
Faici sediará o 
principal Campeonato 
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VELÓDROMO CPFL

O convênio para o Centro de Formação Esportiva em ci-
clismo, pleiteado pelo prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar 
(PMDB), foi publicado no Diário Oficial de São Paulo no sába-
do, dia 8 de julho garantindo a viabilidade financeira. Pág. 04A 

A CPFL Piratininga, distribuidora do Grupo CPFL Energia 
investiu em Indaiatuba até o primeiro trimestre de 2017, R$ 
996.173,42. Esses investimentos tornaram o sistema do muni-
cípio mais robusto, seguro e confiável. Pág. 06A 

Convênio para formação 
esportiva foi publicado 
em diário oficial

Indaiatuba é a 10ª 
cidade que recebeu 
mais investimentos 
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No próximo dia 30 a 
Prefeitura de Indaiatuba 
irá promover a 52ª edição 
do passeio ciclo-turístico 
“Indaiatuba by Bike”. A 
saída será às 8 horas do 
estacionamento do Paço 
Municipal. 

O comércio varejista da 
RMC apresentou no mês de 
junho uma movimentação ne-
gativa, quando se constata uma 
redução de 6,35% nas vendas em 
comparação ao mês de maio, que 
apresentou uma base mais eleva-
da em função do Dia das Mães. 

Um homem foi  det i -
do pela Guarda Civil com 
uma grande quantidade de 
entorpecentes na tarde da 
última terça-feira, dia 11, 
no conjunto habitacional 
de prédios no bairro Campo 
Bonito. 

Uma mulher foi esfaque-
ada pelo ex-marido na ma-
nhã da última segunda-feira, 
dia 10, no bairro Jardim 
Itamaracá. De acordo com 
informações a vítima foi 
surpreendida pelo ex-com-
panheiro após uma conversa.

No domingo, dia 9, a 
equipe do Desportivo Oli-
veira conquistou o título 
inédito do 30º Campeona-
to Varzeano Láercio Mila-
ni, ao vencer o Juventude 
FC (Cardeal), por 2 a 1 
de virada.

Desde o dia 10 de julho os 
boletos vencidos podem ser 
pagos em qualquer banco. A 
Federação Brasileira de Ban-
cos começa a adotar, de forma 
escalonada, uma plataforma 
de cobrança que permite a 
quitação de boletos em atraso 
em qualquer agência bancária.

O Ministério da Saúde informou que irá fechar as unidades próprias do programa Farmácia Popular, que distribui medicamentos gratuitos 
ou com até 90% de desconto no país. Ao todo 393 unidades que eram custeadas pela União, deixarão de receber verbas federais. Pág. 02A
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52ª edição do 
“Indaiatuba by Bike” 
acontece dia 30

Vendas no comércio 
varejista declinam 
em junho na RMC

Bilhete ajuda Guarda 
Civil prender traficante 
no Campo Bonito

Mulher é esfaqueada 
pelo ex-marido no 
Jardim Itamaracá

Desportivo Oliveira 
é campeão do 30º 
Torneio Laércio Milani

Boleto vencido 
pode ser quitado 
em qualquer banco 

Unidade própria da Farmácia Popular 
encerra atividades no dia 31 de julho

Indaiatuba assina Termo de 
Cooperação para sinal digital de TV
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Entrega do Troféu Frutos de Indaiá 
terá show do Roupa Nova
Prêmio reconhece as principais empresas de Indaiatuba

JME ARQUIVO PESSOAL/VIDRAÇARIA KYOTO

A organização do Fru-
tos de Indaiá confir-
mou nessa semana a 

atração principal do tradicio-
nal evento de premiação da 
cidade. A banda Roupa Nova 
irá fechar a festa com chave 
de ouro e promete animar 
a todos com seus grandes 
sucessos.

De acordo com o presi-
dente do Grupo Mais Expres-
são, o empresário Admilson 
Redecopa, a banda era um 
pedido antigo de muitos pre-
miados. “Estamos a alguns 
anos tentando fechar com a 
Roupa Nova, porém devido 
à divergência nas datas não 
dava certo”, conta. “Mas esse 
ano conseguimos fechar o 
contrato e vamos presentear 
todos os premiados com um 
grande show”, comemora.

A banda Roupa Nova tem 
36 anos de carreira, dezenas 
de sucessos lançados, e uma 
agenda de shows ininter-
ruptas e lotadas pelo Brasil 
inteiro. 

O grupo que conta com 
seus integrantes originais é 
formada por Cleberson no 
teclado e vocal; Feghali no 
teclado, violão, guitarra, 
voz e vocal; Kiko no violão, 
guitarra, voz e vocal; Nando 
no baixolão, baixo acústico, 
violão, voz e vocal; Paulinho 
na voz e percussão; e Sergi-
nho na bateria, djembe, voz 
e vocal.

Roupa Nova possui em 
sua lista inúmeras músicas 
em novelas como “Canção 
de Verão”, “Dona”, “Cora-
ção Pirata”, “Whisky a Go 
Go”, entre outras. A banda já 
lançou 37 CD´s e 5 DVD´s 
e alcançou a impressio-
nante marca dos mais 
de vinte milhões de 
cópias vendidas.

O último trabalho 
do grupo foi lançado 
em 2016, com o CD 
e DVD “Todo amor do 
mundo” que de uma forma 
conceitual trouxe a história 

do início da carreira que se 
passa nos anos 60.

Qualidade
Considerado o principal e 

melhor evento de premiação 
de Indaiatuba, o Frutos de 
Indaiá 2017será realizado no 
salão social do Clube 9 de 
Julho e promete superar as 
expectativas dos premiados 
e convidados, que nos anos 
anteriores ficaram muito 
satisfeitos.

Segundo o presidente do 
Grupo, a organização do Fru-
tos de Indaiá 2017 já está em 
andamento e sendo finaliza-
da, e a prioridade é manter a 
qualidade dos serviços pres-
tados. No evento estarão pre-
sentes alguns parceiros que 
estão desde o primeiro ano, 
como é o caso da empresa 
de Vallet – Open Parking e o 
serviço de ambulân-
cia e ser-

viços de saúde e emergência 
- Sanare Saúde. “Iremos 
manter os serviços prestados 
com excelência na edição 
do ano passado devido a sua 
eficiência e aprovação dos 
participantes, quanto aos 
novos parceiros, estão vindo 
para aprimorar a qualidade 
do evento”,  afirma.

O 12º Frutos de Indaiá 
tem como objetivo oficial o 
recebimento do troféu, que os 
empresários eleitos em pes-
quisa feita com a população 
e leitores do jornal, recebe-
rão das mãos do presidente 
do Grupo e do diretor Alan 
de Santi. Troféu esse, que 
simboliza o reconhecimento 
de seus trabalhos prestados 
à população durante o 
ano de 2016. 
“A di-
f e -

rença do Frutos de Indaiá é 
muito grande se comparada 
a outros ‘prêmios’ existen-
tes na cidade e até mesmo 
na região. Uma delas está 
na participação apenas dos 
eleitos em primeiro lugar, o 
que acaba por limitar a quan-
tidade de empresas, pois se o 
primeiro lugar não aderir ao 
pacote publicitário, o concor-
rente que ganhou em segundo 
lugar não pode participar, 
ficando o segmento vago e 
sem nenhum representante”, 
explica Redecopa.

     Para a escolha das em-
presas premiadas, a equipe 
do Frutos de Indaiá reali-
zou uma pesquisa e ouviu 

aproximadamente  4 
mil pessoas. 

A ação 

Indicados para receber 
o troféu Frutos de Indaiá 
aguardam ansiosos o gran-
de dia. Entre as empresas 
e empresários que serão 
premiados no evento, a Vi-
draçaria Kyoto irá receber 
pela primeira vez das mãos 
do presidente e diretor do 
Grupo Mais Expressão, o 
troféu que simboliza o reco-
nhecimento em seus servi-
ços prestados à população. 
“Estamos ansiosos para o 
dia da premiação, pois é um 
evento sério que passa credi-

bilidade e espera-

Premiação é aguardada com 
grande expectativa

também ocorreu nas edições 
do jornal Mais Expressão, 
onde os leitores preenche-
ram um questionário in-

dicando as melhores em-
presas da cidade em cada 
segmento.

As empresas  que re -
ceberão o troféu Frutos 
de Indaiá,  t iveram seus 
t raba lhos  reconhec idos 
pelos indaiatubanos que os 
escolheram, na pesquisa de 
satisfação, realizada entre 
outubro e novembro do ano 
passado.

Segundo Redecopa, o re-
sultado da pesquisa é fiel ao 
que a população votou. “Só 
ganha o troféu a empresa 
que se destacou em primeiro 
lugar. Caso essa empresa 
não queira participar do 
pacote de mídia, o segmento 
pelo qual foi indicado será 
anulado, ou seja, nenhuma 
outra empresa do mesmo 
ramo irá receber o troféu”, 
revela. “Isso demonstra cre-
dibilidade a indicação e ao 
evento”, enfatiza.

mos que o prêmio traga bons 
frutos para nós”, fala Lúcia 
Teixeira do Nascimento. 
“Queremos ver o impacto 
que vamos ter de nossos 
amigos e clientes, em rela-
ção ao reconhecimento de 
tantos anos de trabalho e de-
dicação”, completa. Quanto 
ao show Lúcia disse estar 
animada, pois gosta muito 
da banda. “Sou suspeita 
em dizer por que sou fã e 
sei que vai ser muito bom”, 
comemora.

A loja Império das Tintas 
confiou na credibilidade do 
evento e irá participar pela 
primeira do Frutos de In-
daiá. “A nossa expectativa 

é grande para a premia-
ção, pois conhecemos 
o evento e sabemos 

que nos dará a visibili-
dade que queremos”, 
disse Nilma Soares 
dos Santos Abreu. 

“Já a banda será um 
show a parte. Gosto muito 
do Roupa Nova”, completa.

Abner Queiroz de Abreu e Nilma Soares Queiroz de Abreu do Império das Tintas
Anderson do Nascimento, Lúcia Teixeira do Nascimento, Beatriz Letícia do 
Nascimento e Aparecido Nascimento da Vidraçaria Kyoto

Roupa Nova será atração principal do 12º Frutos de Indaiá



Roupa Nova será
a grande atração
no 12º Frutos de 
Indaiá
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Reforma Trabalhista
Projeto de Lei da Câmara (PLC 38/2017), que trata da 

reforma trabalhista  foi aprovada e altera mais de 100 pontos 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo 
mudanças como a prevalência do acordado entre patrões e 
empregados sobre o legislado nas negociações trabalhistas.

Sob acusações, suspeitas e conspirações, o governo 
Temer acabou derrubando um dos maiores tabus da nossa 
República.

Opiniões se dividem nessa questão. Uns dizem ser bom 
para que a economia do país dê uma respirada; por outro 
dizem que é um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. 

Com a aprovação, mais de 100 pontos da CLT sofre-
rão mudanças e uma das mais polêmicas, se não, a mais 
polêmica é a possibilidade de que mulheres grávidas ou 
lactantes trabalhem em locais insalubres. Se antes entendia 
que determinados trabalhos geravam risco a saúde da mãe 
e do bebê, com a reforma, o entendimento mudou. Agora 
a mulher só poderá se afastar do trabalho considerado in-
salubre mediante pedido médico. 

Além das mudanças mais conhecidas, ainda há uma 
série de aspectos pouco esclarecidos nas novas regras que 
vão trazer grandes transformações na forma de fixação de 
salários, na definição de jornada e, até, na arbitragem do 
fim do vínculo.

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.
15 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 SAB 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
16 DOM.   NÃO OPERA
17 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
17 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
17 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
18 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
18 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
18 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
18 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
18 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
18 TER. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
19 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
19 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
19 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
19 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
19 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
20 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
20 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
20 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
20 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
20 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
21 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
21 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
21 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
21 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
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Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

A Reforma trabalhista, e o lado bom da flexibilização

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA

A SAUDÁVEL MESA DE REFEIÇÕES

Ana Cláudia Trevisan é advogada. Dedicou 17 anos de sua carreira como gestora e consultora jurídica em Multinacionais e holdings de 
Grupos Empresariais. Atualmente, atua como advogada, palestrante e consultora jurídica, com clientes no Brasil e nos Estados Unidos. 
(ana.trevisan@atrevisan.com.br)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pesquisas realizadas pela Universidade de Colúmbia, apontaram que crianças que sentavam à mesa para 
jantar com seus pais tiveram poucos envolvimentos com drogas e bebidas, em comparação a crianças cujos 
pais não tinham esse hábito. Na Universidade de Illinois, estudo apontou que crianças que jantavam à mesa 
tinham um melhor vocabulário em relação às que não tinham esses costumes em família. Muitas pesquisas 
comprovam o que temos visto dia à dia na prática. Os valores e os benefícios obtidos durante a hora das refei-
ções em família são inestimáveis. Este é um momento ímpar, momento de ensinar e aprender, de compartilhar 
e se comprometer. Dali sairão pessoas fortes e sadias para enfrentar o mundo, fortalecidos pelas experiências 
de vida compartilhada. Fonte: Facebook
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Muito embora sob forte resistência da oposição, o Projeto de Lei 38/2017, aprovado pelo Senado Federal 
na última terça-feira (11), já é uma realidade, e transformará sensivelmente a vida de patrões e empregados em 
todo país.

 Vejo com bons olhos muitas das alterações, pois há anos vivíamos sob as regras de uma legislação arcaica, 
criada em momentos sócio econômicos distintos do mundo contemporâneo, cuja inflexibilidade afetava negati-
vamente não apenas a vida dos empresários, mas também de seus empregados.

 Dentre as alterações trazidas no projeto, entendo que a de grande impacto nas relações de trabalho, seja a 
inclusão trazida pelo artigo 611-A da CLT, que permitirá a livre negociação, via convenção ou acordo coletivo, 
de algumas condições de trabalho com prevalência sobre a lei. Dentre os direitos que poderão ser negociados, 
estão a jornada de trabalho (desde que observados os limites constitucionais); banco de horas anual, intervalo 
intrajornada (mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a seis horas); o teletrabalho (home office), regime 
de sobreaviso; trabalho intermitente; dentre outros.

 Ao longo de minha experiência profissional, me deparei inúmeras vezes, com empregados que solicitavam 
ao RH de meus clientes a redução do horário do almoço em 30 (trinta) minutos, para que finalizassem mais cedo 
o expediente, e pudessem assim, desfrutar por mais tempo o convívio familiar, se dedicar à pratica de esportes 
ou ainda a um curso de universitário.

 Muito embora, ciente da importância desses momentos na vida pessoal dos colaboradores, como consultora 
jurídica, baseada na Súmula 437 do TST, sempre orientei as empresas que não abrissem essa exceção, pois as 
colocaria em risco diante de uma fiscalização, além da possibilidade de serem condenados ao pagamento desse 
período como horas extras. 

 É importante destacar que alguns direitos se mantiveram invioláveis no texto da reforma, e não poderão ser 
negociados sob quaisquer hipóteses, como por exemplo FGTS, 13º salário, seguro-desemprego e salário-família 
(benefícios previdenciários), adicional de 50% de horas extras, licença-maternidade de 120 dias, aviso prévio 
proporcional e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador.

 Como já disse Thomas Jefferson, “ A aplicação das leis é mais importante que a sua elaboração.” Que sai-
bamos usar, em benefício da sociedade, as possibilidades que lei nos dá.

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Rua José da Costa, 538 - Medicina Preventiva e Integrativa     
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Indaiatuba assina 
Termo de Cooperação 
para sinal digital de TV

 ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

 DIVULGAÇÃO

O município foi o primeiro da região de Campinas a assinar o documento

O munícipio foi o primeiro da região de Campinas a assinar o documento

Alunos do Colegio Montreal conheceram o dia a dia do Hospital Escola 
Veterinario Max Planck
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O prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar 
(PMDB) assinou na 

tarde da última segunda-
-feira, dia 10, o Termo de 
Cooperação do processo de 
migração do sinal de TV 
analógica para o sinal digital 
com a Seja Digital, entidade 
responsável pelo processo de 
transição do sinal do Brasil. 
O munícipio foi o primeiro 
da região de Campinas a 
assinar o documento.

A parceria tem como 
objetivo fortalecer a in-
formação e orientação da 
população sobre o desliga-
mento do sinal analógico, 
que acontecerá no dia 29 de 
novembro em toda a região 
de Campinas. Após essa 
data, os moradores dessas lo-
calidades só poderão assistir 
à programação da TV aberta 
por meio do sinal digital, que 
oferece qualidade de som 
e imagem semelhante à de 
cinema.

Para ampliar o acesso da 
população de menor renda 
a essa nova tecnologia, a 

Alunos do colégio 
Montreal visitam hospital 
escola veterinário

Sebrae oferece palestra gratuita com 
o tema “Dia do Crédito”

ENCONTRO

CONHECIMENTO

Para encerrar o semestre 
letivo, os alunos da 2ª e 3ª 
séries do Ensino Médio do 
Colégio Montreal visitaram 
o Hospital Escola Veterinário 
da Faculdade Max Planck. A 
atividade fez parte dos encon-
tros de Orientação Profissio-
nal do Colégio.

De acordo com o professor 
e psicólogo Lucas Cavalcante, 
que acompanhou o grupo, a 
visita foi importante para os 
alunos. “No local, puderam 
conhecer um pouco do am-
biente de um campus univer-
sitário e, mais intimamente, 
do curso de veterinária no 
hospital escola da faculdade. 
Conheceram as salas de aula, 
infraestrutura e um pouco da 
grade curricular”, contou o 
professor.

Para ele, a experiência pro-
porcionou aos alunos muitos 
benefícios. “Grande parte dos 
alunos que participaram da 
visita, nunca haviam pisado 
num campus universitário. 
Eles visitaram a biblioteca, 
o laboratório de anatomia 
animal, as salas de cirurgia e 
as salas de aula; conheceram 

O Posto Sebrae/SP de 
Atendimento ao Empreen-
dedor de Indaiatuba (PAE) 
vinculado à Secretaria de 
Governo da Prefeitura de 
Indaiatuba oferece a palestra 
“Dia do Crédio”. O evento 
acontece, das 9h às 13h, no 
dia 20 de julho, no Centro 
de Convenções Aydil Bona-
chella, localizada na rua das 
Primaveras nº 210, Jd. Pom-
peia (próximo ao Hospital 
Haoc). A participação é gra-
tuita e as vagas são limitadas. 

Os assuntos abordados 
serão: Orientação para a Cor-

reta utilização do Crédito; 
Disseminação dos serviços 
financeiros existentes desti-
nados aos pequenos negócios; 
Palestras seguidas de rodadas 
de serviços financeiros com 
os empresários e instituições 
participantes; Perguntas e 
Respostas e encerramento. 

A Palestra é indicada a 
potenciais Empreendedores, 
Microempreendedores In-
dividuais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
de todos os segmentos, e que 
tenham interesse em buscar re-
cursos financeiros para inves-

timentos em suas empresas. 
Os interessados deverão 

entrar em contato: preferen-
cialmente por e-mail, carlos.
machado@indaiatuba.sp.gov.
br ou ana.scarpari@indaia-
tuba.sp.gov.br, por telefone 
com Carlos ou Cristina nos 
números 3834 9272 e 3834 
9276 ou pessoalmente na 
Secretaria de Governo, na 
Prefeitura Municipal, das 8h 
às 17h. Os dados necessários 
são: nome; CPF; telefones; 
e-mail; data de nascimento; 
endereço completo; empresa 
e CNPJ. 

Seja Digital irá distribuir 
kits com conversor e antena 
digital para os beneficiários 
de programas sociais do 
Governo Federal. Com esses 
equipamentos, milhares de 
famílias poderão continuar 
assistindo TV após o desli-
gamento, mesmo por meio 
de aparelhos mais antigos, 
como os de tubo. Em In-
daiatuba há cerca de 10.500 
pessoas no Cadastro Único e 
parte dessas pessoas poderão 
se cadastrar para receber 
gratuitamente o conversor 
digital. 

A Prefeitura de Indaia-
tuba, além de apoiar a dis-
tribuição de kits, abriu as 
portas das Escolas Muni-
cipais para a realização de 
atividades socioeducativas 
relacionadas ao processo de 
migração do sinal de TV e 
possibilitou que Agentes de 
Saúde incorporassem à sua 
rotina de trabalho um es-
forço extra para sensibilizar 
a população quanto à im-
portância de todos estarem 
preparados para receber o 
sinal digital. 

Gaspar ressalta a im-
portância da população se 

atentar a transição. “Estamos 
instalando mais fibras óticas 
para integrar nossos sistemas 
e estamos caminhando com 
velocidade para ser uma ci-
dade cada vez mais digital. 
Tenho certeza de que toda a 
população vai colaborar até 
novembro”.

A gerente regional da 
Seja Digital, Andréia Mar-
ques, disse que o sinal digital 
já está disponível na cidade. 
“A pessoa que receber o kit 
pode instalar e ter acesso 
agora ao sinal digital e usu-
fruir da imagem e som com 
qualidade de cinema. Quem 
é beneficiário de algum pro-
grama social do Governo Fe-
deral, pode fazer o cadastro 
no site do Seja Digital e logo 
receberá um SMS com a data 
e horário para retirar o kit 
nos correios, gratuitamente”, 
conclui. 

Kit digital 
O kit é um pacote de equi-

pamentos distribuídos gra-
tuitamente pela Seja Digital 
para que famílias de menor 
renda possam preparar suas 
residências para receber o si-
nal digital de TV. Composto 

por uma antena digital, um 
conversor e um controle re-
moto, o kit gratuito permite 
que o aparelho de televisão 
antigo exiba a programação 
de TV transmitida pelo sinal 
digital.

Os beneficiários devem 
participar de Programas 
Sociais do Governo Federal, 
como Bolsa Família, Minha 
Casa Minha Vida, Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
e outros. Para receber basta 
entrar no site www.sejadi-
gital.com.br/kit, informar 
seu NIS (Número de Iden-
tificação Social) ou CPF e 
clicar no botão BUSCAR. 
Se a distribuição já tiver 
começado em sua região e 
seu nome estiver na lista, já 
poderá fazer o agendamento 
na hora.

professores e alunos do curso 
de Veterinária e o seu cotidia-
no. Alguns alunos ainda têm 
dúvidas sobre qual carreira 
profissional querem seguir. 
Assim, conhecer especifica-
mente o curso de Veterinária e 
a infraestrutura de um campus 
bem equipado, trouxe a eles 
a possibilidade de se “enxer-
garem” matriculados nesse 
curso. Esse talvez tenha sido 
o grande benefício da visita, 
pois até aqueles que já diziam 
saber o que cursarão, puderam 
“colocar à prova” tal certeza”, 
comentou o professor. 

“Achei bem legal a visita 
porque eu tinha uma visão 
muito diferente do que seria 
uma universidade. É impor-
tante esse tipo de vivência 
porque decidir o que você vai 
fazer para o resto da vida é 
muito difícil. O trabalho de 
Orientação Profissional do 
professor Lucas, as palestras, 
as visitas às universidades, 
tudo isso ajuda na hora de 
fazer a escolha da profissão”, 
afirmou Júlio Mesquita Nova-
es, aluno da 3ª série do Ensino 
Médio do Colégio Montreal.
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Indaiatuba é a 10ª 
cidade que recebeu mais 
investimentos da CPFL
A distribuidora investiu no munícipio, até o primeiro trimestre de 2017, mais de R$ 990 mil
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Investimentos tornaram o sistema do município mais robusto, seguro e confiável

A CPFL Piratininga, 
distribuidora do Gru-
po CPFL Energia in-

vestiu em Indaiatuba até o 
primeiro trimestre de 2017, 
R$ 996.173,42. Esses investi-
mentos tornaram o sistema do 
município mais robusto, seguro 
e confiável, melhorando o nível 
de conforto para os 98,6 mil 
clientes atendidos na cidade.

Dentre os trabalhos exe-
cutados no período, a conces-
sionária realizou investimen-
tos voltados ao suporte para 
o crescimento de mercado, 
adequação de capacidade de 
subestações e linhas de trans-
missão, manutenção e expan-
são de redes. Em linhas gerais, 
o sistema elétrico que atende a 
cidade contou com a amplia-
ção de suas redes secundária e 
primária, substituição de equi-
pamentos e readequação de 
subestações, preparando a rede 
elétrica para o aumento futuro 
da demanda por energia, tanto 
do parque industrial, quanto das 
classes comercial e residencial.

Para o presidente da CPFL 
Piratininga, Carlos Zamboni 
Neto, a realização dos investi-
mentos demonstra o compro-
misso da distribuidora com a 
excelência em serviços junto 
aos clientes e na manutenção da 
confiabilidade de seus sistemas. 
“As obras realizadas, ao longo 
de 2016 e a continuidade dos 
investimentos, no primeiro tri-
mestre desse ano, trazem mais 

Objetivo fica em 1º lugar 
na fase presencial da 
Olímpiada do Saber

CONQUISTA

Equipe do Objetivo é campeã da Olimpíada Brasileira do Saber no 
Rio de Janeiro

A equipe do Colégio Obje-
tivo Indaiatuba conquistou o 
1º lugar na classificação geral 
da fase presencial da Olimpía-
da Brasileira do Saber (OBS). 
Além do troféu geral, a equipe 
ficou em 1º lugar na prova de 
Ciências, 1º lugar no Debate, 
2º lugar em Habilidade Mental 
e 4º lugar em Matemática e no 
Desafio do Robô. 

A olimpíada foi realizada 
de 06 e 08 de julho no Centro 
de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), também 
conhecida como Universidade 
do Mar, no Rio de Janeiro, 
e reuniu 15 equipes de estu-
dantes do Ensino Médio de 
diversas regiões do país. 

A Olimpíada Brasileira 
do Saber possui duas fases 
teóricas e a 3ª fase prática pre-
sencial. Nessa fase da OBS, os 
alunos fizeram 6 provas em 
diversas áreas, individualmen-
te ou em duplas: Corrida de 
obstáculos de Robôs, Desafio 
Aquático, Habilidade Mental 
(testes de lógica e memória), 
Desafio de Matemática, Desa-
fio de Ciências (com questões 
de Astronomia, Biologia, 
Física, Química e Ciências) 
e Debate. Com exceção dos 

Desafios Corrida de obstácu-
los de Robôs e Aquático, as 
demais provas foram todas 
realizadas em inglês.

Segundo o professor e 
coordenador das olimpíadas 
do Objetivo Indaiatuba, Luiz 
Carlos Marques, o desem-
penho da equipe superou as 
expectativas. “Foi demais! 
Essa é uma olimpíada muito 
abrangente porque os alunos 
têm que ter conhecimento 
em várias áreas, rapidez de 
raciocínio, têm que saber falar 
inglês e saber se expressar”

O aluno Marcelo Ávila 
Domingues, da 3ª série do 
Ensino Médio, atribuiu o su-
cesso da equipe à preparação 
que os alunos receberam no 
Colégio. “É uma olimpíada 
diferente mesmo, porque nos 
fez sair da caixinha, da zona 
de conforto. Não foi só a 
preparação para olimpíadas 
científicas que recebemos que 
nos ajudaram. Foram também 
as aulas de inglês nas quais a 
interpretação de texto é muito 
trabalhada. As aulas de Filo-
sofia e Redação que ajudaram 
na articulação e argumentação 
no Debate, por exemplo”, 
comentou o aluno.

qualidade ao sistema elétrico. A 
continuidade no fornecimento 
de energia revela o papel da 
distribuidora em manter uma 
infraestrutura preparada, para 
responder às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento 
da cidade”, afirma Zamboni.

Dentre os dez munícipios 
que receberam maior investi-
mentos, Ibiúna ficou em pri-
meiro lugar na lista da CPFL 
Piratininga, recebendo R$ 5,6 
milhões. Deste montante, R$ 
5,3 milhões foram destinados 
à ligação de consumidores, 
ampliação e construção de su-
bestações e transmissão. Cerca 

de R$ 300 mil foram investidos 
na manutenção e melhoramento 
do sistema elétrico. Jundiaí foi 
o segundo principal destino dos 
aportes, com R$ 5 milhões, e 
São Vicente, na terceira posi-
ção, com R$ 4,2 milhões.

Os investimentos contri-
buem para que a CPFL Pi-
ratininga tenha os melhores 
indicadores de continuidade 
no fornecimento de energia 
do País, segundo o ranking da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Em média, 
os clientes da concessionária 
ficaram 8,44 horas sem energia 
durante em 2016, o terceiro me-

nor índice interrupção do Bra-
sil, de acordo com o regulador. 
A frequência das interrupções 
foi de 3,97 vezes, o mais baixo 
do País.

As 10 cidades que receberam 
mais investimentos no período:
Ibiúna: 5.633.908,80
Jundiaí: 5.074.003,68
São Vicente: 4.260.518,84
Sorocaba: 3.185.291,46
Santos: 2.898.165,39
Itu: 2.585.740,03
Salto de Pirapora: 2.256.875,01
Salto: 1.920.275,05
Boituva: 1.460.731,72
Indaiatuba: 996.173,42
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Unidade própria da Farmácia Popular 
encerra atividades no dia 31 de julho
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Ministério da Saúde diz a compra dos medicamentos ficará a cargo da prefeitura
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Farmácias particulares conveniadas continuaram dando à oferta de 
descontos e medicamentos gratuitos 

O Ministério da Saúde 
informou que irá 
fechar as unidades 

próprias do programa Far-
mácia Popular, que distribui 
medicamentos gratuitos ou 
com até 90% de desconto 
no país. A decisão foi to-
mada na última sexta-feira, 
dia 8, após reuniões com 
representantes do ministé-
rio e secretários estaduais e 
municipais de saúde. 

Ao todo 393 unidades 
que eram custeadas pela 
União, deixarão de receber 
verbas federais e podem 
ser fechadas. No entanto, 
as prefeituras continuarão 
recebendo a verba destina-
da às medicações ofertadas 
pelo programa. A medida 
encerra apenas as unidades 
próprias do programa dando 
continuidade à oferta de 
descontos e medicamen-
tos gratuitos nas farmácias 
particulares conveniadas do 
programa ‘Aqui tem Farmá-
cia Popular’.

Em nota a Prefeitura de 
Indaiatuba informou que 
recebeu o comunicado do 
Ministério da Saúde com a 
determinação das atividades 
da Farmácia Popular. A nota 
ainda diz que a unidade per-
manecerá aberta até o dia 31 
de julho apenas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18 
horas. A prefeitura ainda 
salienta que a decisão do 

encerramento da Farmácia 
Popular foi de total res-
ponsabilidade do Governo 
Federal.

Apesar do encerramento 
das unidades próprias, os 
usuários podem continuar 
retirando os medicamentos 
gratuitos nas 29 farmácias 

populares da cidade adeptas 
ao Programa e ainda na Far-
mácia Unificada e Farmácia 
Morada do Sol, que possui 
medicamentos padronizados 
gratuitos e que podem ser 
retirado pelos pacientes com 
receita e cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os 

medicamentos disponibi-
lizados são para diabetes, 
hipertensão, asma, antibi-
óticos, anti-inflamatórios, 
analgésicos entre outros.

Para saber quais são os 
remédios disponíveis na 
Farmácia Unificada e Mo-
rada do Sol, basta acessar 
o site www.indaiatuba.sp.
gov.br/saude/assistencia-
-farmaceutica /padroniza-
cao-de-medicamentos/.

Além disso, os usuários 
podem conferir a lista de 
farmácias conveniadas ao 
programa Farmácia Popu-
lar através do link www.
indaiatuba.sp.gov.br/saude/
assistencia-farmaceutica/
drogarias-conveniadas-far-
macia-popular/

Com o fim do programa, 
a prefeitura receberá um 
aumento na verba para a 
compra de medicamentos 
- variável de acordo com o 
número de habitantes -, que 
poderão ser distribuídos nas 
unidades de saúde da rede 
pública, por exemplo.

Na região as cidades 
de Campinas,  Sumaré e 
Hortolândia também foram 
afetadas com o fechamento 
das unidades do programa 
Farmácia Populares.

Governo Federal
O governo federal alega 

que 80% dos gastos na rede 
própria eram com pagamen-

tos de pessoal e manutenção 
dos prédios, sobrando o 
restante para a compra de 
remédios. 

A partir do recebimento 
da verba federal, fica a car-
go de cada prefeitura fazer 
a compra dos medicamen-
tos - antes oferecidos pelo 
programa, mas que também 
já estão entre os solicitados 
regularmente pelos municí-
pios, informou o Ministério.

O governo federal afirma 
que vai continuar funcio-
nando o programa Aqui 

Incremento para a compra de 
medicamentos

O Ministério da Saúde diz 
que estados e municípios terão 
um incremento de 10% para a 
compra de medicamentos da 
atenção básica do SUS, equi-
valente a R$ 100 milhões por 
ano. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, que diz que a ação 
tem o objetivo de ampliar a 
oferta efetiva de insumos far-
macêuticos para o tratamento 
de doenças como diabetes, 
hipertensão e asmas. Isso se-
ria possível com a economia 
operacional.

O valor repassado anu-
almente pelo Ministério da 
Saúde aos estados e municí-
pios passará de R$ 5,10 por 

habitante para R$ 5,58.
Atualmente, o programa 

Farmácia Popular conta com 
367 unidades próprias, que 
representam 1% do total de 
unidades privadas credencia-
das no “Aqui Tem Farmácia 
Popular”. O ministério garante 
que agora, além das 4.481 ci-
dades participantes, o recurso 
também estará disponível para 
os outros mil municípios, que 
estão fora do programa.

Em média, por mês, o 
programa beneficia em todo o 
país em torno de 9,8 milhões 
de pessoas, principalmente 
àquelas com 60 anos ou mais, 
que representam cinco mi-
lhões do total.

Tem Farmácia Popular, con-
vênio feito com farmácias 
particulares que distribuem 
alguns dos medicamentos. O 
problema é que a variedade 
de remédios disponibiliza-
dos nas unidades da rede 
própria do programa, que 
serão fechadas, é muito 
maior que o das farmácias 
conveniadas. Enquanto na 
rede Farmácia Popular estão 
disponíveis 110 tipos de me-
dicamentos, nas farmácias 
particulares conveniadas o 
número é de 42.



08A Mais Expressão



09AMais Expressão

economia

Vendas no comércio varejista 
declinam em junho na RMC
Em Campinas e região o faturamento no semestre de 2017 foi cerca de 1,96% a menos em relação a 2016
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O comércio varejista 
da Região Metropo-
litana de Campinas 

(RMC) apresentou no mês 
de junho uma movimentação 
negativa, quando se constata 
uma redução de 6,35% nas 
vendas em comparação ao 
mês de maio, que apresentou 
uma base mais elevada em 
função do Dia das Mães. Na 
avaliação com os números do 
mês passado, a redução foi de 
5,85%, um pouco abaixo dos 
6,35%, contra maio passado.

O destaque, no entanto 
ficou para o crescimento das 
vendas a vista, que evoluiu 
em 6,33%, enquanto que as 
vendas a prazo declinaram 
em 15,14% na avaliação com 
junho de 2016.

Já no acumulado do ano, 
de janeiro a junho de 2017, 
as vendas acabaram, negati-
vamente, em torno de 0,85% 
em Campinas e 1,17% na 
RMC.

Em termos de faturamen-
to,  no primeiro semestre do 
ano, em Campinas, a movi-
mentação foi de R$ 6.294,5 
bi, cerca de 0,96% abaixo, 
contra o faturamento do mes-
mo semestre do ano passado, 
que foi de R$ 6.355,3 bi.

Na RMC o faturamento 
nos primeiros seis meses 
de 2017 foi de R$ 14.986,2 
bi, cerca de 1,96% a menos, 
contra o faturamento do se-
mestre de 2016, que foi de 
R$ 15.286,4 bi.

Inadimplência
A inadimplência, tan-

to em Campinas como na 
RMC, sofreu uma brutal 
alteração de 132,56% entre 
maio e junho de 2017, e de 
26,94% entre Junho de 2017 
e 2016.

O que motivou essa ex-
pansão foi: a baixa utilização 

do FGTS Inativo para paga-
mento da inadimplência; a 
crise política de maio pas-
sado, que reduziu os Índices 
de Confiança na atual admi-
nistração e o elevado Índice 
de desemprego, que chegou 
aos 13,3%, desestruturando 
totalmente o poder de com-
pra, e o nível de confiança 
dos consumidores, entesou-
rando recursos, em vez de 
consumir mais.

Para se ter uma ideia, o 
número de consumidores 
inadimplentes em Campi-
nas atingiu no 1º semestre 
de 2017, cerca de 320.823 

pessoas, o que representa um 
endividamento de R$ 231,0 
milhões, cerca de 7,0% a 
mais que o total de consu-
midores do 1º semestre de 
2016, que apresentava um 
endividamento de R$ 215,2 
milhões (305.207 pessoas).

Na RMC, esses dados 
mostram um total de 763.864 
pessoas inadimplentes no 1º 
semestre de 2017, represen-
tando um endividamento de 
R$ 550,0 milhões, cerca de 
8,10% a mais que o total de 
consumidores do 1º semestre 
de 2016, que apresentava um 
endividamento de R$ 508,7 

milhões (726.683 pessoas).

Previsão
A previsão para o 2º se-

mestre, diante da atual crise 
política de meados de maio 
passado, trás, novamente, in-
certezas para a economia que 
vem apresentando melhorias 
nos indicadores econômicos, 
até aqui, mas deverá reavali-
á-los frente ao desemprego, 
reformas trabalhistas e pre-
videnciária, juros, câmbio e 
Inflação, diante ao elevado 
déficit público, que poderá 
desestruturar toda economia 
nacional.

IMC = Indicador de Movimento do Comércio | ICH = Indicador de Consultas de Cheques | 
INA = Estimada a partir de Novembro/2015 (*)

Avaliação mensal - junho/2017

No acumulado do ano, de janeiro a junho de 
2017, as vendas acabaram, negativamente, em 
torno de 0,85% em Campinas e 1,17% na RMC

Desde segunda-feira, 
dia 10, os boletos vencidos 
podem ser pagos em qual-
quer banco. A Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban) começa a adotar, 
de forma escalonada, uma 
plataforma de cobrança 
que permite  a  qui tação 
de boletos em atraso em 
qualquer agência bancária.

Por enquanto, a novidade 
só estará disponível para os 
boletos de valor igual ou su-
perior a R$ 50 mil. O valor 
mínimo será reduzido para 
R$ 2 mil em 11 de setembro, 
R$ 500 em 9 de outubro e 
R$ 200 em 13 de novembro. 
A partir de 11 de dezembro, 
boletos vencidos de todos 
os valores passarão a ser 
aceitos em qualquer banco.

A nova plataforma de 
cobrança permitirá a iden-
tificação do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ou 
do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
pagador, o que facilitará o 
rastreamento de pagamen-
tos. Ao quitar o boleto, o 
próprio sistema verificará 
as informações. Se os da-
dos do boleto coincidirem 
com os da plataforma, a 
operação é validada. Caso 
haja divergência nas infor-
mações, o pagamento só 
poderá ser feito no banco 
de origem da operação.

Conforme as datas de 
adoção da nova plataforma 
e as faixas de valores, os 
bancos deixarão de acei-
tar boletos sem o CPF ou 

o CNPJ do pagador.  Os 
clientes sem esses dados 
se rão  con ta tados  pe los 
bancos para refazerem os 
boletos.

De acordo com a Fe-
braban, o atual sistema de 
cobrança funciona há mais 
de 20 anos e precisava ser 
a tua l i zado .  A  p rev i são 
inicial era que o novo sis-
tema entrasse em vigor em 
março para valores acima 
de R$ 50 mil,  mas teve 
que ser adiada para este 
mês. Segundo a Febraban, 
o adiamento foi necessário 
para garantir a alimentação 
da plataforma de cobrança 
por todas as instituições 
financeiras.

De acordo com a Febra-
ban, a mudança não atinge 

pagamento  de  t r ibutos . 
“Não haverá mudanças em 
faturas de concessionárias 
de serviços públicos e em 
cobranças de tributos pois, 
em geral, esses pagamen-
tos são feitos por outros 
tipos de documento, e não 
por boletos de pagamento”.
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Mon Petit Cafeteria: Sabor e qualidade 
Cafeteria oferece em seu cardápio, além de cafés diferenciados, doces, salgados, saladas e caldos 

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Em um ambiente aconchegante e agradável, a cafeteria possui diversas opções em seu cardápio

A Mon Petit Cafeteria está localizada na Avenida Itororó, 791, Cidade NovaA caba de chegar a In-
daiatuba a cafeteria 
que une o sabor e 

qualidade em um só lugar, 
a Mon Petit Cafeteria. Em 
um ambiente aconchegan-
te e agradável, a cafeteria 
possui diversas opções em 
seu cardápio que vai desde 
saladas até alimentos sem 
lactose ou glúten.

“Tudo que servimos é pre-
parado em nossa cozinha 
para oferecer aos nossos 
clientes o sabor e qualidade 
que eles merecem”, disse a 
proprietária Priscila Gus-
mão.
A cafeteria nasceu de um 
sonho do negócio próprio 
devido à paixão pela co-
zinha, mas acima de tudo 
com a missão de entregar 
aos frequentadores muito 
sabor. “Temos doces, sa-
ladas, salgados, omeletes, 

entre outros. Porém também 
temos a preocupação com as 
pessoas que possuem res-
trições à lactose e glúten”, 
conta Priscila. “Também te-
mos um cardápio de delícias 
que segue o estilo lowcarb”. 
Na Mon Petit a ideia não é 
somente oferecer ao cliente 
um ambiente de cafeteria, 
mas também introduzir a 
cultura do café de diversas 
regiões do país. “Apesar de 
o Brasil ser um dos cam-
peões em produção, expor-

tação e consumo de café, 
a bebida ainda não é bem 
apreciada  e valorizada pe-
los brasileiros”, disse Pris-
cila. “Oferecemos blends 
diferenciados e exclusivos 
de pequenos produtores que 
são valorizados a medida 
que aumenta a procura por 
este tipo de produto espe-
cial”, completa. 
Agora no inverno, a Mon 
Petit está promovendo cal-
dos e sopas todas as quintas 
e sextas-feiras, durante todo 

o dia. A cada semana são 
feitos caldos fresquinhos 
como caldo verde, abóbo-
ra com carne seca, dentre 
outros. “É um diferencial 
que oferecemos aos nossos 
clientes nessa época do ano 
onde uma sopa é bem vin-

da”, fala. 
A Mon Petit Cafeteria está 
localizada na Avenida Ito-
roró, 791, Cidade Nova, e 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 18 horas 
e aos sábados das 9h30 às 
19 horas. 
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Mulher é esfaqueada pelo 
ex-marido no Jd Itamaracá

COMANDO UNO/CN 

COMANDO UNO/CN

COMANDO UNO/CN

Crime ocorreu no último dia 10, em um complexo de prédios

Denúncia ajudou Guarda Civil a apreender grande quantidade de entorpecentes no Campo Bonito 
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Uma mulher foi es-
faqueada pelo ex-
-marido na manhã da 

última segunda-feira, dia 10, 
no bairro Jardim Itamaracá. O 
crime ocorreu em um comple-
xo de prédios.

De acordo com informa-
ções a vítima foi surpreendida 
pelo ex-companheiro após 
uma conversa. Ao final o 
agressor tentou agarrá-la e a 
vítima conseguiu se soltar e 
se abrigar no apartamento de 
uma vizinha, porém o ex-ma-
rido conseguiu adentrar a re-
sidência e esfaqueou a vítima 
nas pernas.

O crime só não maior de-
vido à ajuda de uma terceira 
pessoa que conseguiu afugen-
tar o agressor. O mesmo fugiu 
do local levando consigo a 
faca do crime.

Tanto a Guarda Civil 
quanto a Polícia Militar foram 
comunicados e comparecerem 

ao local do crime. O serviço 
de emergência foi chamado e 
encaminhou a mulher para o 

Hospital Santa Ignês onde foi 
atendida e após atendimento 
médico, foi liberada.

COLISÃO

ACIDENTE

Palio colide em traseira de caminhão e fere passageiro 

Duas mulheres em uma 
bicicleta ficam feridas ao 
colidir com ônibus

Um acidente de trânsito 
envolvendo um Fiat Palio e 
um caminhão na manhã de 
terça-feira, dia 11, na Rua 
Carlos Alberto Garcia, no 
bairro Jardim Morada do Sol, 

deixou uma pessoa ferida.
De acordo com a condu-

tora do veiculo, ela trafega-
va  pela via  e ao pegar algo 
no porta luvas, veio a colidir 
na traseira do caminhão que 

estava estacionado, ferin-
do a pessoa que estava no 
banco do carona na  região 
do rosto.

A Polícia Militar foi co-
municada e fez o atendimen-

to da ocorrência. E o serviço 
de emergência municipal foi 
acionado, que os primeiros 
socorros encaminhou a víti-
ma ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc).

Um acidente envolvendo 
um ônibus do transporte públi-
co e uma bicicleta na tarde de 
segunda-feira, dia 10, na Ave-
nida Alameda Filtros Mann, 
bairro Jardim Kioto, deixou 
duas mulheres feridas.

De acordo com o cobrador, 
o ônibus trafegava na via quan-
do ouviram um forte impacto 
na parte traseira, ao descer para 
verificar o que tinha acontecido 
se deparou com duas pessoas 
feridas caída ao solo, ao lado 
de uma bicicleta que ficou 
totalmente danificada.

O Corpo de bombeiros foi 
acionado e fez o atendimento 
das vítimas ainda no local, e 
após os primeiros socorros, as 
vítimas foram encaminharam 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc).

A Guarda Civil fez o aten-
dimento da Ocorrência de Aci-
dente de trânsito com vítima, 
e ao verificar a documentação 
do coletivo foi constatado ir-
regularidades. Devido a isso, 
a empresa responsável pelo 
ônibus foi multada e o coletivo 
guinchado. 
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Denúncia ajuda Guarda 
Civil a prender traficante
No apartamento denunciado, no Campo Bonito, foi localizado grande quantidade de drogas
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Denúncia ajudou Guarda Civil a apreender grande quantidade de entorpecentes no Campo Bonito 

PRISÃO

ACIDENTE

CRUZAMENTO

Mandante da morte do 
instrutor de auto escola é 
preso preventivamente

Dois veículos se envolvem em acidente no Morada do Sol

Motociclista fica 
gravemente ferida após 
ser atingida por caminhão

Um homem foi detido 
pela Guarda Civil com 
uma grande quantidade 

de entorpecentes na tarde da 
última terça-feira, dia 11, no 
conjunto habitacional de prédios 
no bairro Campo Bonito. 

De acordo com informações 
de um Guarda Civil, responsável 
pela operação, a equipe do Gru-
po de Apoio Preventivo (GAP) 
realizava ronda de rotina na 
Avenida Horst Frederico João 
Heer  quando avistaram algu-
mas pessoas suspeitas. Então, 
foi realizado a abordagem e 
após checar nada de ilícito foi 
encontrado. 

Porém, no momento da 
abordagem dos indivíduos, 
caminhava do outro lado da rua 
um senhor que acenou para a 
guarnição e jogou um papel no 
chão. A equipe buscou o bilhete 

onde constava uma denúncia 
indicando o local onde estaria 
armazenado os entorpecentes. 

Devido a denúncia, a guar-
nição seguiu até o condomínio 
para averiguar o apartamento 
denunciado. O morador foi 
questionado pelos agentes e 
negou que houvesse drogas no 
interior da residência. Porém, 

após persistência das guardas, 
o homem confessou que tinha 
entorpecentes guardados em sua 
bolsa. Na mesma foi localizado 
grande quantidade de drogas: 10 
kits de cocaína com 123 empen-
dorffs; 16 kits de maconha com 
267 trouxinhas; 12 mini tijolos 
de maconha; 22 empendorffs va-
zios; uma faca utilizada no corte 

O mandante da morte do 
instrutor de uma Auto Es-
cola, José Nilson de Araújo 
Silva, foi preso preventiva-
mente por 30 dias. A prisão 
foi pedida porque durante as 
investigações.

A Polícia Civil esclare-
ceu o crime no último dia 
30 no qual os investigadores 
cumpriram mandados de 
busca e apreensão e pren-
deram preventivamente o 
cobrador Leandro de Paula 
da Silva, de 35 anos, suspei-
to de ser o autor do crime.

A identificação dos sus-
peitos só foi possível devido 
as câmeras de seguranças 
espalhadas pela região e que 

mostrou um veículo parado 
por mais de uma hora em 
frente a auto escola. 

Com a ajuda do Centro 
de Operações e Inteligência 
da Guarda Civil (COI) foi 
possível saber onde o carro 
teria transitado após o cri-
me. Ainda de acordo com 
investigações, a motivação 
do crime foi passional, uma 
vez que o cobrador Leandro 
tinha um caso com uma mu-
lher, proprietária do veículo 
parado em frente a auto 
escola. O motivo do crime 
foi que a vítima Marcos te-
ria tido um relacionamento 
com uma ex-namorada de 
Leandro.

Uma colisão entre uma 
moto e um caminhão na tar-
de de segunda-feira, dia 10, 
deixou uma motociclista gra-
vemente ferida na região das 
pernas. O acidente ocorreu no 
cruzamento das ruas Anhanga-
baú com Morumbi, no bairro 
Jardim Paulista. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e promoveu o socorro 

da vítima ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
onde deu entrada consciente. 
A motocicleta e o caminhão 
permaneceram no local até a 
chegada da Guarda Civil, que 
tomou as devidas providências. 

Até o fechamento desta 
edição, a motociclista estava 
internada na UTI, devido a 
gravidade dos ferimentos.

das drogas; e quatro balanças 
de precisão, além de uma certa 
quantidade em dinheiro. 

Após flagrante, tudo e todos 
foram conduzidos a Delegacia 
de Polícia e apresentado os 
fatos a delegada de plantão, 
foi determinado a prisão em 
flagrante do envolvido e a apre-
ensão de toda a droga. 

Nas primeiras horas desta 
quinta-feira, dia13, um acidente 
aconteceu no cruzamento da 
Avenida Francisco de Paula 
Leite com a rua João Batista 
Nunes Beccari  , no bairro Jardim 

Morada do Sol, envolvendo um 
Volkswagen Gol na cor bege e 
uma  parati de cor Cinza.

Segundo informações do 
condutor do gol, disse que seguia 
pela Avenida sentido Distrito 

Industrial de Indaiatuba, quando 
a condutora do parati atravessou 
a preferencial provocando a 
colisão.

Apesar do susto ninguém fi-
cou ferido, ficando apenas danos 

materiais de ambos os veículos.
A Guarda civil também se 

fez presente onde colheu as 
informações sobre o fato e con-
trolou o trafego de veículos para 
evitar outros acidentes.
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Piá fica em sexto na tradicional 
prova ciclística 9 de julho

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA/RIC-PMI

MÁRCIO AGUIAR/RIC-PMI

Jogos Regionais e Volta Ciclística Internacional de Guarulhos são os próximos desafios
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Os atletas Armando 
Camargo Filho ‘Piá’ 
e Endrigo da Rosa 

Pereira, da equipe de ciclismo 
da Secretaria Municipal de 
Esportes/ADI, ficaram em 6º e 
9º lugares, respectivamente na 
tradicional 71ª Prova Ciclísti-
ca Internacional 9 de Julho, na 
categoria Elite, que aconteceu 
no domingo, dia 9. Completa-
ram a prova por Indaiatuba, os 
atletas Robson Ribeiro Dias, 
em 16º e Adriano Sanches 
Groff em 24º.

O vencedor da prova foi 
Caio Godoy Ormonese, da 
equipe Soul Brasil Pro Cy-
cling/São José dos Campos. 
O ciclista fez uma prova im-
pecável e cruzou a linha de 
chegada com oito segundos 
de vantagem sobre os con-
correntes com um tempo de 
2h32min16.

Uma das atrações do ci-
clismo nacional, a Prova 9 
de Julho costuma reunir as 
principais equipes do país. 

De volta às ruas e avenidas 
paulistas desde 2015, a com-
petição tem como marca boas 
disputas e definição apenas na 
última volta, geralmente no 
sprint. Neste ano, a briga no 
masculino foi interessante, 
com algumas fugas, obrigan-
do o pelotão a se esforçar para 
buscar.

De acordo com Piá, a pro-
va de 113,5 Km, exigiu muito 
esforço da equipe local. “A 
estratégia, era ficar na fren-
te no pelotão neutralizando 
qualquer iniciativa de fuga. 
No decorrer da prova, acon-
teceram várias escapadas, e 
faltando, três voltas, saiu uma 
fuga, e nessa estava eu e um 
companheiro meu de equipe, 
Endrigo. E na última volta eu 
ataquei, faltando em torno de 
7km, consegui chegar entre 
os primeiros”, contou. “Mas 
a prova foi bem difícil, muito 
rápida, plana, andamos muito. 
Não vi a média, mas deve es-
tar em torno de 48 km/h. Senti 
que poderia ter conseguido o 
pódio, mas, acabei cometendo 
um erro no final e acabei fican-
do em sexto”, explicou Piá.

Campeonato
Segundo o ciclista, se-

mana que vem a equipe 
irá disputar os Jogos Re-
gionais,  em Americana, 
que acontece de 11 a 21 

de julho. “Logo depois, 
vamos competir na Volta 
de Guarulhos,  principal 
prova de estrada do país”, 
comentou.  A Vol ta  Ci -
clística Internacional de 

Guaru lhos  acon tece  de 
19 a  23  de  ju lho .  Ain -
da conforme ele, no dia 
20 de agosto, acontece o 
Campeonato Nacional de 
Estrada e, em Setembro, 
a equipe  i rá  d isputar  o 
Campeonato Brasileiro de 
Pista, no Rio de Janeiro, 
com data a definir. “Nessa 
competição, contaremos 
com o Gideoni Monteiro 

que está em um período de 
trabalhos no Centro Mun-
dial de Ciclismo, em Aigle, 
na Suíça”, comentou. Na 
Europa desde o dia 26 de 
junho, Gideoni disputou 
esta semana, também no 
Velho Continente: a Gior-
ne Delle Rose 2017, em 
Fiorenzuola, na Itália, que 
iniciou quinta-feira (6) e 
termina na terça-feira (11).

Elite Masculino – 113,5km
1) Caio Godoy Ormenese (Soul Brasil Procycling/São José dos 
Campos), 2h32min16seg
2) Joel Cândido Prado Júnior (Memorial Santos Fupes), 
2h32min24seg
3) Rodrigo Araújo de Melo (São Francisco Saúde/Klabin/SME 
Ribeirão Preto), 2h32min24seg
4) Roberto Pinheiro da Silva (Soul Brasil Procycling/São José 
dos Campos), 2h32min24seg
5) Sidnei Fernandes (Team Audax/SBC/Caixa), 2h32min24seg
6) Armando Camargo Filho (Secretaria de Esportes/ADI/
Indaiatuba), 2h32min24seg
9) Endrigo da Rosa Pereira (Secretaria de Esportes/ADI/In-
daiatuba), 2h32min25seg
16) Robson Ribeiro Dias (Secretaria de Esportes/ADI/Indaia-
tuba), 2h32min27seg
24) Adriano Sanches Groff (Secretaria de Esportes/ADI/In-
daiatuba), 2h32min31seg

GOLS

TÍTULO

Artilheiros marcam 14 vezes na 3ª rodada do Intersecretarias

Desportivo Oliveira é campeão do 30º Torneio Laércio Milani

Foi realizada no último dia 
8, a 3ª rodada do Torneio In-
tersecretarias de Futebol Mini 
Campo, no campo da Vila 
Avaí. E os artilheiros balança-
ram as redes 14 vezes. 

A rodada teve apenas cinco 
jogos, com a partida entre Ur-
banismo x Saúde sendo adiada 
para amanhã, dia 15. Nenhum 
jogo terminou empatado. 

Agora, a Comissão Orga-
nizadora está aguardando o 
jogo entre Urbanismo x Saúde 
para definir a data das quartas 
de final e as oitos equipes clas-
sificado. Lembrando que se 
classificam os dois primeiros 
de cada chave e os dois melho-
res terceiros colocados, que se 
enfrentarão na próxima fase, até 
chegar a decisão. 

Os resultados da 3ª rodada foram os seguintes:
Policia Militar 2 x 0 Esportes B/Câmara
Saae A 4 x 0 Segurança Pública A
Esportes A 5 x 1 Segurança Pública B
Administração 0 x 1 Cult/Educ/Bombeiro
Urbanismo x Saúde (adiado)
Obras 1 x 0 Saae B

A rodada teve apenas cinco 
jogos, sendo que nenhum 
jogo terminou empatado

Os atletas Piá e Endrigo da Rosa Pereira ficaram em 6º e 9º lugares, respectivamente, na Prova Ciclística Internacional 9 de Julho

No domingo, dia 9, a equipe 
do Desportivo Oliveira con-
quistou o título inédito do 30º 
Campeonato Varzeano Láercio 
Milani, ao vencer o Juventude 
FC (Cardeal), por 2 a 1 de vi-
rada. A final da competição foi 
muito disputada entre as equi-
pes, com o Juventude saindo 

na frente no primeiro tempo. 
Na etapa complementar, o 
Desportivo marcou dois gols, 
dando números finais ao placar. 
A equipe Atlético Indaiá teve a 
melhor defesa com apenas seis 
gols sofridos. O time do Benfica 
B, recebeu o troféu Disciplina 
(fair play), pelo espírito e ética 

no meio esportivo. O artilheiro 
da competição foi o atleta Edel-
vam Romano Ferreira, com 11 
gols, do Juventude FC.

O evento contou com a pre-
sença do secretário municipal 
de esportes, Marcos Antônio 
de Moraes ‘Marquinhos’, o 
presidente da Câmara Munici-

pal, Hélio Ribeiro (PSB) e do 
vereador João de Souza Neto 
(DEM), ‘Januba’. Também es-
tiveram presentes o prefeito de 
Elias Fausto, Maurício Baroni 
(PMDB), e os vereadores Cesar 
Augusto Petrilli ‘Urso’ (PR) e 
Irineu Viana (PSD), chefe do 
Legislativo.
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Faici recebe final do 
principal campeonato de 
Três Tambores do Brasil
No rodeio será a disputa que as mulheres mostrarão suas habilidades como amazonas dentro da arena

MARCHETTI FOTOGRAFIA

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 14 a 20/07 Por Alex Costa Guimarães

Fatiana Ferreira buscará o tetracampeonato da categoria Gold Race na 
arena da FAICI 2017 

Passeio ciclista tem saída marcada às 8 horas no Paço Municipal e deve ter duração de 3 horas

O nativo precisa enfrentar e vencer dentro de si um 
certo desejo de jogar tudo para o alto e começar 
do zero outra vez. É preciso entender que o nativo 
está abrindo caminhos em seus relacionamentos, 
vendo de outras formas as pessoas e entendendo 
as falhas dos outros. Tenha calma consigo mesmo.

Tenha calma que seu inferno astral está termi-
nando. Sua energia já comeá a fi car normal. 
Alguns cuidados precisam ser tomados no que 
tange sua maneira de pensar e se comunicar 
com os outros. Suas idéias podem não ser bem 
entendidas.

Começa o inferno astral do geminiano. Sua mente 
pode se sentir um pouco limitada para expor as 
idéias e o que pensa das situações. Alguns gas-
tos imprevisíveis podem ocorrer nessa semana. 
Cônjuge ou sócio ajudam nos valores pessoais 
ou fi nanceiros. Boa fase para refl etir como lida 
com os sentimentos (seus e dos outros).

Renovação de seu interior, de sua estabilidade 
material, de sua segurança emocional, do seu 
lar e principalmente de sua estrutura afetiva. Os 
relacionamentos tendem a ser tensos nessa fase, 
pois há um desejo de que haja profundidade 
afetiva. Sua mente estará focada e bem equipada 
profi ssionalmente.
 

O leonino tem que tomar cuidado com sua saúde. 
Apesar de ter muita força corporal, nesse momento sua 
saúde está um pouco fragilizada. Evite comportamen-
tos excessivos para que não enfraqueça. Momento de 
melhorar sua capacidade de conversar e trocar idéias 
com os outros. Leia, estude, converse, agora é a hora.

Os virginianos estão sofrendo forte tensão prove-
niente de suas relações. Algo dentro de si começa 
a modificar. Seus sentimentos estão um pouco 
expostos e fragilizados. Amigos ajudam, mas não 
conseguem tocar o ponto que precisa. É hora de 
rever sua maneira de agir nos relacionamentos.

O libriano enfrenta algumas situações difíceis em 
seu relacionamento. São fatos rápidos, não de-
moram muito, passam logo. No entanto, o nativo 
precisa renovar sua aparência, mudar seus hábitos 
para que sua aparência ajude em alguns projetos 

que vem pensando realizar, já a algum tempo.

O nativo precisa mais do que nunca mudar sua pos-
tura emocional e sua relação com seus sentimentos. 
Nem tudo o que deseja tem que ocorrer como acre-
dita que deva ocorrer. Desejar algo e não acontecer 
como pensou que seria é muito normal e faz parte do 
crescimento individual. E isso se aplica a todos os setores da vida.

Filhos podem tomar um destaque por estes dias. Cui-
dado com seus gastos que tendem a inesperadamente 
aumentarem. Provável viagem para longe com possibi-
lidade de ocorrer, junto à pessoa de seu relacionamento 
afetivo-sexual. Dentro de casa, esforce-se para entender 
os fatos de maneira calma e sem agitações emocionais.

O capricorniano deve tomar cuidado para que não 
sofra acidentes ou venha a fazer cirurgia, sim-
plesmente por não ter calma e paciência com as 
situações. Alguns nativos querem controlar demais 
o parceiro afetivo, a ponto deste fi car com receio 
de falar qualquer coisa ou simplesmente explodir.

O aquariano pode se sentir meio perdido sem sua 
mente fi rme e intensa. É que neste momento o nativo 
precisa renovar sua maneira de ver as coisas e a for-
ma como vai aumentar sua intuição. Qual a fi losofi 
a de vida que tem? Existe um forte apelo do universo 
para renovar sua fi losofi a de vida. Faça isso.

Cônjuge do nativo em fase de expansão material. 
Renovação de valores pessoais feito de forma 
inesperada e súbita. O raciocínio do nativo pode fi 
car um pouco confuso, pois as emoções tendem a 
serem muitas nesse momento. Gastos com família 
ou lar aproveite para renovar ou decorar seu lar.

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

52ª edição do “Indaiatuba by Bike” 
acontece dia 30

PASSEIO

A Festa Agropercu-
ária, Industrial e 
Comercial de In-

daiatuba (Faici) será sede 
da final do principal cam-
peonato de Três Tambores 
do Brasil da Associação 
Nacional dos Três Tambo-
res (ANTT).

No rodeio será a disputa 
que as mulheres mostrarão 
suas habilidades como ama-
zonas dentro da arena. A 
festa receberá as melhores 
competidoras da modalida-
de do Brasil.

A prova requer preparo 
físico, tanto da competidora 
quando do cavalo, para con-
tornar cada um dos três tam-
bores, dispostos de maneira 
triangular, no menor tempo 
possível. Caso o tambor 
seja tombado no percurso, 
a competidora é penalizada 
com acréscimo de cinco 
segundos de tempo por cada 
um que for derrubado.

Em cada uma delas as 
competidoras pontuam con-
forme o desempenho nas 
provas, e assim o ranking é 
montado e é determinante 
para definir as participantes 
da etapa final da competi-
ção.

E não é apenas velocida-
de e precisão das amazonas 
que garantem o sucesso na 
prova. Depois que a corri-
da termina, o animal passa 
pela avaliação de um juiz 
credenciado e faz um exame 
antidoping. “Se ele tiver 
qualquer marca proveniente 
de equipamentos utilizados 
na prova, a competidora é 
desclassificada por questão 
de bem-estar animal”, ex-

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

plica Flávia Cajé, vice-pre-
sidente da ANTT.

Na ocasião serão co-
nhecidas as vencedoras das 
categorias Gold, Silver e 
Mirim da ANTT.

Na categoria Gold Race 
competem as amazonas que 
ocupam do 1º ao 10º lugar 
do ranking. Já na categoria 
Silver Race estarão as parti-
cipantes do 11º ao 20º lugar. 
E para a categoria Mirim, 
com crianças até 12 anos, a 

final contará com as cinco 
competidoras melhores pon-
tuadas no ranking.

Serão mais de R$100 mil 
em premiações distribuídos 
na final da ANTT, sendo 
que a campeã da categoria 
Gold Race ganha um car-
ro 0km. “Esta temporada 
será bem disputada até a 
final. Nós temos grandes 
competidoras e cavalos ge-
neticamente muito bons na 
modalidade” disse Flávia.

No ano passado, na arena 
da Faici, Fatiana Ferreira 
(Guaíra - SP), foi consa-
grada campeã na categoria 
Gold Race, enquanto He-
loisa Sá Rezende Barbosa 
(Presidente Prudente - SP) 
foi o destaque da categoria 
Silver Race, e Tarcila Fer-
guson (Rio Verde - GO) foi 
a vencedora na categoria 
Mirim. 

Faici
A Faici que acontece de 

3 a 12 de agosto começa em 
grande estilo, com o show 
de Fernando & Sorocaba. 
Embaixadores da festa, a 
dupla sobe ao palco no dia 
3, e promete mais uma vez 
animar o público. Outra 
atração conhecida que re-
torna para a Faici são os 
cantores Leonardo e Edu-
ardo Costa que apresentam 
o show Cabaré Night Club, 
que apresentação seu show 
no dia 4. E para fechar a 
primeira semana de festa, 
no dia 5, a dupla Maiara e & 
Maraisa prometem levantar 
o público. 

A segunda semana co-
meça com todo vapor, no 
dia 10, com show especial 
de Wesley Safadão, um dos 
maiores nomes sertanejos 
da atualidade e que pela pri-
meira vez vem à Indaiatuba. 
Na noite seguinte, dia11, os 
irmãos Henrique & Juliano 
voltam a reencontrar a ci-
dade em mais um show que 
promete ser inesquecível. 

E para fechar a edição 
2017, no dia 12, outra atra-
ção inédita a cantora Marília 
Mendonça, que é uma das 
vozes mais conhecidas do 
sertanejo feminino, e que 
“dividirá” o palco com a 
dupla Roby & Thiago. 

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

No próximo dia 30 a Prefei-
tura de Indaiatuba irá promover 
a 52ª edição do passeio ciclo-tu-
rístico “Indaiatuba by Bike”. A 
saída será às 8 horas do estacio-
namento do Paço Municipal. A 
participação é gratuita.

Para esta edição o percurso 
urbano/rural será de aproxi-
madamente 15 km. O trajeto 
é considerado de dificuldade 
moderada e é indicado para 

maiores de 12 anos (menores 
deverão estar acompanhados 
dos responsáveis) com bici-
cletas tipo Mountain Biking 
revisadas. Haverá paradas para 
hidratação ao longo do percurso 
e em caso de chuva o passeio 
será cancelado.

A pedalada seguirá pelo 
Parque Ecológico com destino 
à Rota dos Cavaleiros, passan-
do pelo Jd. Bela Vista, depois 

pela estrada do Saltinho onde 
haverá uma breve visita a uma 
propriedade rural, retornando 
ao ponto de partida por outro 
caminho. A duração será de 
aproximadamente 3 horas. O 
“Indaiatuba by Bike” terá apoio 
do Departamento de Trânsito, 
Ambulância, Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) e 
parceria com o Sindicato Rural 
de Indaiatuba, Senar.
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cultura e lazer

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

“Sabores da Terra” termina 
neste fim de semana
Evento ocorrerá no Parque Ecológico com a presença do chef Ivan Achcar

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

CARROS  3 - Lançamento  -  Animação / Aventura  -  Classificação 

livre  -  108 minutos

LEGENDADO

Polo Shopping: Exibição especial na Segunda (17):   21h00

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Segunda (17)  e  Quarta (19):   13h50  

/  19h05. Terça (18):   somente 19h05

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Domingo (16)  e  Terça (18), Quarta 

(19):   13h40  /  17h35  /  21h00. Segunda (17): 13h40  /  17h35   

3D - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   16h20

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   15h00  /  20h00

.............................................................................................................

D.P.A. - O FILME - Pré-estreia -  Aventura Juvenil  -  Classificação 

livre  -  90 minutos

NACIONAL

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   16h10 / 18h15

.............................................................................................................

KIKI - OS SEGREDOS DO DESEJO - Sessão do Cineclube In-

daiatuba*  -  Comédia -  Classificação 16 anos -  102 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Sábado (15):  13h30. *Atenção: para o Cineclube 

os ingressos tem preço único de R$ 12,00 para o público em geral. 

Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00

.............................................................................................................

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - 2ª semana  -  Aventura  

-  Classificação 12 anos -  133 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   17h30  /  21h35

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   20h30

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   14h35  /  20h40

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   14h05 /  17h10  / 21h45

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   15h40  /  18h40

.............................................................................................................

MEU MALVADO FAVORITO 3 - 3ª semana  -  Animação / Co-

média  -  Classificação livre  -  90 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (13) a Quarta (19):   15h20  /  18h00  /  20h10

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   14h30 / 19h15  /  21h25

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   16h40

.............................................................................................................

MEUS 15 ANOS - 4ª semana -  Comédia Romântica Juvenil  -  Clas-

sificação 10 anos  -  94 minutos

NACIONAL

Shopping Jaraguá: Quinta (13) a Domingo (16)  e  Quarta (19):   15h50  

/  18h40. Segunda (17)  e  Terça (18):   somente 18h40  

.............................................................................................................

MULHER MARAVILHA* - 7ª semana  -  Aventura  /  Ficção  -  

Classificação 12 anos  -  141 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   21h05

.............................................................................................................

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

Classificados grátis - Faça o seu!

“Sabe aquele momento do dia que 
você se sente “torrado e moído”? 
Pois é! Quando o cansaço e desâ-
nimo tentam atrapalhar a produ-
tividade no trabalho é chegada a 
hora da pausa para o café. Essa 
bebida repõe as energias e man-
tém o profissional ativo. Além 
disso, é no intervalo do expedien-
te, que o café cumpre mais um de 
seus papéis: aumentar a interação 
e integração entre os colegas e a 
descontração no ambiente! Sabe 
qual o lugar perfeito que reúne 
ambiente aconchegante, pessoas 
agradáveis e um delicioso café? 
Na Mon Petit Cafeteria, que fica 
ali na Avenida Itororó, 791 - Ci-
dade Nova I - Indaiatuba.”

1º Festival do Chocolate acontece neste final de semana
CULINÁRIA

O encerramento do Fes-
tival Gastronômico 
Itinerante “Sabores da 

Terra” acontece neste final de 
semana, dias 15 e 16, na Con-
cha Acústica no Parque Ecoló-
gico. O evento será aberto ao 
público, com entrada gratuita, 
porém pede-se a doação de 
1k de alimento não perecível. 
Quem for prestigiar o evento 
poderá experimentar diferentes 
sabores a preços populares. 
Todos os pratos da festa cus-
tarão entre R$5 e R$ 25 reais.

E para comemorar o pri-
meiro ano, os organizadores 
decidiram prestigiar Indaia-
tuba, cidade onde o Festival 
começou. “Agradecemos a 
administração que possibili-
tou a realização do Festival 
no Parque Ecológico, cartão 
postal do município. Estamos 
muito felizes em poder fazer o 
primeiro evento gastronômico 
na cidade. Esperamos fazer 
bonito e proporcionar um belo 
evento com diversas atrações 
para a população”, afirma 
Renata Tannuri Meneghetti 
idealizadora do festival.

A programação completa 
inclui diversas atrações, com 
shows de artistas locais e da 
região. O ponto alto será no 
sábado às 16 horas com a 
apresentação da Orquestra de 
Viola Caipira da Secretaria 
Municipal de Cultura sob a 
regência de Jair Malaquias.

A celebração do Festival 
Gastronômico Itinerante “Sa-
bores da Terra” contará com a 
presença do chef Ivan Achcar, 
ex-jurado do reality show, Co-
zinheiros em Ação, do canal 
GNT, onde ficou conhecido 
pelo bordão “esse prato eu 

comeria em quantidades ab-
surdas”. Bordão esse, que deu 
origem ao livro “Quantidades 
Absurdas”, lançado em 2015 
e que poderá ser adquirido 
no evento, onde haverá uma 
sessão de autógrafos.

O Chef ainda fará uma 
aula-show aberta amanhã, 
dia 15, às 12h30. Nessa aula, 
Ivan cozinhará uma de suas 
famosas “tachadas”. Quem 
quiser degustar, o prato será 
vendido a R$25 a porção ao 
final da aula.

Durante os dois dias de 
evento, o público poderá 
desfrutar de boa gastronomia 
acompanhada de cervejas 
artesanais. Serão mais de 15 
barracas com expositores 
entre chefs e produtores e 5 
Beer Trucks, com cervejarias 
artesanais. Produtos in natura 
também poderão ser adquiri-
dos diretamente do produtor. 
Dentre os produtores o visi-
tante poderá encontrar o mel 
do Apiário Itaici, os produtos 
feitos com jabuticaba da Ma-
ria Preta, linguiça artesanal da 
Serra Mineira, produtos feitos 
à base de oliva incluindo 
cachaça, pimentas da Muru, 

cogumelos, queijos da Fa-
zenda Atalaia, cachaça, bacon 
artesanal defumado, geleias e 
compotas da Bendito Fruto, 
molhos, antepastos e produtos 
sazonais da Collecta Brasil 
entre outros.

Barracas
Dentre os mais variados 

pratos estão às massas da Chef 
Maria Fernanda, o lanche de 
porchetta do chef Cristiano 
Borgonovi, o hambúrguer 
do Santo Parque, o lanche de 
linguiça artesanal da Serra 
Mineira e muitas outras igua-
rias. Quem marca presença 
é o recém chegado Simetria, 
restaurante instalado no Royal 
Palm Tower e que vai servir 
Bruschetta de lingüiça e quei-
jo coalho, Fogueira de coste-
linha com barbecue de goiaba 
e legumes e o Duo Royal 
(mini pudim e quindim). Uma 
atração que acompanha o 
festival Sabores da Terra é a 
Queima do Alho, nome dado 
a tradição da culinária típica 
das comitivas de peões de 
boiadeiro, cujo cardápio leva 
arroz carreteiro, feijão gordo, 
paçoca (farofa no pilão) e 

carne na chapa de ferro, tudo 
feito no arado em fogo de 
chão. O visitante poderá ver 
de perto o modo de preparo 
e experimentar essa comida 
que era feita pelos tropeiros 
por ser simples, prática e de 
muita “sustança”.

Para acompanhar as igua-
rias, o público terá à dispo-
sição para uso nas barracas, 
produtos da Castelo Alimen-
tos, patrocinadora do evento. 
Sumo de limão, molho de 
pimenta, maionese, mostarda, 
barbecue e ketchup (esses 
quatro últimos recém lança-
dos no mercado), poderão 
ser degustados em diferentes 
operações de alimentação.

No domingo o chef con-
vidado é Erick Alsaro com 
sua Paella Caipira, prato que 
já se tornou marca registrada 
do “Sabores da Terra” e que 
também poderá ser comprado 
ao final da aula por R$ 20 
a porção. Nos dois dias de 
evento haverá cozinha-show 
com a equipe do curso de 
Gastronomia da Faculdade 
Max Planck, sob o comando 
do coordenador Caio Nunes. 

Outra atração que deve atrair 
o público visitante é a Brassa-
gem de Cerveja ao vivo que 
será feita amanhã, a partir das 
13 horas pelo mestre cervejeiro 
Marcelo Crosta da Cervejaria 
Landel. Ainda os amantes de 
breja poderão degustar alguns 
dos estilos que serão oferecidos 
nas 5 cervejarias participantes: 
Chopp do Alemão de Indaiatu-
ba, Berggren de Nova Odessa, 
Burgman de Sorocaba, Landel 
de Campinas e Cia. Razera de 
Bragança Paulista.

Maiores informações po-
dem ser obtidas através do site 
do evento: www.festivalsabo-
resdaterra.com.br

Os apaixonados por cho-
colate poderão se deliciar 
com o doce mais amado 
do mundo no 1º Festival 
do Chocolate que acontece 
desde ontem, dia 13, e segue 
até domingo, dia 16, no es-
tacionamento do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba. A en-
trada é gratuita.

O evento conta com a 
presença de 20 food trucks 
que oferece pelo menos 

um prato com chocolate. 
Entre as principais atra-
ções gastronômicas estão o 
Texans Burguers, Cervejaria 
Bamberg, Churrê e Doceria 
Tentação.

O festival acontece hoje, 
dia 14, das 17h às 22 horas, e 
amanhã, dia 15, e domingo, 
dia 16, das 12h às 22 horas. 

O Shopping Jaraguá está 
localizado na Rua Quinze e 
Novembro, 1200. Centro. 

Durante os dois dias de evento, o público poderá desfrutar de boa 
gastronomia acompanhada de cervejas artesanais

Festival do Chocolate será realizado no estacionamento do Shopping 
Jaraguá
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helga takeno
Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Os formandos do curso de logistíca da Fiec, Igor Barrocas, Camila 
Murrer, Murilo Oliveira, Julia Pedrilli, Matheus Oliveira, Isabella 
Pucci, Thiago Fonseca e Julia Neves

O Sabores da Terra - Festival 
Gas t ronom ico  I t i ne ran te , 
comemorou 1 ano. Lembrando 
que aqui em Indaiatuba, o 
Fest iva l  termina com uma 
Festa de Encerramento, que 
vai acontecer nos dias 15 e 16 
de julho no Parque Ecológico. 
Cervejas artesanais, chefs 
cozinhando, aulas-shows e 
muita música farão parte da 
festa

Andréia Pietrobon e sua filha Letícia recebendo os convidados na 
inauguração da Fit Store, localizada no Espaço R.

Edna Badin, Vani Rieder, Suelen Canali e Dr. Danilo Debs prestigiando a inauguração da Fit Store

Raphaela Vitiello, Simony de Oliveira e Rosângela da Silva na 
inauguração da Fit Store no Espaço R.

Para as loiras de plantão: No Espaço Camila Medina 
você pode agendar seu horário para avaliação e ter 
um diagnóstico e saber como está a saúde dos seus 
cabelos, tenha paciência e tempo para cuida da sua 

moldura. Pensando nisso os profissionais do espaço 
investem em cursos e especialização, para oferecer 
sempre o melhor para seus clientes. Os tratamentos 

mais completos você encontra no Espaço Camila 
Medina. Cuide bem do seus cabelos!

Vânia, Antônio Herrera e Reginaldo, na 5ª edição do Arraiá 
em Prol da Turma do Tutty , que aconteceu no Jd. Regente, 
com a participação de aproximadamente 750 pessoas

Priscila Gusmão, Juliana Fonseca, Melina Malavazzi, Carolina 
Nichele a simpática equipe da Cafeteria Mon Petit

Mayra Oliveira, Alan Bueno, Nilda Takeuti e Flávia Figueiredo comemorando Arraiá Julino na Bloom Lingerie
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Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/sonia-fonseca/helga@maisexpressao.com.brboanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

Os 25 anos do Lógica Assessoria Contábil

Festa de 3 anos da Cacau
Erika Novachi ministra curso de 
Jazz Lyrical no Passo de Arte

Indaiatuba é a 1ª cidade da região 
de Campinas a assinar termo de 
cooperação para sinal digital de tv

Falando de Rotary
O Escritório Lógica, comemorou seus 25 anos, com uma grandiosa festa e um delicioso coquetel, seguido do maior presente da 
noite para os mais de 2500 convidados, que foi a Palestra do Professor Leandro Karnal, que sempre é um sucesso. Parabéns ao 
casal Márcia e Sergio Borsari, e a toda a sua equipe de funcionários e colaboradores super competentes, e que venha mais 25 anos.

Segunda Reunião do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, 
ano rotário 2017/2018, sob a presidência do companheiro 
Boanerges; Reunião essa que aconteceu a primeira assembléia 
do Clube, para as novas diretrizes da tesouraria, incluindo a 
discussão sobre as mensalidades para a próxima gestão.

No final da tarde do dia 08/07, Claudio e Rita, receberam 
os amigos e familiares, no Buffet Infinitz para comemorar o 
aniversário de três anos de sua linda filha Cacau. Festa linda, 
com animação do amigo Koringa e de um Grupo de animação 
que encenaram a história de Chapeuzinho Vermelho. Parabéns 
a pequena Cacau e muita felicidade ao casal.

Jubileu de Diamante do Indaiatuba 
Clube é celebrado

Na noite do dia 08/07, o Indaiatuba Clube comemorou com toda 
a pompa e circunstância, expressa na belíssima decoração de 
Wladimir Seneme e   organização de Cecília Myagawa, o Jubileu 
de Diamante, ou seja os sessenta anos do clube. Aproveitando 
a noite, ocorreu uma linda homenagem a um dos fundadores 
do clube, Sr, Antonio Reginaldo Geiss. Parabéns a todos!

O curso de Jazz Lyrical Intermediário, da Galpão 1, Erika Novachi, 
durante a 25ª edição do Festival Internacional Passo de Arte, reuniu 
mais de 50 alunos de diferentes Estados do Brasil e também do 
Paraguai. Durante o curso, realizado de 8 a 10 de julho no Centro 
de Convenções Aydil Bonachella, os alunos conheceram técnicas 
alternativas de aquecimento, alongamento e flexibilidade.

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (PMDB) assinou na tarde 
de segunda-feira (10) em seu gabinete, o Termo de Cooperação do 
processo de migração do sinal de TV analógica para o sinal digital com 
a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de transição do sinal 
no Brasil.  O município foi o primeiro da região de Campinas a assinar 
o documento. Participaram da assinatura o secretário da Família e do 
Bem Estar Social, Luiz Henrique Furlan; a diretora do Departamento 
de Proteção Social Básica, Marcela Buono; pela Seja Digital foram a 
gerente regional, Andréia Marques, a mobilizadora social, Gisela Gerotto, 
e o organizador de eventos, Rafael Yssis. A parceria tem como objetivo 
fortalecer a informação e orientação da população sobre o desligamento 
do sinal analógico, que acontecerá no dia 29 de novembro em toda a 
região de Campinas. Após essa data, os moradores dessas localidades 
só poderão assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital, 
que oferece qualidade de som e imagem semelhante à de cinema.
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Persiana

Center Noivas - Coleção Bromélia

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de 
melhor e mais moderno em persianas, cortinas, papel 
de parede, colcha sob medida, almofadas, pisos 
laminados/vinílico e tapetes. Atende diariamente no 
horário comercial e aos sábados com hora marcada. 
Pagamento com cartão e pode ser dividido em 5 vezes 
com cheque ou boleto. Faça um orçamento sem 
compromisso. Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

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!

MMartan Banquete Árabe

Grenelle Gastro Pub - o barzinho ideal 
para curtir as noites de sexta e sábado

Restaurante Caipirão

Acontecerá na Clínica Veterinária Bicho Amigo, domingo dia 16, 
das 9h às 11h a Feira de Adoção de Cães e Gatos. Vá buscar o seu!

Para contrastes no decor, jogo de lençol, edredom e 
colcha micromatelada soft touch. Tudo da linha Casual. 
Av. Presidente Kennedy, 1142 (19)3816-5431. Vale a pena 
conferir as últimas novidades!

Já foi apreciar o banquete árabe da Casa da Esfiha? 
Visite a unidade do Polo Shopping Indaiatuba e 
aproveite! Todos os dias no almoço, dezenas de 
pratos árabes deliciosos no cardápio no sistema 
self-service. Só na Casa da Esfiha, é claro!

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

Novo design de sapatilha para Mountain Bike, excelente 
qualidade e conforto. Só na Duas Rodas você encontra o 
melhor preço. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone:  3875-0269

A linda noiva Michele Tomaseto. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

A coleção é inspirada numa flor muito presente na Mata Atlântica, 
a Bromélia. Paraíso das Noivas, uma coleção maravilhosa da 
Center Noivas com muita renda e transparência, com detalhes 
incríveis que fazem toda diferença. Tecidos nobre e caimento 
impecável. Uma coleção que vai encantar as futuras noivas. Não 
deixe de conferir também a divina coleção moda festa, longos e 
curtos que a loja acaba de receber na opção venda e aluguel. 
Essa você não pode perder, tem que passar na loja para conferir 
de perto. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Sapatilha MTB Shimano

Moda Festa / Casual

A Loja Luck Chic, oferece uma moda festa 
espetacular com lindíssimos modelos diferenciados 
da nova coleção. Além disso você encontra também 
moda casual e evangélica do P ao 54 e produtos da 
Natura e Hinode. Promoção 15% off à vista ou 5% 
off no cartão em 3x. A loja fica na Rua 24 de Maio, 
1320 - Fone: 3875-0186. Vale a pena conhecer!

Jeane Albertini e José Renato Monteiro no Baile Jubileu 
de Diamante do Indaiatuba Clube

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

Alexandre O simpático casal Elise e Douglas Alexandre, Franciso e Marcelo Chiquinho e Danilo



19AMais Expressão

social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia

Cintia, Beatriz e Junior na Churrascaria Sal e BoiAlailson da Pizzaria Babbo IndaiatubaAdriano no Cintra Restaurante

Rodrigo e Antonio no Restaurante CaipirãoJoão e Julio no Cintra RestauranteCleusa e Damião no Restaurante Açafrão

Edson, Valeria, Lisiane, Clovis e Paulo no Restaurante a Casa da Moqueca

Alex, Jonathan, Isa e Rafael

Nancy, Renato, Eliete e Osmar na Pizzaria Torrelaguna

A competente equipe do Grenelle Gastro Pub Damião, Elisangela e Rafael

Vale destacar as divinas porções e hamburgers que oferecem às sextas e sábados a noite. Experimente também o hamburguer de picanha que é a sensação do momento. Demais!
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gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

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 05 da Escola de Futebol do Cruzeiro em recente 
treino

Equipe Sub 11 da Escola de Futebol do Cruzeiro em 
recente treino

Equipe Sub 13 da Escola de Futebol do Cruzeiro em 
recente treino

Equipe Sub 15 da Escola de Futebol do Cruzeiro em 
recente treino

Wellington e Bruno da Casa de Carnes Filé na Brasa estão 
sempre com qualidade para seu churrasco Senhor Orlando da Placas e Fotos para Túmulos

Luciene Menezes, dia 14José Edvaldo, dia 10José Adelmo, dia 10Antonio Carlos, dia 16

Mateus comemora no próximo dia 19 mais um ano de vida, sua mãe 
Aline, pai Rogério e tia Julia desejam feliz aniversário. Parabéns!

Show de Capital Inicial no Clube 9 de Julho

Coral Objetivo Indaiatuba e a maestrina Sônia Di Morais no 
Sarau realizado no Colégio no final do semestre letivo

Campanha do Agasalho no Colégio Objetivo arrecada quase 
500 peças de roupas para o FunssolBenjamin Nunes no aniversário de 1 ano no Objetivo

Carlos Show de Capital Inicial no Clube 9 de Julho

Luciano, Ivanilde Reis e Alexandre, em Íntima Passion no Chá 
de lingeries, em um desfile com uma linda coleção para as 
mulheres e as noivas que aconteceu dia 12, no Shopping Polo

Ana Paula Barqueta, Angela Gomes, Uilza Amaral, Kamila 
Anastácio, no desfile da linda coleção de lingeries da Íntima 
Passion

RBC Transporte e Turismo com seus clientes em mais 
uma viagem para Aparecida do Norte



        caderno de negócios

DESTAQUES DE LOCAÇÃO

Nº 755

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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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.207 – JD.OLINDA – R$420 MIL – superior :2dorms, 
sala, copa, coz, WC, garagem. Inferior : dorm, sala, coz, 
WC, 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 – 3dorms(1st)
sala, coz, WC, garagem para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, lavabo, lavanderia, garagem. 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHACARAS E SITIOS

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, 
coz, wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, coz, WC, entrada de carro.
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entrada de carro.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 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$1150,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários, sala, coz, WC, 
as, sem garagem. PISO SUPERIOR
JD.DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem gar.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.TELLER – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, WC, 
garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc                                
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem (SEM 
COND.)
JD.SANTA CRUZ – R$800,00 – 2Ds, sala, coz, WC, as, gar. 
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 planejada 
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.ITAMARACÁ – R$1500,00 -  100m², 2wc, salinha
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 p/ área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar cond., lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
VL.AURORA – R$3000,00 – 3030 m², água e luz

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA!! PARQUE SÃO LOU-
RENÇO.03 DORMITÓRIOS E GARAGEM EM LOTE 
DE 150M2 DOCUMENTADA. PARA VENDER 
URGENTE!! APENAS: R$250.000,00(OFERTA 
VALIDA APENAS PARA OS PROXIMOS 30 DIAS) 
F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL CASA DE 04 CO-
MODOS EM LOTE INTEIRO + UMA CASA SIMPLES 
NOS FUNDOS POR APENAS: R$240.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997.3935-3294. CORRA!
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, CO-
ZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. 
TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$215.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. OU AINDA, ENTRADA + PARCELA-
MENTO DIRETO COM PROPRIETÁRIO F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 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. FINANCIAMENTO 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!
JARDIM HUBERT:03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. 
ACEITA LOTE- FINANCIAMENTO- F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA DAS 
PRAÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA- COM ARMARIOS PLANEJADOS-LINDO!! 
R$235.000,00 AC.FINANCIAMENTO OU TROCA COM 
CASA OU TERRENO. TEL=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.CORRA!!

-04 CÕMODOS 
–ENTRADA PARA AUTOS E QUINTAL NOS FUNDOS. 
APENAS: R$180.000,00-ACEITA 50% A VISTA E O 
RESTANTE EM PARCELAS DE R$2.000,00 POR MÊS-. 
TEL=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!

SÍTIOS- VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMI-
TÓRIOS, 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 + PARCE-
LAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO -VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– PLANÍSSIMO – R$1100,00P/ M2 ESCRITURADO. F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE 

JD.MORADA DO SOL (ANT-10). (PAV. SUP):02 DORM. 
-COZ. -SALA–WC – LAV –GARAGEM R$ 1.000,00 
JD.M. DO SOL (ANT-34): 01D., SALA.COZ –WC – 
R$650,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (PAV. SUP):3D. -COZ. 
-SALA–WC – LAV – (S/ GARAGEM) R$ 900,00 + IPTU   
JD.MORADA DO SOL (ANT-83). (PAV. INF):02 DORM. 
-COZ. -SALA–WC – LAV – GARAGEM  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 Descoberta, 
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 – CA02932 - 02 dormitórios, sala, copa/cozinha, 
Wc, área de serviço e  s/garagem. R$ 950,00 + IPTU

Jd. Califórnia – CA1369 - 03 dormitórios, sala, cozinha, 
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

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

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

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

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 

Jd. América – CA02984 - 04 dormitórios (1 suíte), sala 
02 ambientes, cozinha, banheiro, quintal e 01 vaga 
coberta. R$ 1.800,00 

Itaici – CC00048 ( Condomínio Portal de Itaici). 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, mobiliado 
e com ar condicionado. R$ 550,00 + Condomínio+ 
IPTU.

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 dormitório, 
sala, cozinha, Wc e 02 vagas. R$ 800,00 + Condomínio 
R$ 258,00 + IPTU R$55,00.

Jd.Moacir Arruda – AP00825 -  03 dormitório, sala 02 
ambientes, cozinha, Wc e 01 vaga. R$ 900,00 

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/ar-
mários, Wc, sala, cozinha planejada, área de serviço, 
sacada, 01 vaga. R$ 1.100,00 + Condomínio R$ 200,00 
+ IPTU R$ 50,00

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

Pq. São Lourenço – AP00823 - 03 dormitórios c/armá-
rios (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 + Condomínio + IPTU

Centro – AP00824 -  01 dormitório, sala, cozinha, Wc 
e 01 vaga. R$ 1.500,00 Isento de Condomínio e 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 planejados). R$ 
2.400,00 + Condomínio R$ 480,00

VENDA - APARTAMENTOS

Jd.Morumbi– AP00802 - 02 dormitórios, sala,  cozi-
nha,Wc, área de serviço e 01 vaga. R$ 150.000,00

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

Centro – AP00820 - Kitnet com vaga coberta, mobiliado 
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, cozinha, 
Wc e 01 vaga. R$ 190.000,00

Cecap – AP00815 - 02 dormitórios, sala, cozinha plane-
jada, 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, cozinha 
e 01 vaga. R$ 235.000,00

Centro – AP00824 -  01 dormitório, sala, cozinha, Wc 
e 01 vaga (Apartamento com cozinha planejada e com 
roupeiro) R$ 240.000,00

Jd. Alice – AP00774 - 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc e 01 vaga. (Todos os ambientes com móveis pla-
nejados.) 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 serviço, 
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 Privi-
legiada. 03 dormitórios (01 suíte), sala 02 ambientes, 
ampla varanda gourmet, Wc, 02 vagas 94m² (02 dormi-
tórios 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, lavan-
deria, 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, la-
vanderia, 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 condicionado) portão eletrô-
nico. R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046 - 03 dormitórios, (01 suíte), 
sala com pé direito de 4 m, sala e quartos com prepa-
ração 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. construída de 267m². R$940.000,00

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

Res. Beira da Mata – CC00047 -  Piso Superior: 
03 dormitórios (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 
dormitórios, 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, 
edícula com Wc, pomar, piscina aquecida, chur-
rasqueira, 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 - Ter-
reno 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.



06B | Mais Expressão Imóveis

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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ref. site 
495041 
- Centro 
- salão 
18m² e 
wc. R$ 
800,00 + 
iptu

ref. site 757691 – Jd dos Colibris - Ter-
reno com 300 m² R$280.000,00

 ref. site 769691 - Jardim Brasil 
-  1 dorm/ sala/ coz/ área de serviço /
R$680.00 ISENTO IPTU

ref. site 
134231 
- Carlos 
androvandi 
- 2 dorm. / 
sala / coz. 
/ wc / as / 
lavanderia 
/ gar. R$ 
182.000,00

ref. site 104801 - Jd.paradiso - 3 dorm.
(suíte) / sala/ lavabo/ copa/ coz./ 3wc./ 
as./ gar.2 vagas / R$ 1.500.000,00

ref. site 471791 - Jardim Marina - 1 
suíte/ sala/ coz americana/lavand/ 
quintal / 3 gar R$800.00 + IPTU

ref. site 02912 -  Jd.brescia - terreno 
com 200m². R$ 150.000,00

ref. site 393791 - Jardim Renata - 2 
dorm/ sala/ coz/ wc /Lavand/ 3 gar.
R$1.000,00 + IPTU

ref. site 414791 - Village Azaleia – 3 dor-
mrt / 1 suíte/ sala / coz / wc / lavand/ 1 
gar R$1.000,00 + cond+ IPTU.

ref. site 930101 - Jardim Morada do 
Sol - - 2 dorm/ sala/ coz/ wc /lavand/ 1 
gar.R$850,00 + IPTU

ref. site 772871 - Terras de Itaici - 5D. 
(suíte) / 3 salas / coz. planej. / 4wc / as 
/ salão festa / chur. / gramado / gar.4 
vagas. R$ 700.000,00

ref. site 462791 - Condomínio DUE - 3 
dorm/1 suíte/ sala p/ 2 amb/ lavabo/
lavand/ 2  gar R$2.800 + cond+ IPTU.
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classificados

Apto no Edificil Be-
gonias – Morada do 
Sol - 62m² de área, 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia e 1 
vaga de garagem co-
berta, totalmente refor-
mado R$220.000,00 
ac. financiamento ou 
entrada e parcelamen-
to direto com o pro-
prietário. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997/3935-
3294.corra!!
Casa no 3dorms no 
condomínio Montreal 
R$ 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 Mag-
na. A/T 300m² A/C 
160m²  -  Casa com 
2 suites, sala, copa, 
cozinha americana 
com pé direito duplo, 
varanda, area gour-
met, garagem para 2 
carros cobertos e + 2 
descobertos, jardim e 
horta. Aceito terreno 
no Brescia. Contato: 
(19) 99713-9953 - 
R$510.000,00.
Imperdível! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma no Cecap. 
Base: R$320.000,00 se 
for de maior valor, pos-
so voltar até 30mil reais. 
F. 3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294. 
Jd Regina - permuta 
por casa menor va-
lor - Linda casa c/ 3 
dorms , 1 suite, coz c/ 
despensa, sala 2 amb, 
4 vgas R$ 480 mil  F: 
(19) 99976-7071
Vendo Casa Parque 
Real - 115 m² 3 Dorm/1 
Suíte. R$ 370 Mil. Már-
cia (19) 97404-0445

Lagos de Shanadu-
-CH00324 -  Par te 
Superior: 03 dormi-
tórios (03 suítes 1 
c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana 
c/despensa, sala de 
jantar, mezanino para 
TV. Parte térrea: Sala 
grande Área exter-
na: Churrasqueira, 
piscina, campo de 
futebol, lago, poço, 
canil,04 vagas. R$ 
1.010.000,00 F. 3875-
2215
Morada do Sol – rua 
57, 1 dormitório, sala, 
cozinha,wc social, la-
vanderia, garagem, 
toda em em estru-
tura para sobrado. 
Oportunidade única! 
R$215.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-
3294
Oportunidade! JD. 
ESPLANADA - Vendo 
casa 3 comodos (sala, 
quarto, cozinha) WC + 
varanda. AC. 64m² AT 
300m² R$380.000,00 
Aceito permuta. Tratar 
direto com o proprie-
tário F: 3875-5385/ 
99258-2654.
Vendo Casa Cond. 
Santa Clara -  AT 
502 M² / AC 340 M² 
C/ piscina, 04 Suí-
tes/ 1 Master de R$ 
1.900.000,00 por R$ 
1.750.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445

Parque São Louren-
ço - excelente casa 
a 50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms, 1 
suíte, 1wc social, co-
zinha com armarios, 
lavanderia coberta e 
fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro di-
ferenciado bem arbo-
rizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documenta-
ção Ok R$410.000,00. 
Tra tar  (19)  3875-
0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Residencial Imagine 
- AP00789 - Localiza-
ção Privilegiada - 03 
dormitórios (01 suíte), 
sala 02 ambientes, 
ampla varanda gour-
met, Wc, 02 vagas 
94m² (02 dormitórios 
com armários plane-
jados) R$ 540.000,00 
Preço exclusivo da 
Chido Vende. F. 3875-
2215
Sobrado no Portal 
das Acacias – part 
sup. 3 dorm. todos 
com planejados com 
a r  cond i c i onados 
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 
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Aluga-se Vila Cas-
te lo Branco.  Rua 
Pedro Cainelli, 101 
-  casa  té r rea ,  03 
dormi tó r ios ,  sa la , 
cozinha americana, 
banheiro, lavande-
ria, garagem para 3 
carro. R$1.100,00 + 
IPTU Tratar F.: 3894-
7078/3935-7666.
Centro – CA0370 - 
Casa 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc, 
quintal. R$ 1.000,00 
+ IPTU F. 3875-2215
Alugo casa tipo so-
brado embaixo gara-
gem  2 dorm. sendo 
1 suite , coz. sala 2 
ambientes com sa-
cada ,  lavander ia 
bem arejada -  Portal 
do Sol  R$ 1.000,00 
T r .  R e g i n a  K u g a 
creci 167606 – (19) 
99177.7051
Centro – CA02812 
- Casa comercial / 
residencia l  05 sa-
las ,01  coz inha ,03 
Wcs, garagem. R$ 
1.500,00 + IPTU F. 
3875-2215
Centro – SL00323 
-  Salão c/  30M² E 
01 Wc. R$ 1.300,00 
R. 15 de Novembro, 
432 F. 3875-2215
J d .  C a l i f ó r n i a  – 
C A 0 2 5 9 6  -  C a s a 
de fundos com 01 
dormitório, cozinha, 
s a l a ,  l a v a n d e r i a , 
Wc e 01 vaga. R$ 
600,00 F. 3875-2215

 
Apto  Cond. Roccapo-
rema. - 1 dorm. com pla-
nejados, sala c/ sacada, 
coz. com planejado linda 
vista Luiz Creci 166776 
– F: 9.9147-5947
Edificio Resedás - 
Vende / permuta – apto 
c/ 56 m². 2 dorms, 1 
vaga, Cond c/ piscina, 
Segurança 24 h R$ 260 
mil. F: (19) 99976-7071
Apto Imagine  - 3D./ 
1 Suíte- 2Vagas. De 
R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte de 
pagto e financiamento.. 
Márcia (19) 97404-0445

 
Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, co-
zinha com planejados e 
cooktop  sendo 1 dorm. 
com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. Pró-
ximo ao cristo  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  +  cond.  200,00 
e  , com garagem – Re-
gina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp 

Chácara no Olho 
D’água - 1000m², ter-
reno plano, cercado, 
água encanada, esgo-
to, pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Colinas Mosteiro 
- permuta por apto 
d e  m e s m o  v a l o r . 
Chácara c/ 2500 M² 
- 2 dorm, coz, poço, 
sala 2 ambs, fundo 
para o lago. R$ 780 
mil  F: (19) 99976-
7071
Lagos de Shanadu-
-CH00324 -  Par te 
Superior: 03 dormi-
tórios (03 suítes 1 
c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana 
c / d e s p e n s a ,  s a l a 
de jantar,  mezani-
no para TV. Parte 
térrea:  Sala gran-
de.  Área ex terna: 
Churrasqueira, pis-
cina, campo de fu-
tebo l ,  lago,  poço, 
canil,04 vagas. R$ 
1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
3875-2215
Sítio Em Piedade 
SP, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs,  toda avaran-
dada, gramada,  po-
mar, área de cultu-
ra, bosque, água de 
m ina ,  01  tanques 
com peixes abaste-
cido com água por 
grav idade,   d iver -
sas  á rvores  f ru 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 entra-
da +  parce lamen-
to. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-
3294
 

Cond. Brescia - Ven-
do 05 lotes de 200 m². 
Tratar com Isabel F: 
(19) 99976-7071
Condomínio San-
ta Clara -  Terre-
no de 450m² .  Valor 
R$450.000,00. F. 3875-
3283/ 99173-7509.

Vendo Casa Jd. Re-
gina R$ 490 mil - AT 
250M² AC 136M² 3 
dorms/ 1 suíte. Márcia 
(19) 97404-0445
Vila Maria Helena 
Vende-se casa ao lado 
da Cobreq sendo 2 
dorm. 1 suíte mas-
ter, sala, cozinha, WC 
social, área de ser-
viço, 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

 
Casa no Jd. Maria 
Helena com moveis 
na sala sofá e TV. 
Na cozinha armários 
mesa geladeira e fo-
gão, 2 dorm, sala de 
jantar e edícula com 
1 dorm . e WC, ga-
ragem para 4 carros 
descoberta , 1 cober-
ta . R$ 1.500,00 Tr. 
Regina Kuga creci 
167606 F. (19) 99177-
7051



classificados
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$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
L o t e a m e n t o  J d . 
Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 m². 
Valores á partir de R$ 
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. 
Ótima localização - 
1000 m² plano R$ 250 
mil F: (19) 99976-7071
Terreno Vende – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 
Mil. F: (19) 98986-
9106
Vendo/Alugo Terreno 
coml Jd. Regina - 615 
m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

 

Alugo – Galpão In-
dustrial, Distrito Jóia, 
rua principal, área total 
m², área construída 
m². R$5 Mil.  Tel: (19) 
99612-7897
Alugo Salão comer-
cial – Centro prox. A 
Rodoviária – 9 salas 
comerciais c\ wc e ele-
vador, parte inferior 2 
salas c\ wc, ótimo p\ 
pousada, escolas, es-
critórios, cabelereiros, 
etc. F: (19) 98716-9978
Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 
Wc. R$ 1.300,00 R. 
15 de Novembro, 432 
F. 3875-2215
Vendo/Alugo - Offi-
ce 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 cemité-
rio). 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  1 máquina 
hover loq rev isada 
R$150,00 e 2 máqui-
nas singer  Zig Zag 
R$100,00 cada uma.
Vendo 4 pneus  aro 14 
(semi-novo). R$330,00 
- Claudionor F: 3885-
3471.
Vendo cadeira de ro-
das motorizada Free-
dom, reclinavel, semi-
-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
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Vendo filmadora ca-
se i ra  Marca Sony 
R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
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

 
G o l  G 5  1 . 0  a n o 
2009 Flex – Mode-
lo 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 - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003

 

Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
e recepcionosta. Can-
delária F.999378315.

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendimen-
to residencial e hospi-
talar. Contato Evelyn 
199 89271275 199 
88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendimento 
residencial e hospita-
lar.  F.9.8927-1275 / 
9.8858-4065 / 3875-
9902 com Evelyn
Ofereço-me como 
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 
Motorista. Catego-
r ias  A  e  B  e  se r -
v iços gerais.  Tel . : 
11-975314276. Com  
carro ou sem carro.
Ofereço-me  como 
Motorista. Catego-
rias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos 
e grandes por tes. 
Te l . :  3936-  4053 / 
99804-7578.
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
ba lcon is ta  de  pa-
daria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me  pa ra 
conserto de maqui-
na de costura indus-
trial e doméstica F: 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me  pa ra 
cuidar de crianças. 
F o r m a d a  e m  p e -
dagogia .  Conta to . 
3834- 8345 / 99411-
7179.
Ofereço-me  pa ra 
fazer faxina e pas-
s a r  r o u p a .  F o n e : 
99595- 9448 – Sue-
li.

Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza de 
terreno. Tenho máqui-
na. 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  pa ra 
Motorista administra-
tivo (senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento 
Capital e Interior – Fixo 
ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc... 
F: (19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso, diurno ou no-
turno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008

Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idoso. Maria Ci-
cera F : 3328-1908.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Co-
ren. Disponibilidade 
de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-
8142.
Ofereço-me: Serviço 
de transporte e remo-
ção com caminhão 
munck e bombea-
mento de concreto. 
Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
Precisa transportar 
uma máqu ina  pe-
sada? Serviço com 
cesto aéreo? Faça 
um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugê-
nio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-
6548  (Nex te l )  I d : 
965*12540.
PROMOÇÃO Pé + 
Mão “R$20,00”. Se-
lamento de Cabelo 
a partir de R$40,00 
(ganha corte) atendo 
também a domicilio. 
F.: 3935-0499/99369-
5615.



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

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
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 DA QUALIDADE JR (8051): 
ANALISTA DE CUSTOS (8042): 
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 
PLENO (8030): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8052): 
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (8043): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8048): 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO (8039): 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO (7945): 
ESTÁGIO /TÉC. SEGURANÇA DO TRA-
BALHO (8029): 
ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO (8027): 
GERENTE DE VENDAS (8003): 
LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 
LÍDER LOGÍSTICO (7952): 
MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8021): 
MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (8040): 
MOTORISTA ENTREGADOR (8024): 
MOTORISTA EXECUTIVO (8049): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8034): 
OPERADOR EMPILHADEIRA (8047): 
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022):
OPERADOR TÉCNICO SÊNIOR (8036): 
OPERADOR TORNO AUTOMÁTICO 
(8050):
PREPARADOR DE CENTRO DE USINA-
GEM (8046): 
PREPARADOR DE TORNO CNC (8038):
PROJETISTA (8032): 
VENDEDOR TÉCNICO (8031): 

Interessados 
entrar no site 

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