceram na Max 
Planck e aberta ao público

Nelson Polinário e Flávia Camille na Escola de Teatro Nelson 
Polinário, conhecendo as opções vegetarianas da Croasonho

Gabriela Dametto e Vinny Almeida, casal baladeiro que ganhou a 
promoção Você Conectado Com Seu Amor, curtindo no Boteco do Barão



boanerges gonçalves
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Falando de Rotary

Tornados 10 anos

Polo Shopping Indaiatuba recebe a Mostra de Dança Passo de Arte

Restaurante Simetria promove jantar de encerramento das gravações

Jubileu de Diamante do Clube 9 de 
Julho é celebrado com tradicional 
Baile de Aniversário

Grande Festiva,  Noite de Posses dos quatro clubes de Rotary de Indaiatuba: o Rotary Indaiatuba; Rotary Votura;  Rotary Cocaes; e  E-Club Distrito 4310. Tudo muito lindo e muita energia boa no 
Salão Social do Indaiatuba Clube na noite do dia 30/07.  Presença auspiciosa do Governador Distrital, José Walter Viotto e a Coordenadora Leonilde Felici Viotto. Também marcando presença, o Exmo. 
Sr. Nilson Gaspar, prefeito de Indaiatuba, o presidente da Câmara Municipal Sr, Helio Ribeiro. E um agradecimento muito especial para minha família, meu irmão Francisco, minha cunhada Anabel, 
minha sobrinha Bruna e o agora quase sobrinho Fábio, além dos primos Leandro, Carla, e os pequenos; Gabriel, Sara e Beatriz. Salve “2017/2018”, que seja e será um ano maravilhoso! E vamos fazer 
a Diferença!!!! Festiva de Posse no Rotary Club de Salto Moutonnée, A primeira reunião do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes se deu na noite do dia 04/07 em uma Reunião Conjunta com o Rotary 
Club de Salto Moutonnée, que esta em festiva de posse de sua nova diretoria. Grande presença de visitantes: Rotary Votura; Rotary Cocaes; Rotary Salto; Rotary Itú Terras de São José. Teve também a 
apresentação do Projeto Mirai, um lindo projeto do Rotary de Salto Moutonnée. Muitas homenagens e o GA da Área 5. Sergio Lelli cumprimentou a todos e parabenizou ao Moutonnée por sua posse.

Em comemoração aos 60 anos de sua fundação, o Clube 9 
de Julho promove no dia 15, a partir das 22h, seu tradicional 
Baile de Aniversário. A celebração do Jubileu de Diamante será 
realizada no Salão Social e contará com decoração de Vladimir 
Seneme e jantar assinado pelo Buffet Rezende, além de show 
com a banda Option.

Jantar de Confrater-
nização do encerramento 

das filmagens do Filme 
“Eu Sou Brasileiro”, no 

Restaurante Simetria, no 
The Royal Palm Tower, 
em Indaiatuba. O elenco 

presente eram a atriz Fer-
nanda Vasconcelos, Daniel 

Rocha e Cristiana Olivei-
ra, além da atriz Letícia 

Spiller, que também é co- 
produtora do filme, e do 

Diretor Alessandro Barros.

Tarde de treino 
misto do Tornados, no 
SESI, que logo após 
o treino, aconteceu o 
parabéns pelos 10 anos 
do Tornados Indaiá 
Rugby Clube. Os alvi/
laranja curtiram os pa-
rabéns como se fosse o 
terceiro tempo de um 
jogo normal. Parabéns 
para esta família que 
me acolheu, com tanto 
carinho e de que tanto 
gosto. Estou aqui com-
pletamente emociona-
do pela declaração de 
querência da família 
Tornados. 

Em mais uma iniciativa para democratizar o acesso à 
cultura em Indaiatuba e região, o Polo Shopping Indaiatuba 
recebe, de 09 a 16 de julho, a Mostra de Dança Passo de 
Arte. O evento, gratuito, faz parte da programação da 25ª 
edição da Competição Internacional Passo de Arte, que há 12 
anos reúne em Indaiatuba os melhores bailarinos do Brasil 
e da América. Quem passar pelo Polo Shopping Indaiatuba 
nesse período poderá curtir apresentações de solos, duos e 
conjuntos em vários gêneros da dança, desde o clássico até 
as atualíssimas danças urbanas. “A Mostra é uma forma 
de tornar públicos os trabalhos que serão apresentados na 
competição oficial no CIAEI, para que a comunidade tenha 
acesso a esta manifestação artística de forma gratuita”, afir-
ma William Romão, organizador da Mostra Passo de Arte. 
No CIAEI, as apresentações ocorrerão de 07 a 16 de julho, 
reunindo mais de 3500 bailarinos de 15 estados brasileiros, 
além de representantes do Uruguai, Argentina e México.
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Papel de ParedePromoção Escova Progressiva

Vestidos de Noiva - Coleção Bromélia

Na Adelaide Decorações 
você encontra o que 
há de melhor e mais 
moderno em persianas, 
cort inas, papel de 
parede, colcha sob 
medida, almofadas, 
pisos laminados/vinílico 
e tapetes.  Atende 
diariamente no horário 

comercial e aos sábados com hora marcada. Pagamento 
com cartão e pode ser dividido em 5 vezes com cheque 
ou boleto. Faça um orçamento sem compromisso. 
Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

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 Flor de Liz está 
fazendo  uma 
super promoção 
d e  e s c o v a 
p r o g r e s s i v a 
p o r  a p e n a s 
R$149,90 válido 
para o mês de 
julho. Agende 
s e u  h o r á r i o 
3825-0623 ou 
pelo whatsapp 
9 .9921 -7576 . 
Demais!

Acaba de chegar na “A Nova Loja” a nova Coleção Bromélia da Center 
Noivas. Tecidos nobres, com transparência, renda e muito brilho, 
simplesmente maravilhosos. Não deixe de conferir também a divina 
coleção moda festa, longos e curtos que a loja acaba de receber na 
opção venda e aluguel. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Que este seja nosso destino: amar, viver e 
começar cada dia juntos! A linda Noiva Nathani 
Luz Cestari Valesin usando A Nova Loja.   
Felicidades!

Sale Hope

Promoção de Bateria Promoção Tô de Férias
Festa Julina do Colégio Meta

Delivery de lanches no Grenelle 
Gastro Pub

Restaurante Caipirão

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

À espera acabou! Começou sales Hope Indaiatuba com ofertas 
incríveis. Venha para Hope Indaiatuba, confira as peças 
selecionadas e aproveite. Você não vai querer ficar fora dessa. 
Até 27/7 ou enquanto durarem os estoques. Av Pres Kennedy, 
1417 Fone: 3825.8963 ou 9.7133.1417 (Whats app). Segunda 
a Sexta feira das 9h às 19h. Sábados das 9h às 15h. Facebook: 
hopeindaiatuba. Instagram: hope.indaiatuba

A Casa das Baterias está com uma super promoção 
da Bateria Excell Premium com 18 meses de garantia 
(estoque limitado) produto à base de troca. Compre 
online e você terá a comodidade deles irem até sua casa 
instalar a bateria no seu carro. Atendem também SOS 
Baterias pelo whatsapp 9.7410-4754. É uma facilidade

Tem criança de férias em casa? Vá todo mundo 
aproveitar a promoção especial que a Casa da 
Esfiha preparou para os dias de folga da meninada! 
#TôDeFérias. Esfiha de Carne, a mais pedida, por 
apenas R$ 2,95! Aproveite! Preço válido até o dia 31 
de julho em todas as nossas unidades.

Foi no último sábado na Viber a maravilhosa Festa Julina do 
Colégio Meta. Danças típicas dos alunos e diversas barracas 
típicas. Mas o mais importante é a união dos alunos com 
os professores e o respeito e amor que os alunos têm pelo 
Professor Luiz Carlos. Foi uma tarde divertida, como todos 
os anos. Parabéns Luiz Carlos, Carol e professores!

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com 
maravilhosos pratos peixes especiais, 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

Ana, Viviana e Francilene Wagner e FabioCristiano, Michele e Soraiva

Lili de dois meses, 
da proprietária Sonia, 
após consulta na 
Clínica Bicho Amigo
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Mirim e Guilherme do Bar da Gula

Isaias, Manuela, Lucieda e Vinicius na Pizzaria Torrelaguna

Equipe da Pizzaria Babbo Indaiatuba

Alexandre e Cristiane no Grenelle Gastro PubLucas e Caio no Grenelle Gastro Pub

Homero e Wilson no Cintra Restaurante Edson e Thiago no Cintra RestauranteJuliano com Carlos no Cintra Restaurante

Claudemir, Vinicius, Guilherme e Marilsa no Restaurante a Casa da Moqueca

Carlos, Nei e Junior no Restaurante Açafrão

Bruna, Julia e Cristiano no Restaurante Caipirão

Alexandre, Luis Eduardo e Ameliane na Churrascaria Sal e Boi Camila e Bruno na Pizzaria Torrelaguna



Aniversariante - AtentoDetaques Mês de Junho - Atento

gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, 
com professores capacitados para atender diversas idades 
entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Equipe Sub 11 da Escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso em Salto

Equipe sub 9 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso em Salto

Equipe sub 7 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso em Salto

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

Equipe da Casa de Carnes Filé na BrasaRenato e Sarah na festa julina do Colégio Meta

Loide Rosa  e os irmãos Bruno e Rui Aun na Festa do Peão 
Caipira-Country do Objetivo

Prof Alex e Prof Luiz Carlos na animação da Festa Julina do 
Colégio Meta

Gabriela, Laura, Laura e Manuela prontas para dançar na 
Festa do Peão Caipira-Country do Objetivo

Roberto Solano é o novo gerente da Embracon que agora 
está em novo endereço Rua Tuiuti, 354

Robert, dia 03/07Maria Cicera, dia 03/07Paulo Sérgio, dia 05/07Reginaldo GoesSergio Pedro

Neiva com o filho Gabriel saboreando um delicioso milk-shake 
e crepe no MilkShakes

A RBC Transportes e Turismos realizou mais uma excursão 
para Olímpia

Claudio e Janaina Ruman no lançamento da coleção 
Track&field no Hyatt em São Paulo. E vem aí TF Indaiatuba

Cerimonialista Ivanilde Reis em visita na Casa Sposi com 
Júlio Frias e Sandra Marqui

Alunos do Colégio Alves de Oliveira prontos para curtir a 
Festa Junina do colégio

No Espaço Camila Medina você faz alongamento em Gel, 
revitalização, pé e mão. Agende seu horário 3936-2804



        caderno de negócios

DESTAQUES DE LOCAÇÃO

Nº 754

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 social,área de 
serviço,01 vaga coberta para auto. Área de lazer com salão de festa, churrasqueira,qua-
dra, salão de jogos e play ground. Portaria 24h.R$ 800,00 + COND. + IPTU

AP02609 - JARDIM PARAÍSO - AU.55m² 02 dormitórios,WC social, sala, cozinha, 
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.

AP03540 - RESIDENCIAL VANDO - AU 56m² - 02 dormitórios, WC social, sala ampla, va-
randa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 800,00 + COND. + IPTU.

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

AP02491 - ROCCAPORENA - AU 46m² - 01 dormitórios, WC social, sala, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 900,00 + 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

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

AP03146 - SPAZIO ILLUMINARI - AU 50m² - 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.100,00 + 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$ 1.100,00 + COND. + IPTU.

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

AP03198 - PIAZZA TREVISO - AU 80m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, todos com 
armários, WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, lavanderia, WC de 
serviço, garagem para 02 autos. R$ 1.400,00 +COND. + IPTU.

AP01628-JARDIM PAU PRETO-AU 85m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. 
LOCAÇÃO:R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

AP03546 - PREMIUM RESIDENCE - AU 73m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala ampla, varanda gourmet, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, garagem para 02 autos. --Condomínio com infra-estrutura de lazer completa-- 
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

AP03561 - CLASS - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambien-
tes, varanda, cozinha, lavanderia, duas vagas de garagem. Área de lazer completa. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU.

AP03581 - VILA FELICITÁ - AU 83 - 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários, 
WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda gourmet, garagem para 02 
autos. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

AP02886 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AU 90m² - 03 dormitórios (01 suíte), WC so-
cial, sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

CASA EM CONDOMÍNIO:

CA07104 - MORADAS DE ITAICI - AT 130m², AC 67m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha com gabinete, lavanderia, quintal gramado, garagem para 02 autos. 
--Condomínio com ampla área de lazer-- R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.

CA03548 - MORADAS DE ITAICI - AT 130m² AC 70m² - 03 dormitórios, sendo uma 
suíte, banheiro social, sala, cozinha planejada, lavanderia, despensa, quintal, garagem 
para 02 autos. Condomínio com ampla área de lazer-- R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

CA04660 - CHÁCARA BELVEDERE - 3 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, lavabo, cozinha com gabinete, espaço gourmet c/ churrasqueira, garagem 
para 02 autos.R$1.550,00 + COND + IPTU

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dormitórios sendo 01 suite, WC 
social, sala ampla, cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 au-
tos. Excelente condomínio com área de lazer completa. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.

CA07154 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m² - AC 105m² , 03 dorms, com armários, 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, wc social, cozinha com armários planejados, área 
de serviço, 02 vagas de garagem, sendo 01 coberta. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU

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

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

CA06165 - JARDIM VISTA VERDE - AT 175m², AC 148m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social com gabinete, sala 02 ambientes, jardim de inverno, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet, garagem para 02 autos**Pre-
paração para ar condicionado, e aquecedor solar.** R$ 2.800,00 + COND. + IPTU.

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

CA06486 - JARDIM CALIFORNIA - AT 150m², aC 43m² - 01 dormitório, WC social, 
sala, cozinha. R$ 800,00 + 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, cozinha, wc, lavan-
deria, garagem para 02 carros cobertos R$ 900,00+ IPTU.

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

CA06984 - CENTRO - AU 70m² - 02 Dormitórios com armários,escritório,Wc social, 
sala cozinha, lavanderia, sem garagem. R$ 1.500,00

CA07138-CIDADE NOVA II, AT.125m² AC.110m² - 03 Dormitórios, sendo 01 suite, 
wc social, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 autos.R$ 
1.600,00+ IPTU

CA07161 - JARDIM AMÉRICA - CA07161- AT 280m² e AC 200m² - 3 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha grande, edícula com quarto, banheiro e área de churrasqueira. 
R$1.900,00.

CA07148 - CENTRO - AT. 200 m² AC. 130 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha 
planejada, sala ampla, wc social, lavanderia e garagem para 4 autos coberta.R$ 
2.200,00 + IPTU

CA06720- AT250M²- AC180M²- Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suite, sala, ampla 
cozinha, com espaço para dispensa, WC social, área de serviço, edícula com 01 suite. 
Garagem coberta para 02 carros. R$ 2.300,00 + IPTU.

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

CA07149 - CIDADE NOVA - CA07149 - AT. 400 m² AC. 320 m² - 3 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC social e casa dos fundos com 2 dormitórios, 
sala,cozinha e WC social e lavanderia.Garagem para 2 autos coberto, churrasqueira 
e portão eletrônico.R$ 3.000,00 + IPTU

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

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

CHÁCARAS:

CH01636 - ALDROVANDIA - AT. 1000 m² AC. 65 m² - Graciosa chácara com casa de 1 
dormitórios, sala cozinha, WC social e lavanderia com muitos pés de frutas, poço caipira 
e espaço para vários carros. Ideal para um casal!R$1.100,00 + IPTU

CH01616 - LAGOS DE SHANADU - AT 5.000m², AC 180m² - Casa pré fabricada com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, roupeiro, WC social, sala, cozinha, lavanderia, área de lazer 
com churrasqueira, forno de pizza, piscina, pomar, jardim. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

CH01625 - VALE DAS LARANJEIRAS,AC.97m² - 01 Dormitório com closet, Wc social, 
sala, cozinha americana, lavanderia, vagas de garagem.
MOBILIADO.R$ 2.000,00

CH01588 - TERRAS DE ITAICI - AT.1000m² AC.90m² 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e piscina. R$ 2.500,00.

CH01430 - AT 2.000,00 m² - 03 dormitórios, 01 sala social, 01 sala jantar, 01 cozinha, 
02 WC, lavanderia, 01 edícula, 02 WC externo, 01 WC deficiente, lavabo, churrasqueira, 
piscina, salão coberto, 05 vagas para automóveis, canil. R$ 3.500,00

CH01421 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m², AC 350m², 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala de estar c/ tv, Sala de estar com lareira, escritório, sala de jantar, 
cozinha planejada, despensa, área de serviço, lavanderia, área de lazer com pomar, 
churrasqueira, forno a lenha, piscina, WC externo, quarto de despejo, garagem para 04 
autos.R$ 3.800,00 + COND. + IPTU.

DESTAQUES 

DE VENDA DA 

SEMANA

TE05027 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m² - Ótima 
localização, próximo ao Parque Ecológico e a poucos minutos do centro; 
Completa infraestrutura, Portaria e segurança 24 horas e área de lazer. R$ 
240.000,00

AP03063 - JARDIM POMPÉIA - AU. 83 m² - 3 dormitórios (1 suíte com 
armário), sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, varanda 
gourmet e garagem para 2 autos. Apartamento com área de lazer completa 
e portaria 24h. R$ 420.000,00

AP03623 - IMAGINE -AU 88m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, lavanderia estendida 
(aquecimento à gás), garagem para 02 autos. --Condomínio com infra-estru-
tura de lazer completa. R$ 580.000,00.

AP03624 - HAMPTON GARDENS - AU 110m² - Excelente apartamento com 
vista privilegiada sendo 03 dormitórios 01 suíte com hidro (todos com armá-
rios) WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, lavanderia 
com armários (aquecedor à gás), garagem para 02 autos. R$ 640.000,00
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 
dorm,cozinha com armários, 
1 vaga portaria 24 horas, 
área de lazer R$ 900,00 + 
cond. 250,00 + Iptu 
AP00400 – Flat  - Number 
One – 1 dorm. Sendo suite, 
sala com sacada  13 andar
R$2.000,00 ( tudo incluso )
AP00436 – Cond. Bosque 
dos Indaias – 2 dorm.   sala 
2 ambientes, cozinha sepa-
rada com lavanderia próxi-
mo ao Walmart. Shopping 
Polo , bancos , lojas e es-
colas Aluguel 1.000,00) In-
cluso condomínio e IPTU
AP00462 – Solar do Ita-
maraca – Apto no Cond. 
Rachid Sfeir, 3 dorm. Sendo 
1 suite com armários plane-
jado , sala com 2 ambientes, 
varanda, WC social, cozinha 
planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU, 
com elevador e janelas 
anti ruído.

AP00570 – Edificio San Ma-
rino – 3 dorm. sendo 1 suite 
, . e com armários e garagem 
R$ 2.000,00 ( incluso cond. 
e IPTU) 
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – 
Centro ,com 2 dorm sendo 1 
suite com armários planejados 
nos 2 dorm. cozinha com pla-
nejados, WC, sala com planej. 
1 vaga coberta, com piscina e 
salão de festa R$1.100,00 + 
cond. 400,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – 
Edificio   San Marino 11 andar 
com 3 dorm. sendo 1 suite com 
armários, sala 2 ambientes , 1 
vaga de garagem R$ 2.000,00 
( incluso condomínio e Iptu)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dormitório, 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 alu-
guel 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 ventila-
dor teto, cozinha com planeja-
do R$800,00 + cond. 250,00 
incluido gás e água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, 
ao Cristo)- 2 dorm. sala, co-
zinha com armários e fogão 
cooktop, e 1 dorm com ar-
mários R$ 1.000,00 + cond. 
140,00
CA01021- Jardim Androvan-
di – 2 dorm. Coz. WC, lav. 
Coberta e 1 vaga R$ 900,0
CA01229 – Portal do Sol – 
Sobrado embaixo garagem, 
pequena escada 2 dormitório, 
sendo 1 suite, cozinha ameri-
cana, sala com 2 ambientes 
com pequena sacada, 1 wc, 
lavanderia bem arejada R$ 
1.000,00

CA01123 –Esplanada 1 – Sobra-
do parte superior 4 dorm. todos 
com armários,ar condicionado 
e ventilador de teto, WC social, 
2 com sacada e 1 suite máster, 
parte inferior sala 2 amb. Com 
lavabo, jd. De inverno, cozinha 
plan., lavanderia com armários, 
área gourmet, com churrasqueira, 
pia e WC. Cerca elétrica, aquece-
dor solar, vaga pra 4 carro sendo 
2 coberta R$ 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
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

GL000 15 – Distrito  Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 
m2, PE direito 12m 15 vagas 
garagem, com instalação ADM, 
recepção, escritório e laboratório, 
almox. Refeitório  e vestiário $ 
34.000,00 Cond 2.000,00
SA00010 – Office Premium 
– Torre Bunises – Locação 
sala de 44m2 com 1wc- sexto 
andar – aluguel $1.000,00 + 
cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  44m2 
com 1wc, cozinha , e área de luz e 
duas salas  sendo uma tipo recep-
ção, 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 633791 - Jardim Alice - 3 Dor-
mtório / sala/ coz/wc / lavand / 2  gar 
R$1.300 + IPTU

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

ref. site 573881 - Res Beira da Mata - 3 
suítes /1 máster c/ hidro e closet / 3 salas / 
lavabo / coz. planej. / 2 wc / lav. / edícula c/ 
chur e wc / 4 gar/ jd / lareira R$ 895.000,00

ref. site 68639 - Moradas de itaici - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / gar. 2 va-
gas. R$ 1.400,00 + COND+ IPTU.

ref. site 089591 – Jd. Morada do Sol 
-  Dormtório / cozinha / wc / área de 
serv/ gar R$580.00

ref. site 959591 - Montreal Residence 
– 3 dormt/ 1 suite/ 2 salas / coz planej 
/ wc social / churrasq / 2 gar / jardim. 
R$470.000,00

ref. site 471791 -  Jardim Marina - 1 
suite/ sala/ cozinha amer/ lavand/ 
quintal / 3 gar R$900,00

ref. site 029471 - Jd união - 3 dormt / 1 
suite / 2 wc / coz / sala R$ 340.000,00

ref. site 556391 - Jardim Bréscia - Ter-
reno com 200 m². R$145.000,00

ref. site 695291 - Chac. Videira de Itaici - casa 
1 : 3D / 2 suites / 1 wc / as / piscina /casa 
caseiro c/ 1 dormt / wc / R$1.000.000,00

ref. site 774491 - Villagio D’Amore 
- 3 dormt/ sala/ coz/wc / lavand/ gar 
R900,00 + COND+ IPTU

ref. site 569741 - Duetto Di Mariah – 
Duplex : 3 dormt/ 1 suite/ sala/ coz/ 
lavand/ 2 wc /  3 Gar R$480.000,00
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.207 – JD.OLINDA – R$420 MIL – superior :2dor-
ms,sala,copa,coz,WC,garagem. Inferior : dorm,sala,-
coz,WC,lavanderia,área c/churrasqueira,porão,quintal
COD.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,-
coz,2 wc,lavanderia,quintal,garagem descoberta para 
5 carros.

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts com 
sacada,,sala 3 ambientes,coz,lavabo,lavanderia,es-
critório,dispensa,piscina,churrasqueira,arcondiciona-
do,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),sa-
la,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.

TERRENOS

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

CHÁCARAS E SITIOS

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

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm,coz,W-
C,lavanderia,garagem coberta para 2 carros,forno caipira,campo 
de futebol,pomar com muita fruta,poço artesiano,água e esgoto 
na rua,caixa d´água 3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina,churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm,sala,coz,W-
C,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,coz,W-
C,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 – 2Ds,sala,coz,wc,entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,WC,sem garagem
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,WC,quar-
tinho nos fundos,garagem
JD.DO VALE – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,WC,garagem 
(piso superior)
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm,sala,coz,WC,entrada 
para carro

CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários,sala,coz,W-
C,as,sem garagem. PISO SUPERIOR
JD.COLONIAL – R$1200,00 – (SOBRADO) – em cima:3D,2wc 
. em baixo:sala,coz,WC,as,gar. p/2 carros,portão eletrônico.
JD.DO VALE – R$1.200,00 – 2Ds,sala,coz,WC,sem garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms,sala,coz,WC,garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st),sala,coz ameri-
cana,as,WC,garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,co-
pa,3wc,as,quintal,garagem. (SOBRADO)
VL.TELLER – R$1400,00 (frente) 2dorms,sala,copa,coz,WC,-
garagem  R$800,00 (fundos) dorm,sala,coz,wc                                
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 3dorms,sala,copa,co-
z,2wc,lavanderia,garagem para 2 carros. (SOBRADO)
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st),sala,coz,WC,-
quartinho nos fundos,garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st),sala de estar  
jantar,coz planejada,WC,nos fundos dorm e WC,are acober-
ta,garagem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dor-
ms(1st),sala,coz americana,WC,as,entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1D,sala,coz,wc,sem gar.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm,sala,coz,WC,as
PQ.INDAIA  R$730,00  2Ds,sala,coz,WC,sacada,1 vaga de gar.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms,sala,coz,ec,garagem 
(SEM COND.)
JD.SANTA CRUZ – R$800,00 – 2Ds,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)
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,WC,as,-
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,WC,1vaga 
de garagem (incluso condomínio)
VL.FURLAN – R$1300,00 – 2dorms (1 c a/e),sala,coz plane-
jada com fogão,WC,lavanderia planejada,garagem.
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st),sala,coz,WC,1 vaga de gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,as,garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m²,WC
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m²,2wc,escritorio
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m²,wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m²,com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo,1 vaga de 
garagem,no edifico : elevador,escadas,serviço de limpeza,portaria 
virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo,incluso água,luz,IPTU,ar condicionado,lixo branco.
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 gar.k, 

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  

LOCAÇÃO

AP 00244 – CENTRO – 2 DORM, 1 
SUITE, 1 VAGA..................................
R$ 1500,00 (INCLUSO IPTU E COND)
AP 00245 – EDIF MANHATTAN – 3 
DORM, 1 SUITE, 1 VAGA.................
.............R$ 1000,00 + COND + IPTU
AP 00246 – EDIF. AZALEIA – 3 
DORM, 1 VAGA.................................
R$ 1000,00 (INCLUSO IPTU E COND)
AP – 00250 – TORRE DA LIBER-
DADE – 3 DORM, 1 SUITE, 1 VAGA
.............R$ 1700,00 + COND + IPTU
CA 01093 - JD. M. DO SOL– 4 
DORM, 1 VAGA...R$ 1200,00 + IPTU
CA 01096 - JD. ESPLANADA II – 1 
DORM, 1 VAGA....R$ 1200,00 + IPTU
CA 01099 – VILA RUBENS SOBRA-
DO – 2 DORM, 1 SUITE, 1 VAGA....
............................R$ 1300,00 + IPTU

VENHA ALUGAR NA DUARTE IMÓVEIS E GANHE 
50% DE DESCONTO NO PRIMEIRO ALUGUEL

CA 01114 – M. DO SOL – FUNDOS 
1 DORM, ENTRADA P/ MOTO.........
..............R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)
CA 01123 – VILA TODOS OS SAN-
TOS – 2 DORM, COPA, 2 VAGAS.....
..............................R$ 1300,00 + 
IPTU (2 CASA NO MESMO QUINTAL).
CA 01125 – CIDADE NOVA – 2 
DORM, 1 VAGA...R$ 1200,00 + IPTU
CA 01126 – CIDADE NOVA – 2 DORM 
, 2 VAGAS...............R$ 1500,00 + IPTU
CA 01129 – CENTRO – 3 DORM C/ 
GUARDA ROUPA EMB., 1 SUITE, 3 
VAGAS................R$ 1900,00 + IPTU
CA 01130 – PQ. RES. INDAIÁ – 2 
DORM, 2 VAGAS....R$ 1100,00 + IPTU
CA 01132 – COND. PORTAL DAS 
ACACIAS – 3D, 1 SUITE, 2 VAGAS... 
R$ 2000,00 (INCLUSO IPTU E COND)
SA 00012 – 2 - JD. M. DO SOL – 1 
SALA, 1 WC....................R$ 1200,00
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LOCAÇÃO - SALÕES

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 c/ 80M² C/ 02 Wcs. R$ 
1.700,00 (IPTU incluso)

Centro- SL00336 - Salão Com 3 A 5 ambientes, 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 Candelária 80 M²     R$ 4.500,00

Jd. Morada do Sol –SL00274 - AU.80 + 70 Des-
coberta, 02 Wcs com estacionamento na frente. R$ 
3.000,00 + IPTU R$ 80,00

LOCAÇÃO - CASAS

Jd. Califórnia – CA02596 - Casa de fundos com 01 
dormitório, cozinha, sala, lavanderia, Wc e 01 vaga. 
R$ 600,00 + IPTU

V. Georgina – CA0909 - Casa de fundos com 02 
dormitórios, cozinha, sala, Wc, 01 vaga moto. R$ 
800,00 + IPTU

Jd. Morada do Sol – CA 02977 - 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc, área de serviço, 01 vaga. R$ 
800,00 

Centro – CA1277 - 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, quintal, s/garagem. R$ 800,00 
(IPTU Incluso)

V. Almeida- CA02974 - 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, garagem coberta. R$ 950,00 + 
IPTU

Centro – CA02932 - 02 dormitórios, sala, copa/co-
zinha, Wc, área de serviço e  s/garagem. R$ 950,00 
+ IPTU

Jd. Califórnia – CA1369 - 03 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc, lavanderia, garagem. R$ 1.000,00 + IPTU

Vila Bergamo ( Próx ao centro) – CA02983 - 02 
dormitórios ( 01 SUÍTE), sala, cozinha, amplo quintal 
garagem p/ moto. R$ 1.000,00 + IPTU

Jd. Recanto do Vale – CA02971 – 02 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, quintal,02 vagas. R$ 
1.100,00 + IPTU

Centro – CA0370 - Casa 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc, quintal. R$ 1.000,00 + IPTU 

R. Candelária (Prox.: Av. Kenedy) – CA02685 - 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, e 02 vagas. R$ 
1.200,00 + IPTU (80,00)

JD. Colonial – CA02923 - Sobrado 03 Dormitó-
rios,02 Wcs, sala, cozinha,02 vagas. R$ 1.200,00 + 
IPTU

JD. Morada do Sol –CA02982 - 03 dormitórios, Wc, 
sala, cozinha, quintal,02 vagas. R$ 1.200,00.

JD. Bela Vista-CA02921 - 02 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc, lavanderia, quintal, 02 vagas (Todos os 
móveis planejados). R$ 1.400,00.

Centro – CA02812 - Casa comercial / residencial 05 
salas,01 cozinha,03 Wcs, garagem. R$ 1.500,00 + 
IPTU 

JD. América – CA 02965 - 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha, área de serviço 02 vagas coberta. R$ 
1.600,00

Centro – CA02901 - 03 dormitórios (c/armários), sala, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga. R$ 1.800,00 + 
IPTU 

Itaici – CC00048 - Casa térrea 03 dormitórios (02 
suítes), sala, cozinha, edícula com churrasqueira e 
Wc. R$ 2.500,00.

LOCAÇÃO - APARTAMENTOS
 
Centro– AP00820 - Kitnet com vaga coberta, mobilia-
do e com ar condicionado. R$ 550,00 + Condomínio+ 
IPTU.

Jd. Umuarama – AP00737 - 02 dormitórios, Wc, 
sala, cozinha, 01 vaga. R$ 750,00 + Condomínio R$ 
220,00

Jd. Moacir Arruda –AP00822 - 02 dormitórios, Wc, 
sala, cozinha, 01 vaga coberta. R$ 800,00

Jd. Parque Indaiá Oportunidade – AP00816 - Apto 
térreo - 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 vaga. 
R$ 800,00 Isento de Condomínio e IPTU

Residencial Monte Verde – AP00812 -  01 dormi-
tório, sala, cozinha, Wc e 02 vagas. R$ 800,00 + 
Condomínio R$ 258,00 + IPTU R$55,00.

V. Maria Helena– AP00402 - 03 dormitórios (01 
suíte), Wc, sala, cozinha c/ armários, 01 vaga. R$ 
1.000,00 + Condomínio

Azaleia de Itaici – AP00767 - 03 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc ,01 vaga, portaria 24 horas e área de 
lazer. R$ 1.000,00 Incluso Condomínio e IPTU.

Pq. São Lourenço –AP00744 - 02 dormitórios c/
armários, Wc, sala, cozinha planejada, área de servi-
ço, sacada, 01 vaga. R$ 1.100,00 + Condomínio R$ 
200,00 + IPTU R$ 50,00

Oportunidade JD. Monte Verde – AP00511 - 02 
dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, Wc, 01 vaga. 
(Cozinha, área de serviço, Wc, tem móveis planeja-
dos). R$ 1.200 (Incluso Condomínio + IPTU)

Pq. São Lourenço – AP00823 - 03 dormitórios c/
armários (01 suíte), sala, cozinha, área de serviço 
planejada. R$1.250,00

Jd. Alice– AP00803 - 02 dormitórios, sala, cozinha 
com armários, Wc, 01 vaga. R$ 1.300,00

Jd. Pompeia Ed Soho – AP00758 - 03 dormitórios 
(01 suíte), sala 02 ambientes, Wc, cozinha, e 02 
vagas. Área de lazer completa. R$ 1.500,00 + Condo-
mínio + IPTU

Jd.  – AP00819 - 02 dormitórios, sala 02 ambientes, 
cozinha, Wc ,01 vaga. R$ 1.500,00 (Incluso Condo-
mínio + IPTU)

Centro – AP00821 - 03 dormitórios (01 suíte), sala 02 
ambientes, cozinha, Wc, 02 vagas. R$ 2.000,00

Residencial Imagine – AP00789 - 03 dormitórios (01 
suíte), sala 02 ambientes, ampla varanda gourmet, 
Wc, 02 vagas (02 dormitórios com armários planeja-
dos). R$ 2.400,00 + Condomínio R$ 480,00

VENDA- APARTAMENTOS

Centro – AP0297 - Kitnet  s/vaga de garagem. R$ 
170.000,00

Centro – AP00820 - Kitnet com vaga coberta, mobi-
liado com ar condicionado. R$ 180.000,00

Jd. Parque Indaiá – AP00816 - 02 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc e 01 vaga. R$ 180.000,00

Jd. Pedroso – AP00796 - 01 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc e 01 vaga. R$ 190.000,00

Cecap – AP00815 - 02 dormitórios, sala, cozinha 
planejada, Wc planejado e 01 vaga. R$ 195.000,00

Jd. Alice- AP00777 – 02 dormitórios, Wc, sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço e 01 vaga. R$ 
230.000,00

Res. Monte Verde – AP00812 -  01 dormitório, sala, 
cozinha, Wc E 02 vagas. R$ 233.000,00

Cecap – AP00715 - 02 dormitórios, Wc, sala, cozi-
nha e 01 vaga. R$ 235.000,00

Jd. Alice – AP00774 - 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc e 01 vaga. (Todos os ambientes com móveis 
planejados.) portaria 24 HRS. R$ 255.000,00

Pq. São Lourenço –AP00818 - 03 dormitórios (01 
suíte), sala, Wc, Cozinha com armários 01 vaga. R$ 
265.000,00

Pq. São Lourenço –AP00744 - 02 dormitórios com 
armários, Wc, sala, cozinha planejada, área de ser-
viço, sacada,01 vaga. R$ 275.000,00 (Aceita carro 
até R$ 20.000,00)

Jd. Regente – AP00813 - 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha americana, Wc, 01 vaga. R$ 290.000,00

Centro (San Marino) – AP00772 - 03 dormitórios 
com armários (01 suíte), sala 02 ambientes, Wc, 
cozinha planejada, 02 vagas. R$ 360.000,00 (Aceita 
terreno até 1/3 do valor). 

 Residencial Imagine- AP00789 - Localização 
Privilegiada - 03 dormitórios (01 suíte), sala 02 
ambientes, ampla varanda gourmet, Wc, 02 vagas 
94m² (02 dormitórios com armários planejados). R$ 
540.000,00 Preço exclusivo da CHIDO VENDE.

VENDA - CASAS

Jd. Paulista II – CA02941 - AT: 150m² / AC: 120m² - 
Superior: 01 suíte, sala inferior: 02 dormitórios, sala, 
cozinha americana, Wc, área de serviço, quintal e 03 
vagas. R$ 260.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979 -  02 dormitórios (01 
suíte com armários), escritório, sala 02 ambientes, 
cozinha com armários, garagem. R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934 - 03 dormitórios (01 suíte) 
sala, cozinha, Wc,02 vagas.
Aceita permuta por terreno e carro. R$ 297.000,00
 
Pq. São Lourenço – CA02980 - 03 dormitórios (01 
suíte) sala, cozinha, Wc,02 vagas. R$ 330.000,00

Res. dos Guarantãs – CA02874 - 03 dormitórios 
(01 suíte) lavabo, Wc, sala, cozinha com armário, 
lavanderia, área gourmet com churrasqueira, 02 
vagas. R$ 392.000,00

Jd. Bela Vista –CA02917 - 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha, sala de jantar,03 Wcs, área de luz, 
lavanderia, quintal, área de churrasco, edícula com 
Wc, aquecedor solar,02 vagas. R$ 495.000,00

Jd. Valencia – CA02976 - 03 dormitórios (01 suíte) 
ar condicionado e armários, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada e despensa. Área coberta com 
churrasqueira. (Todos cômodos com ar condiciona-
do) portão eletrônico. R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046 - 03 dormitórios, (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 
infraestrutura completa, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas. R$ 530.000,00

Aqui se Vive-CA02683 -  03 dormitórios (1 suíte), 
Wc, sala 02 ambientes, lavabo, copa, cozinha, área 
de serviço, churrasqueira, quarto de fundos com 
Wc,03 vagas, portão eletrônico. R$550.000,00

Vila Suíça – CA 02975 - 03 dormitórios (01 suíte), 
sala ampla, cozinha, Wc, quintal, área gourmet e 
portão eletrônico. (Aceita permuta por casa em 
condomínio fechado de 150 m²). R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981 - 03 dormitórios (03 
suítes), sala 02 ambientes, cozinha, área de serviço, 
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. constru-
ída de 267m². R$940.000,00

JD. Bela Vista – CA02892 - 05 Suítes (01 com 
hidro e 04 com armários planejados), sala 02 am-
bientes, copa, cozinha planejada, despensa, área 
de serviço, quintal com forno a lenha, churrasquei-
ra, piscina, Wc, 04 vagas e portão eletrônico. R$ 
1.100.000,00

Res. Beira da Mata – CC00047 -  Piso Superior: 03 dor-
mitórios (01 suíte), Wc, Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, 
cozinha americana, área de serviço, área de churrasqueira, 
despensa, piscina ,04 vagas. R$ 1.350.000,00

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049 -  03 dor-
mitórios, closet, sala 02 ambientes, escritório, copa, 
cozinha, despensa, lavanderia, vaga 06 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 
térrea em cond. Fechado). R$ 1.350.000,00

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328 -  03 dormitórios 
(01 suíte), sala, cozinha, Wc, área de serviço, edí-
cula com Wc, pomar, piscina aquecida, churrasquei-
ra, portão eletrônico. R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324 - Parte Superior: 03 
dormitórios (03 suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, mezanino 
para TV. Parte térrea: Sala grande. Área externa: 
Churrasqueira, piscina, campo de futebol, lago, 
poço, canil,04 vagas. R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

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 
império - Vila Paraty. R$ 115.000,00

Jd. Itamaracá – TR00786 - Terreno plano 125 m². 
R$ 130.000,00

Jd. Valencia – TR00784 - Terreno com boa topo-
grafia 130 m² R$ 160.000,00

Cond. Montreal – TR00791 - Terreno com 
167,21m² R$ 177.000,00

Jd. Reserva Bom Viver Indaiá – TR00787 - Terreno 
em cond. fechado. Terra magna 360 m² R$ 215.000,00

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 -  Ter-
renos 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 Bego-
nias – Morada do Sol 
- 62m² de área, 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta, 
totalmente reformado 
R$220.000,00 ac. fi-
nanciamento ou entrada 
e parcelamento direto 
com o proprietário. F. 
3017-2608 / 9.9762-
7997/3935-3294.corra!!
Casa no 3dorms no 
condomínio Montreal 
R$ 390 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Cond. Terra Magna. 
A/T 300m² A/C 160m²  -  
Casa com 2 suites, sala, 
copa, cozinha america-
na com pé direito duplo, 
varanda, area gourmet, 
garagem para 2 carros 
cobertos e + 2 desco-
bertos, jardim e horta. 
Aceito terreno no Bres-
cia. Contato: (19) 99713-
9953 - R$510.000,00.

Imperdível! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma no Cecap. 
Base: R$320.000,00 se 
for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. 
F. 3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294. 
Jd Regina - permuta por 
casa menor valor - Linda 
casa c/ 3 dorms , 1 suite, 
coz c/ despensa, sala 2 
amb, 4 vgas R$ 480 mil  
F: (19) 99976-7071
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
Oportunidade! JD. ES-
PLANADA - Vendo casa 
3 comodos (sala, quarto, 
cozinha) WC + varan-
da. AC. 64m² AT 300m² 
R$380.000,00 Aceito 
permuta. Tratar direto 
com o proprietário F: 
3875-5385/ 99258-2654.
Residencial Imagine - 
AP00789 - Localização 
Privilegiada - 03 dormi-
tórios (01 suíte), sala 02 
ambientes, ampla va-
randa gourmet, Wc, 02 
vagas 94m² (02 dormi-
tórios com armários pla-
nejados) R$ 540.000,00 
Preço exclusivo da Chi-
do Vende. F. 3875-2215

Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 
3 dorms, 1 suíte, 1wc 
social, cozinha com ar-
marios, lavanderia co-
berta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 
garagens cobertas, por-
tão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem ar-
borizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação 
Ok R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-
7999, com o proprietário.
Sobrado no Portal das 
Acacias – part sup. 3 
dorm. todos com pla-
nejados com ar condi-
cionados sendo 1 suite 
com sacada 1 wc social.
Parte Inferior sala 2 
amb., lavabo, coz. com 
planejado, área goumt 
com churr. 2 vagas. R$ 
480.000 Luiz a creci 
166776  F. 9.9147-5947 
Vendo Casa Cond. 
Santa 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. Re-
gina R$ 490 mil - AT 
250M² AC 136M² 3 dor-
ms/ 1 suíte. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Casa Parque 
Real - 115 m² 3 Dorm/1 
Suíte. R$ 370 Mil. Már-
cia (19) 97404-0445

Vila Maria Helena Ven-
de-se casa ao lado da 
Cobreq sendo 2 dorm. 1 
suíte master, sala, cozi-
nha, WC social, área de 
serviço, garagem para 
2 carros, portão ele-
tronico. Casa Nova!!!  
R$325.000,00 F. 3894-
6182 /99450-2461. 
Vila Suíça – CA 02975 
- 03 dormitórios (01 
suítes), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, 
área gourmet e por-
tão eletrônico. (Aceita 
permuta com casa em 
condomínio de 150 M²) 
R$730.000,00 F. 3875-
2215

 
Aluga-se Vila Castelo 
Branco. Rua Pedro 
Cainel l i ,  101 - casa 
térrea, 03 dormitórios, 
sala, cozinha ameri-
cana, banheiro, lavan-
deria, garagem para 
3 carro. R$1.100,00 + 
IPTU Tratar F.: 3894-
7078/3935-7666.
Alugo casa tipo sobrado 
embaixo garagem  2 
dorm. sendo 1 suite , 
coz. sala 2 ambientes 
com sacada , lavanderia 
bem arejada -  Portal do 
Sol  R$ 1.000,00 Tr. Re-
gina Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051

Classificados24B

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

 
Apto  no Jardim M. 
do Sol – 2 dorm. sala, 
cozinha com planejados 
e cooktop  sendo 1 dorm. 
com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. Pró-
ximo ao cristo  Regina 
Kuga creci 167606 F. 
9.9177-7051
Apto Bosque dos In-
daias  -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, 
e 1 vaga de garagem  
, no primeiro andar R$ 
800,00  +  condomí-
nio  200,00 e  , com 
garagem – Regina creci 
167606-19 99177.7051 
whatsapp

 
Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

Colinas Mosteiro  - 
permuta por aparta-
mento de mesmo va-
lor. Chácara com 2500 
M²  -  2  dormi tór ios , 
cozinha, poço, sala 2 
ambientes, fundo para 
o lago. R$ 780 mil F: 
(19) 99976-7071
L a g o s  d e  S h a n a -
du- CH00324 - Parte 
Super ior :  03 dormi-
tó r ios  (03  su í tes  1 
com closet), Wc, sala, 
coz inha  amer i cana 
com despensa, sala 
de jantar, mezanino 
para TV. Parte térrea: 
Sala grande. Área ex-
terna:  Churrasquei -
ra, piscina, campo de 
futebol ,  lago, poço, 
can i l ,04  vagas .  R$ 
1.010.000,00 F. 3875-
2215
Sítio Em Piedade SP, 
26.000M², casa com 3 
dormitórios, 2 banhei-
ros, toda avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
01 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
t í feras,  p layground, 
a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor, estuda entrada 
+  parce lamento .  F . 
3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294

 
Cond. Brescia - Vendo 
05 lotes de 200 m². 
Tratar com Isabel F: 
(19) 99976-7071
Jd. Bela Vista  com 
300m² R$155 mil F. 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092.
Jd. Dos Impérios - 
Vila Rica - Terreno 
Vende –  189m² do-
cumentação em or-
dem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
O p o r t u n i d a d e  – 
Terreno 150m² . R$ 
95.000,00 à vista ou 
R$ 30 mil de entrada + 
parcelas. Márcia (19) 
97404-0445
Pq das Bandeiras - 
terreno para venda. 
Ót ima local ização - 
1000 m² plano R$ 250 
mil F: (19) 99976-7071
T e r r e n o  V e n d e  – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 
Mil. F: (19) 98986-9106

Casa no Jd. Maria He-
lena com moveis na sala 
sofá e TV. Na cozinha 
armários mesa geladeira 
e fogão, 2 dorm, sala de 
jantar e edícula com 1 
dorm . e WC, garagem 
para 4 carros descoberta , 
1 coberta . R$ 1.500,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
F. (19) 99177-7051
Centro – CA02812 - Casa 
comercial / residencial 05 
salas,01 cozinha,03 Wcs, 
garagem. R$ 1.500,00 + 
IPTU F. 3875-2215
Centro – CA0370 - Casa 
02 dormitórios, sala, co-
zinha, Wc, quintal. R$ 
1.000,00 + IPTU F. 3875-
2215
Jd. Califórnia – CA02596 
- Casa de fundos com 01 
dormitório, cozinha, sala, 
lavanderia, Wc e 01 vaga. 
R$ 600,00 F. 3875-2215

 
Apto  Cond. Roccapo-
rema. Com 1 dorm. com 
planejados, sala com 
sacada, cozinha com 
planejado linda vista 
Luiz Creci 166776 – F: 
9.9147-5947
Edificio Resedás - Ven-
de / permuta – apto c/ 
56 m². 2 dorms, 1 vaga, 
Cond c/ piscina, Segu-
rança 24 h R$ 260 mil. F: 
(19) 99976-7071



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

 
Alugo – Galpão Industrial, 
Distrito Jóia, rua principal, 
área total m², área cons-
truída m². R$5 Mil.  Tel: 
(19) 99612-7897
Alugo Salão comercial – 
Centro prox. A Rodoviária 
– 9 salas comerciais c\ wc 
e elevador, parte inferior 2 
salas c\ wc, ótimo p\ pou-
sada, escolas, escritórios, 
cabelereiros, etc. F: (19) 
98716-9978
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.300,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215
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/ 
Fernando 

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
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. F: 
(19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicle-
tas novas por carro 
valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
Vendo / Troco - Má-
quina de solda Indus-
trial Banbozzi TDG 415 
completa com tocha 
e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Cana-
dian, aro 26, c\21 mar-
chas. Impecável! F: (19) 
99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 
(semi-novo). R$330,00 
- Claudionor F: 3885-
3471.
Vendo filmadora ca-
s e i r a  M a r c a  S o n y 
R$250 ,00  Con ta to : 
3894-1801 Admilson.
Vendo sala de jan-
tar Luis XV comple-
ta ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp 
– 110w. R$250,00. F: 
(19) 99324-7676

 
Gol G5 1.0 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

 

Ofereço-me como cui-
dadora de idosos e re-
cepcionosta. Candelária 
F.999378315.
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 cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar.  F.9.8927-
1275 / 9.8858-4065 / 
3875-9902 com Evelyn

25BClassificados

O f e r e ç o - m e  c o m o 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospita-
lar. Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como 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 por-
tes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador e 
reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxi l iar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.

Ofereço-me para con-
serto de maquina de 
costura industrial e do-
méstica F: (19) 99212-
1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-
7179.
Ofereço-me para 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 ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira, 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 
residência (Hidráulica, 
elétrica, piso, pintura, 
telhado, etc... F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de jardina-
gem (corte de grama) tam-
bém. Tenho maquina, não 
tenho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso. Maria Cicera F : 
3328-1908.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idosos. Possuo referencia. 
Tratar c/ Leni F: 3894-
4778. 
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enferma-
gem, babá ou cuidadora c/ 
Coren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. 
Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
Precisa transportar uma 
máquina pesada? Ser-
viço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tra-
tar com Nelson Eugênio 
F.:(19) 99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nextel) Id: 
965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento 
de Cabelo a partir de 
R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499/99369-
5615. 



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

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL – Superior completo ou 
cursando. Experiência na função (aponta-
mento de cartão, folha de pagamento, be-
nefícios). Residir em Indaiatuba. CNH B.
AUXILIAR DE PINTURA – Ensino médio 
completo. Experiência em Pintura a 
pó. Aplicação com Pistola. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 
ANALISTA DE ESTOQUE - Superior 
completo ou Cursando, preferencial-
mente em Matemática, Estatística, 
Administração de Empresas, Engenharia 
ou Logística. Experiência na função. 
Conhecimento intermediário em Excel 
(planilhas, fórmulas, funções, tabela 
dinâmica) e vivência com sistemas de 
gestão (ERP e WMS); domínio estatís-
tico e matemático. Residir em Indaiatuba
COZINHEIRO (A) – Para trabalhar em 
Restaurante Industrial. Ensino funda-
mental completo, Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos (2º e 3º turno). 
Residir em Indaiatuba.
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 Ferramentaria. Conhecimentos em 
Leitura e Interpretação de Desenho 
e instrumentos de medição. Noções 
básicas de ISO TS 16949. Irá atuar na 
manutenção de moldes com gavetas, 
núcleos rotativos, câmara quente, 
engrenagens de precisão e  moldes em 
inox hospitalares. Residir em Indaiatuba 
ou região. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
GERENTE DE VENDAS – Experiência 
no ramo de Alimentos e Higiene e 
Limpeza. Experiência em Gerenciar 
atividades de vendas, estratégicas e 
diretrizes para comercialização dos 
produtos da empresa. Supervisionar 
Analistas, supervisores e vendedores. 
Elaboração de relatórios. Residir em 
Indaiatuba, Piracicaba, Americana. 
Limeira ou Campinas.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do equi-
pamento: Intermac Master Bevel. Ensino 
médio completo. Disponibilidade de ho-
rário. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – Pos-
suir experiência como trocador de mol-
des e preparador de máquinas injetora. 
Ensino médio completo. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca 
de moldes. Conhecimentos em Ferra-
mentas da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, Hor-
tolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.

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 DE CUSTOS (8042):

ANALISTA DE ESTOQUE (8041): 

ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 

PLENO (8030): 

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 

PCP (7980):

AUXILIAR DE INFORMÁTICA (8043): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 

AUXILIAR ODONTOLÓGICO (8039): 

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): 

MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (8040): 

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): 

RECEPCIONISTA (8045): 

VENDEDOR TÉCNICO (8031): 

Interessados 
entrar no site 

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