
Festa da Tradição 
acontece nos dias 29 
e 30 de julho Pág. 11A
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PROVA

O setor da construção 
civil em Indaiatuba registra 
uma nova queda nas vagas 
de emprego. O município 
registrou a segunda queda 
consecutiva com -2,03%. 
Essa foi a maior queda do 
ano registrada pela pes-
quisa.

A cidade de Indaiatuba tem o melhor 
índice de satisfação em Coleta de Lixo entre 
as 15 maiores da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), segundo pesquisa reali-
zada pela Indsat no 2º trimestre de 2017. 

Dois rapazes perderam o controle da 
moto e invadiram uma creche no Jardim 
Morada do Sol quando estavam em fuga ao 
avistarem a Guarda Civil no último domin-
go, dia 16. Na colisão os dois se feriram.

A terceira maior série de duathlon do 
mundo no Brasil, o Powerman Brasil 2017, 
acontecerá em Indaiatuba entre os dias 18 e 
20 de agosto, em um circuito inédito e com 
alto nível técnico.

Na noite do dia 15, Mayara Lima, foi 
eleita Rainha da Faici 2017. A grande final 
do concurso aconteceu no Indaiatuba Clu-
be e contou com programação de shows e 
apresentações de comitiva.

Em entrevista, o diretor 
geral da prova, Antônio 
Muknick disse que a data 
da prova de rua foi alterada, 
após pedido da prefeitura. 
A 2ª edição do Indaiatuba 
Run será realizada no dia 3 
de setembro, com largada às 
8 horas, na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo

Um grave acidente na Rodovia Santos Dumont (SP75), sentido Salto, matou dois homens e deixou dois feridos na manhã de quarta-feira, dia 19. Os quatro homens que esta-
vam dentro do veículo ficaram presos nas ferragens. Pág. 09A
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Setor da construção 
demite mais de 100 
trabalhadores em maio

Coleta de lixo tem o melhor 
índice de satisfação da RMC

Suspeitos fogem, perdem controle 
da moto e invadem escola

Indaiatuba será sede do 
PowerMan Brasil 2017

Mayara Lima é eleita Rainha 
Faici 2017

Proeesp altera data 
do Indaiatuba Run 
para setembro

    Grave acidente na SP75 mata   
  duas pessoas e deixa três feridas
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Dra. Glaís Ferrari - Cirurgiã-Dentista – Mestre em Ciências Odontológicas pela USP - CROSP 82.309 
Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia - www.bellesante.com.br - Av. João Ambiel, 1287 – Indaiatuba - SP

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

Da boca ao coração
Você sabe qual a relação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica?
A ‘saúde começa pela boca’, um clichê que muito se fala, é uma frase verdadeira, no entanto a maioria das pessoas não 

entende a sua extensão.
A boca é a porta de entrada dos nutrientes para a manutenção de nossa saúde geral, pois é por meio dela que ingerimos todos 

os alimentos e bebidas. Porém também é por meio dela que o nosso corpo tem o contato com o maior número de microorganis-
mos como bactérias, fungos e vírus. 

Sabe-se que há a presença tanto de microorganismos benéficos quanto maléficos à nossa saúde. A proliferação desses micro-
organismos maléficos desencadeiam as principais doenças bucais – cáries, halitose, gengivites e periodontites.  

O nosso organismo funciona como uma orquestra, onde cada órgão cumpre o papel de um instrumento. E quando um desa-
fina, o corpo todo pode ser afetado. Portanto, quando a nossa saúde bucal não está equilibrada, bactérias e fungos comuns nessa 
região, podem se proliferar e atingir outros órgãos através da corrente sanguínea.

Há muitos anos, pesquisas têm comprovado essa relação entre a saúde bucal e a saúde geral do organismo humano. 
Um estudo realizado pela American Dental Association (ADA) revelou que a doença crônica gengival (periodontite), quando 

não tratada de forma devida, pode causar diversas doenças cardíacas e pulmonares. Uma das mais graves é a endocardite bac-
teriana que se caracteriza como infecção das válvulas cardíacas ou das superfícies do coração. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça a relação comprovada entre a saúde bucal e doenças cardiovasculares, 
diabetes, hipertensão, nascimento de bebês prematuros, entre outras.

Recentemente a mídia divulgou o caso da modelo e atriz, Renata Banhara, que teve sérias complicações devido à disse-
minação de bactérias presentes na boca. Essas bactérias inicialmente se alojaram nos seios da face, provocando uma sinusite 
e, posteriormente, como os sintomas não foram descobertos, evoluiu para uma infecção intracraniana. A modelo precisou ser 
internada em unidade semi-intensiva do hospital Albert Einstein, onde foi submetida a tratamento intensivo com antibióticos e 
algumas cirurgias. 

A disseminação da infecção oral nessas proporções não é comum, no entanto não devemos neglicenciar a potencialidade das 
bactérias e fungos presentes na boca.

A Associação Brasileira de Odontologia revelou um dado alarmante, no Brasil, apenas 22% dos adultos e 8% dos idosos 
possuem gengivas totalmente saudáveis.

Diante disso, cada vez mais a Odontologia tem se preocupado não só com o bem-estar bucal das pessoas, mas sim com o 
estado geral de saúde do seu paciente. 

Não é segredo para ninguém que a melhor maneira de evitar essas e várias outras doenças é a prevenção! 
A prevenção em saúde bucal engloba os cuidados com a alimentação, com pouca ingestão de açúcares, uma higiene bucal 

diária correta, que pressupõe uma boa escovação após as principais refeições e uso do fio dental, bem como visitar periodica-
mente o cirurgião-dentista.

Cuidar dos dentes não é só uma questão de estética, e sim de saúde!
Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde!

opinião
Editorial

Distração não combina com direção
Tem sido notícia quase que semanalmente, acidentes de trân-

sito, em Indaiatuba, deixando vítimas feridas ou até mesmo fatais. 
Independente do motivo do acidente, uma grande parte deles é 
devido à falta de atenção e imprudência de muitos motoristas que 
se sentem confiantes na hora que estão no volante. São motoristas 
falando ao celular, enviando mensagens, com fone de ouvido e até 
mesmo assistindo DVD. Outros desrespeitam as leis de trânsito, 
passam em sinal amarelo ou vermelho e dirigem embriagados.

Distração e direção rimam, mas não combinam. Quando esti-
ver com as mãos no volante é importante que sua atenção esteja 
totalmente voltada para a estrada. Só assim e dessa forma você 
pode garantir uma viagem tranquila e segura, não só para você, 
mas para o próximo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, são três mil vidas 
perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes 
no mundo.  A OMS estima ainda que 1,9 milhão de pessoas devem 
morrer no trânsito em 2020 (passando para a quinta maior causa 
de mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030.

Quer uma dica? Peça para seu copiloto ficar atento ao que 
acontece dentro do carro, como mudar a estação de rádio, pegar 
objetos no banco de trás ou que tenham caído no chão. Comer e 
beber dirigindo também são proibidos, pois pode desviar a aten-
ção e resultar em infrações ou, pior, podem ser o suficiente para 
provocar acidentes.

Por isso motoristas vamos ser mais responsáveis, prudentes e 
atentos quando estiverem na direção para que você e tantas outras 
pessoas cheguem sã e salvas em suas casas! 

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.
22 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
22 SAB 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
23 DOM.   NÃO OPERA
24 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
24 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
24 SEG. 172 B/C Av. Francisco de Paula Leite DEF Nº 975
24 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
24 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
24 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
25 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
25 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
25 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
25 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
26 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
26 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
26 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
26 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
26 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
27 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
27 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
27 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
27 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
27 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
27 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
28 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
28 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
28 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
28 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
28 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
28 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 22 A 28/07

Artigos

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

PILOTANDO SEU BOEING

O QUE É O DPVAT E COMO RECEBER
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado DPVAT (Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar pessoas que foram vítimas de acidentes causados 
por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro independente de ser pe-
destre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a óbito (falecer) ou invalidez permanente (total 
ou parcial), além do reembolso pelas despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito pago pelo Estado e não 
por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do local e ninguém saber o seu paradeiro, nada 
influencia da vítima receber o seguro bastando ter ocorrido o acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). III- Despesas Médicas 
e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) se dirigir até um posto 
de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que constam na listagem disponível no site www.
dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o risco de não receber o 
seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedimento para solicitação. Muito se fala que não 
precisa de um intermediário para receber o seguro, e realmente, não precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros 
optarem por não ter trabalho em ir atrás dos documentos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado espe-
cializado em seguros para assessorar o requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber de forma célere e 
integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente 
com um advogado para buscar a complementação na justiça. Lembrando com o auxílio correto o segurado poderá 
receber o seguro em sua conta em até 30 dias.

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

Tem pessoas que vive na situação do olho por olho, se alguém  lhe faz uma desfeita fica armando para devolver na mesma 
moeda, vive raivoso e cheio de mágoas. Um amigo todos os dias ia na mesma banca comprar jornal. O amigo cumprimentou 
o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude e grosseiro.Pegando o jornal que foi atirado em sua 
direção, o amigo sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. Quando descia pela rua, foi lhe  perguntado: 
” – Ele sempre te trata com tanta grosseria? ” – Sim, infelizmente foi sempre assim…” – E você é sempre tão polido e amigável 
com ele? ” – Sim, procuro ser.” ” – Por que você é tão educado, já que ele é tão inamistoso com você? ” ” – Porque não quero 
que ele decida como eu devo agir.” Moral da estória: a pessoa inteira é seu próprio dono e não deve curvar-se diante do vento 
que sopra. Ela Não está à mercê do mau humor, da impaciência e da raiva dos outros. Não são os ambientes que a transformam, 
mas ela que transforma os ambientes.” Nós trabalhamos transformando pessoas nos nosso treinamentos, para serem melhores, 
desenvolvidos e evoluídos. Dias 21-22 23-07-2017, teremos uma nova turma, venha você também , inscreva-se pelo site www.
signatreinamentos.com.br ou ligue 019-3875.7898/99214-2100 ou 019.99656-4443, fale com a Paula
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DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Entrega dos novos ônibus à frota 
municipal é novamente adiada

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO RIC/PMI MARCO MATOS - DCS SAAE

Prefeitura disse ter cobrado, exigido e fiscalizado a prestação de serviços da concessionária do transporte público

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

A entrega dos vinte ôni-
bus zero quilômetros 
prometidos pelo Gru-

po VB para serem entregues 
na segunda quinzena de julho, 
foi novamente adiado.

Esse é o quarto prazo não 
cumprido.

De acordo com o diretor 
de Comunicação do grupo 
empresarial, Paulo Barddal, 
a entrega ainda não foi feita 
devido ao prazo de conclu-
são da produção dos ônibus 
do fabricante Marco Polo. 
“Foi confirmada a entrega 
de sete veículos no dia 1º 
de agosto, mais sete no dia 
dois e outros seis no dia 3 de 
agosto”, conta. “Contudo, a 

Grupo VB promete entregar os vinte novos ônibus em agosto

Para monitorar à distância a distribuição de água no município, o Saae 
utiliza um CCO que funciona 24 horas por dia

Para receber a imunização o animal precisa 
ter três meses completos e o dono do cão ou 
do gato deve levar a carteira de vacinação

a prestação de serviços da 
concessionária do transporte 
público para que a população 
tenha um atendimento de 
qualidade. E que na próxima 
semana a Administração Mu-
nicipal vai estudar e definir 
como proceder diante dos 
problemas ainda não solucio-
nados pela empresa. 

Ônibus
Os novos veículos terão 

elevadores, ou seja, serão 
adaptados para transporte de 
pessoas com necessidades 
especiais e são dotados de 
motores eletrônicos, de acor-
do com a legislação ambiental 
Euro 5. “Com isso, emitirão 
baixíssimos níveis de gases 
e particulados na atmosfera”, 
disse o diretor.

empresa também sinalizou 
com a possibilidade de an-
tecipar as entregas”, disse.

Quanto aos prazos anterio-
res não cumpridos, o diretor 

disse que na primeira previsão 
tiveram problemas referentes 
ao atraso no financiamento 
do crédito Finame, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BN-
DES). “Com esta questão 
solucionada, nossa parte era a 
de adquirir e enviar os chassis 
para a fabricante, etapa que 

foi cumprida dentro do prazo 
estipulado”, explica.

Em nota a Prefeitura de 
Indaiatuba disse que tem co-
brado, exigido e fiscalizado 

CAMPANHA SAAE

Vacinação contra a raiva para cães e 
gatos começa em agosto

CCO traz eficiência e qualidade nos 
serviços prestados à Indaiatuba

A partir do dia 5 de agosto, 
a Prefeitura de Indaiatuba dará 
início a Campanha de Vacina-
ção contra Raiva para cães e 
gatos, em diversos pontos da 
cidade. 

Para receber a imunização 
o animal precisa ter três meses 
completos e o dono do cão ou 
do gato deve levar a carteira de 
vacinação. É indicado levar o 
cão preso em uma coleira e se 
necessário usar focinheira e os 
gatos devem ser conduzidos 
dentro da casinha de transporte, 
sempre por adultos. A Prefei-
tura ressalta a importância de 
levar o animal para vacinação, 
pois não há tratamento com-

provadamente eficaz para a 
raiva e poucos pacientes sobre-
vivem à doença, a maioria com 
sequelas graves. 

A raiva é uma antropozoo-
nose transmitida ao homem 
pela inoculação do vírus pre-
sente na saliva e secreções do 
animal infectado, principal-
mente pela mordedura e, mais 
raramente, pela arranhadura e 
lambedura de mucosas ou pele 
lesionada. Apresenta letalidade 
de aproximadamente 100%.

O vírus da raiva age no 
sistema nervoso central e causa 
quadro clínico característico de 
encefalomielite aguda, decor-
rente da sua replicação viral 

nos neurônios. A partir deste 
local, dissemina-se para vários 
órgãos e glândulas salivares, 
onde também se replica e é 
eliminado na saliva das pesso-
as ou animais infectados. No 
Brasil, o morcego é o principal 
responsável pela manutenção 
da cadeia silvestre, enquanto 
o cão, em alguns municípios, 
continua sendo fonte de infec-
ção importante. Outros reser-
vatórios silvestres são: macaco, 
cachorro-do-mato, raposa, 
gato-do-mato, mão-pelada, 
guaxinim, entre outros. 

Confira os locais de va-
cinação em nosso site www.
maisexpressao.com.br

Para monitorar à distância 
a distribuição de água no mu-
nicípio, o Saae utiliza um Cen-
tro de Controle da Operação 
(CCO) que funciona 24 horas 
por dia e fica no Complexo 
da Vila Avaí. Antes desta 
Central, o abastecimento era 
controlado de forma individu-
alizada, ou seja, feito estação 
por estação, reservatório por 
reservatório. A implantação do 
CCO, através de um sistema 
integrado de monitoramento, 
controle, simulação e tomada 
de decisão, permitiu o melhor 
gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água tratada 
do município.

Atualmente o sistema inte-
grado de monitoramento, con-
trole, simulação e tomada de 
decisão (SIMCOST) monitora 
56 reservatórios e 13 pontos 
de macromedição distribuí-
dos pela cidade, mostrando 
em tempo real a situação de 
cada Unidade Remota. Todas 
as comunicações são feitas 
via radiofrequência e partem 
da ETA I (Estação de Trata-
mento de Água – Vila Avaí). 
A centralização de todas as 
comunicações se dá no micro-
computador do CCO (Centro 
de Controle de Operações) e 
são visualizadas nos monito-
res localizados na ETA I. Os 
níveis, vazões e parâmetros 
remotos necessários para o 
funcionamento de cada Esta-

ção são lidos e repassados pelo 
computador do CCO a cada 
Estação Remota. Este sistema 
possibilita além de monitorar 
e atuar sobre os parâmetros de 
interesse à distância, simular 
as demandas de água, otimizar 
os sistemas de bombeamento, 
otimizar os estudos de con-
trole de perdas, verificar as 
possíveis intervenções ope-
racionais e avaliar o impacto 
destas intervenções na rede de 
abastecimento como um todo, 
elevando a eficiência e a qua-
lidade dos serviços prestados 
pelo SAAE à população de 
Indaiatuba.

Os setores de CCO e Aten-
dimento do SAAE promovem 
em conjunto um trabalho uni-
ficado onde as Ordens de Ser-
viço geradas são gerenciadas e 
distribuídas seguindo uma lo-

gística específica, agilizando e 
otimizando os serviços presta-
dos. As informações recebidas 
pelo 0800 são cruzadas com 
os dados do sistema de distri-
buição, gerando indicadores 
de desempenho que auxiliam 
a administração do SAAE em 
suas diretrizes adotadas.

O CCO trabalha ainda 
com um sistema de cadastra-
mento de registros, onde um 
banco de dados é alimentado 
com as informações coleta-
das, tendo como finalidade a 
consulta dessas informações 
para casos onde são necessá-
rias execuções de manobras 
da rede de distribuição, vi-
sando minimizar os impactos 
causados por vazamentos 
de rede e outros problemas 
pertinentes à rede de abaste-
cimento de água tratada.
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CONVÊNIO

Detran.SP e Honda firmam 
parceria para localizar veículos 
com necessidade de recall

cidade

Lar de Velhos realiza 
Leilão beneficente no 
dia 5 de agosto
Evento será realizado no Indaiatuba Clube, a partir das 12 horas

ARQUIVO/ LAR DE VELHOS EMMANUEL

DIVULGAÇÃO

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

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

O Lar de Velhos e Es-
paço Dia Emmanuel 
realiza no próximo dia 

5 de agosto a 4ª edição do Lei-
lão Beneficente. O evento será 
realizado no Indaiatuba Clube, 
a partir das 12 horas.

Os convites já estão a venda 
no valor de R$ 100 por pessoa 
com direito a salada, almoço, 
sobremesa e bebidas, além da 
participação do sorteio de um 
televisor 42”. Crianças menores 
de 6 anos não pagam. Os convi-
tes podem ser adquiridos no Lar 
de Velhos, Martini Imóveis, 
Choc-Lar e com voluntários. 

De acordo com um dos 
organizadores do leilão, o vo-
luntário José Onério da Silva, 
o evento será realizado na 
forma tradicional, através de 
leiloeiro profissional (volun-
tário) e pisteiros profissionais 
(voluntários). “No leilão além 
do almoço haverá um show 
ao vivo e espaço kids para as 
crianças”, informa.

Mesa de Bilhar, Notebooks, 
Tabletes, aparelhos de som, 
móveis, camisas autografadas, 
central multimídia, perfumes, 
bolsas femininas, quadros, 

bicicletas, geladeira, freezer, 
bebidas e muitas outras varie-
dades, são alguns dos objetos 
que estarão disponíveis no dia. 

O organizador ainda revela 
que o leilão sempre conta com 
novidades. “No ano passado 
tivemos um fusca 1975 para 
ser leiloado, além de produtos 
da dupla Chitãozinho e Xororó 
que nos doaram um violão au-
tografado, dois convites para 
shows e ainda conhece-los 
no camarim”, conta. “Sempre 
recebemos doações como ca-
misas de times autografas, além 
da presença de celebridades 
e ex-jogadores de futebol”, 
acrescenta.

Todo o dinheiro arrecadado 
na 4ª edição do Leilão Bene-
ficente do Lar de Velhos será 
revertido, principalmente, para 
a compra de produtos e paga-
mento de funcionários, assim 
como 13º salário”, disse Silva. 

Para o voluntário José Oné-
rio, a expectativa é que a so-
ciedade indaiatubana prestigie 
mais um ano. “A população 
sempre foi muito generosa com 
o trabalho desenvolvido pelo 
lar, sempre acreditando em 
sua serenidade. Desta forma 
acreditamos que será mantida 
a média de arrecadação e tere-
mos um evento maravilhoso e 
imperdível”, fala.

2016
No ano passado o resul-

tado do leilão foi de apro-
ximadamente R$ 100 mil 
reais e foi utilizado para a 
manutenção das despesas 
mensais, inclusive, com o 
pagamento de salários e 13º 
salário. “São valores que 
sempre pesam no orçamento 
da entidade”, disse o orga-
nizador.

Para saber mais sobre a 
4ª edição do Leilão Bene-
ficente do Lar de Velhos 
Emmanuel e sobre a en-
tidade visite a página no 
facebook.com/lardevelhos.
emmanuel. 

Diversos objetos serão 
leiloados na 4ª edição 
do evento que acontece 
no Indaiatuba Clube

O acordo prevê o compartilhamento de dados para tornar essas ações 
mais eficientes

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) e a fabricante Honda 
firmaram nesta terça-feira, dia 
18, um convênio inédito para lo-
calizar e convocar proprietários 
de veículos com necessidade de 
recall no Estado de São Paulo.

O acordo, formalizado no 
Centro Educacional de Trânsito 
Honda, em Indaiatuba, prevê 
o compartilhamento de dados 
para tornar essas ações mais 
eficientes.

Para que isso ocorra, os nú-
meros dos chassis de veículos 
da empresa relacionados em re-
calls serão cruzados com a base 
do Detran.SP, que identificará 
quais deles estão registrados 
no Estado, quem são os atuais 
proprietários e seus respectivos 
endereços. A estimativa é que 
estejam em São Paulo 48% dos 
veículos da marca que necessi-
tam de recall. 

Os proprietários serão avisa-
dos de duas formas sobre a ne-
cessidade de reparo dos itens de 
segurança: cartas enviadas pela 

Honda e, de forma pioneira, 
push (mensagem) no aplicativo 
do Detran.SP.

Para receber os alertas via 
push, o cidadão precisa ter o 
aplicativo do Detran.SP em seu 
smartphone ou tablet. O Depar-
tamento de Trânsito oferece três 
apps gratuitos, com diversas 
funcionalidades, como: solicitar 
2ª via da CNH e acompanhar a 
emissão do documento; consul-
tar multas do próprio veículo e 
débitos de veículos de terceiros; 
treinar para a prova teórica; 
além do jogo educativo do 
Clube do Bem-te-vi. Eles estão 
disponíveis para download nas 
plataformas Android e iOS.

Mais do que um direito do 
consumidor, o recall é uma me-
dida preventiva de segurança. 
No Brasil, segundo o Ministério 
da Justiça, os veículos são o 
principal produto submetido a 
recall. Em 2016, foram realiza-
dos 105 recalls de automóveis, 
10 de motocicletas e 2 de cami-
nhões, totalizando mais de 1,6 
milhão de unidades.
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cidade

Proeesp altera data 
do Indaiatuba Run 
para setembro

PROEESP

Inscrições para a prova de rua já podem ser feitas; Evento tem apoio do Grupo Mais Expressão

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

2ª Indaiatuba Run será realizada no dia 3 de setembro, a partir das 8 horas
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Coleta de lixo do munícipio 
tem o melhor índice de 
satisfação da RMC

RANKING

A 2ª edição do Indaiatu-
ba Run teve sua data 
alterada e será reali-

zada no dia 3 de setembro, com 
largada às 8 horas, na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo. A prova 
de rua é organizado pelo grupo 
Profissionais de Eventos Es-
portivos (Proeesp) e  conta com 
o apoio do Grupo Mais Expres-
são.

Em entrevista, o diretor ge-
ral da prova, Antônio Muknick 
disse que a data da prova de rua 
foi alterada, depois de pedido 
da prefeitura, pois em agosto 
haverá outro evento na cida-
de. “Fui informado que não 
poderia realizar dois eventos 
no mesmo mês, então altera-
mos para o mês de setembro”, 
explica.

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

água, frutas e seguro de vida. 
A prova tem ainda uma 

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

A entrega do Kit será 
feita em local e horário a ser 
divulgado no site da Proe-
esp, com a apresentação do 
documento original.  Não 
serão entregues Kits após o 

horário estipulado. 
A competição será dis-

putada em pelotão único 
na categoria geral de 6km e 
12km e na categoria cami-
nhada na distância de 3km, 
sendo que largada e a che-
gada acontece na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo. 

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

Todos os corredores re-

ceberão medalha de partici-
pação e os troféus vão do 1º 
ao 3º colocado, em todas as 
categorias, tanto na corrida 
quanto na caminhada. 

Muknick salienta que 
a corrida deve manter a 
mesma qualidade das an-
teriores. “Dessa forma, os 
atletas locais não precisam 
se deslocar mais as cidades 
vizinhas para participarem 
de uma prova”, diz. “E desta 
vez temos a parceria com o 
Grupo Mais Expressão, ten-
do novidades na distância, 
no trajeto e na premiação.”

A cidade de Indaiatuba tem 
o melhor índice de satisfação em 
Coleta de Lixo entre as 15 maio-
res da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), segundo 
pesquisa realizada pela Indsat 
no 2º trimestre de 2017. 

Com 787 pontos em 1.000 
possíveis, a cidade conquistou 
Alto Grau de Satisfação no servi-
ço de Coleta de Lixo. A pesquisa 
apontou ainda que o segmento 
é o 2º melhor em satisfação da 
cidade, dos 15 serviços públicos 
avaliados pela Indsat.

Do total de entrevistados, 
86% avaliaram positivamente 
o serviço de coleta em Indaia-
tuba. Apenas 2% disseram que 
a coleta é ruim ou péssima. Os 
mais satisfeitos são os homens 
e os moradores com mais de 50 
anos de idade: ambos os grupos 
obtiveram, cada um, 73% de 
ótimo e bom.  

Na 2ª colocação, aparece 
Santa Bárbara d’Oeste, cidade 
que conseguiu 786 pontos no 
indsat, 1 a menos que a líder 

do ranking. Ao todo, 91% dos 
barbarenses avaliaram positi-
vamente a coleta de lixo, sendo 
que 9% afirmaram que é ótima e 
82% disseram que é boa. Apesar 
de a avaliação positiva ser maior 
que a de Indaiatuba, a 2ª colo-
cada obteve maior número de 
reprovação: 5% disseram que a 
coleta é ruim ou péssima. 

Em 3º lugar aparece Campi-
nas, com 785 pontos. A cidade 
conseguiu 7% de ótimo e 83% 
de bom em coleta de lixo. Ja-
guariúna, a quarta colocada, 
conseguiu 87% de avaliações 
positivas e 7% de reprovação. 
Os moradores mais satisfeitos 
são os que possuem entre 31 
e 50 anos de idade, grupo em 
que apenas 1% disseram que o 
serviço é péssimo. 

Com 87% de ótimo e bom e 
9% de regular, Hortolândia ocu-
pa a quinta posição no ranking. 
Todas as 5 cidades melhores 
colocadas obtiveram Alto Grau 
de Satisfação no sistema de 
pontuação da Indsat.
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Grave acidente na SP75 mata duas 
pessoas e deixa três feridos
Acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, dia 19; Os quatro homens que estavam dentro do veículo ficaram presos nas ferragens
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Grave acidente mata duas pessoas na Rodovia Santos Dumont

Bike avaliada em R$ 8 
mil é recuperada pela 
Guarda Civil

Homem sofre tentativa 
de homicídio no Jardim 
Califórnia

Suspeitos fogem da 
Guarda, perdem controle 
da moto e invadem escola

FURTO CRIME PERSEGUIÇÃO

Um grave acidente na 
Rodovia Santos Du-
mont (SP75), sentido 

Salto, matou dois homens e 
deixou três feridos na manhã 
de  quarta-feira, dia 19.

De acordo com informações 
o furgão de uma empresa bateu 
na traseira de um caminhão de 
pequeno porte, que estava no 
acostamento. Após, colidir com 
o caminhão, o furgão bateu no 
guard rail e capotou.

Os quatro homens que 
estavam dentro do veículo 
ficaram presos nas ferragens. 
Um deles morreu no local. 
Outro, de 35 anos, chegou a 
ser socorrido, mas chegou à 
emergência do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) sem vida, segundo a 
assessoria da unidade hospi-
talar. Os outros dois, de 24 e 
31 anos, passaram por exames 
e continuam internados. O 

motorista do caminhão sofreu 
um corte no supercílio.

O trânsito no local ficou 
complicado logo após o aci-
dente já que foram necessárias 
as chegadas de ambulâncias e 
socorristas da concessionária 
que administra a rodovia, do 
Grupo de Resgate e Atendi-
mentos de Urgência (Grau) 
e do Corpo de Bombeiros de 
Indaiatuba e Campinas.

A AB Colinas, em nota, 
afirmou que o acidente aconte-
ceu às 7h45.  O acidente regis-
trou duas vítimas fatais e outras 
três vítimas (duas leves e uma 
grave), que foram atendidas 
pelo resgate da concessionária 
e pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhadas ao Haoc.

Ainda segundo a conces-
sionária Colinas, em razão do 
acidente, a faixa da esquerda 
precisou ser interditada e o 
trânsito fluiu pela faixa da 
direita e acostamento. Houve 
quatro quilômetros de con-
gestionamento.

Uma bicicleta avaliada em 
R$ 8 mil reais foi recuperada 
pela Guarda Civil de Indaia-
tuba (GCI) na noite da última 
quarta-feira, dia 12, no Jardim 
Tancredo Neves.

De acordo com informações, 
durante patrulhamento preven-
tivo de uma equipe do Grupo 
de Apoio Preventivo (GAP) 
pelo bairro, a guarnição avistou 
uma pessoa com uma bicicleta 
semelhante a que foi roubada em 
outra data, que na época deixou 
um ciclista ferido. O suspeito ao 
avistar a aproximação da viatura 
saiu em fuga com a bicicleta, 
mas foi abordado na Avenida 
Fábio Roberto Barnabé.

Questionado sobre a bici-

cleta, o suspeito informou que 
pagou R$ 500 reais, porém o 
depoimento não convenceu a 
guarnição que na persistência 
questionou novamente o suspei-
to, que acabou confessou o furto. 
Ainda de acordo com o homem, 
no dia do roubo ele e mais um 
amigo, em outra bicicleta, bateu 
no ciclista causando sua queda 
ao chão. Os criminosos fugiram 
levando a bicicleta da vítima.

O caso foi então encaminha-
do para a Delegacia de Polícia, 
onde foram constatados antece-
dentes criminais do adolescente 
e a também várias passagens 
policiais. Porém, por ser menor 
de idade o mesmo foi liberado e 
entregue aos responsáveis.

Bicicleta foi 
recuperada 
pela Guar-
da Civil de 
Indaiatuba 
no Jardim 
Tancredo 
Neves

Um homem de 39 anos 
sofreu uma tentativa de ho-
micídio provocado por arma 
de fogo na madrugada de 
terça-feira, dia 18. Alvejado 
em uma das pernas, a vítima 
se abrigou no interior de um 
imóvel abandonado na rua 
Ema Mantoanelli Tachinar-

di, no Jardim Califórnia.
Baleado, a vítima recebeu os 

primeiros socorros e foi encami-
nhado ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc).

Ainda não há informações 
sobre o motivo e quem teria 
sido o autor do crime. A polícia 
investiga o caso.

Dois rapazes perderam o con-
trole da moto e invadiram uma 
creche no Jardim Morada do Sol 
quando estavam em fuga ao avis-
tarem a Guarda Civil no último 
domingo, dia 16. Na colisão os 
dois se feriram, sendo que um deles 
quebrou o pulso e a clavícula e o 
outro teve afundamento de crânio.

Segundo informações dos 
guardas o acompanhamento 
começou na avenida Engenheiro 
Fabio Roberto Barnabé e atra-
vessou o bairro Jardim Morada 
do Sol. Os rapazes fugiram e a 
viatura os acompanhou por toda a 
rua Martinho Lutero, limite entre 
o Morada do Sol e o bairro Jardim 
Paulista. Foi dada, então, a ordem 
para parar, mas os suspeitos não 

obedeceram e a garupa jogou 
algo que estava em mãos.

Assim que chegaram ao final 
da rua, no cruzamento da Lutero 
com a rua Carlos Alberto Garcia, 
os mesmos perderam o controle 
e não conseguiram fazer a curva. 
Devido ao choque, ambos foram 
encaminhados ao Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo (Haoc) e o 
rapaz que se feriu com mais gravi-
dade ficou internado e o outro foi 
liberado, porém ficou detido até a 
decisão do delegado de plantão.

Na mochila foram encon-
trados entorpecentes parecidos 
com que eles jogaram durante 
a perseguição. Os Guardas não 
divulgaram a quantidade até o 
momento.

Dois rapazes perderam o controle da moto e in-
vadiram uma creche no Jardim Morada do Sol

Vítima foi baleada na madrugada 
de terça-feira
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Vidraçaria Kyoto: Há 17 anos abrindo 
portas e janelas para lares e negócios

FOTOS: ARQUIVO/VIDRAÇARIA KYOTO

Empresa preza pela qualidade dos serviços e mão de obra especializada

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

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

A Vidraçaria Kyoto está localizada na Rua Valdir Roberto de Camargo, 639, Recreio Campestre Jóia Vidraçaria Kyoto conta com uma média de 10 mil projetos que os fez conquistar o certificado de Business Quality

A vidraçaria Kyoto foi 
fundada em abril de 
2000 e no início tra-

balhava somente com vidros 
comuns, box de acrílico e espe-
lhos. A partir de 2016, a empre-
sa foi toda reformulada e desde 
então, a busca por novidades e 
diferenciais não pararam mais.  
Sempre preocupados com as 
principais tendências do mer-
cado, os proprietários Apare-
cido Nascimento e sua esposa 

Lúcia Teixeira do Nascimen-
to, foram em busca de produtos 
novos para garantir um bom 
serviço. “Começamos a par-
ticipar de treinamentos junto 
com nossos funcionários so-
bre qualidade, atendimento ao 
cliente, excelência, motiva-
ção e outros. Com uma equipe 
qualificada e com produtos 
atuais passamos a ganhar cre-
dibilidade e confiança, tendo 
com isso clientes e parceiros 
que estão conosco até hoje”, 
conta Lúcia. 

Lúcia também revela que 

seus filhos, Anderson do Nas-
cimento e Beatriz Letícia do 
Nascimento, serão o futuro da 
vidraçaria. “Eles são os ponto 
de vista mais inovadores, sem 
perder a qualidade e a segu-
rança de um bom serviço”, 
enfatiza.

Ao todo, a Vidraçaria 
Kyoto conta com uma média 
de 10 mil projetos entre pes-
soas físicas e jurídicas, que os 
fez conquistar o certificado de 
Business Quality (Garantia de 
Qualidade) e outros dois prê-
mios. “Nossa história é mar-

cada por possuirmos clientes 
fiéis atraídos pela atenção e 
qualidade de nossos serviços”, 
disse Lúcia.

A empresa, hoje, atua em 
Indaiatuba e região e atende 
cidades como Salto, Itu, Cam-
pinas, Elias Fausto, Monte 
Mor e Itupeva. Nos princi-
pais produtos, a Vidraçaria 
Kyoto possui esquadrias de 
alumínio, pele de vidro, portas 
automáticas e vidros tempe-
rados, além de box de vidro, 
espelhos, guarda corpo, entre 
outros. “Fazemos toda a parte 

de produção e instalação tanto 
para os produtos de esquadrias 
quanto para os produtos de vi-
dros e espelhos”, disse Lúcia.

A Vidraçaria conta com 
uma equipe especializada e 
constantemente atualizada e 
qualificada através de treina-
mentos para garantir um bom 
atendimento, desde o primeiro 
contato até a prestação do 
serviço. “Procuramos sempre 
oferecer a nossos clientes 
produtos de ótima qualidade, 
mesmo tendo produtos infe-
riores que são mais em conta 

no mercado, fazemos questão 
em fornecer o que tem de me-
lhor, afinal de conta, de uma 
certa forma estamos fazendo 
parte do sonho de muitos de 
nossos clientes”, finaliza.

A Vidraçaria Kyoto está 
localizada na Rua Valdir 
Roberto de Camargo, 639, 
Recreio Campestre Jóia. Para 
maiores informações (19) 
3894-6030 ou através do 
e-mail vendas1@kyotovi-
dros.com.br. Visite e curta a 
fanpage facebook.com/kyoto.
vidroaluminios.
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Setor da construção 
demite mais de 100 
trabalhadores em maio
Esta é a quarta queda registrada em Indaiatuba em 2017 e já é a maior registrada no ano
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

TOMÁS SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Novo salário mínimo tem impacto de bilhões nas 
contas do governo 

ORÇAMENTO
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O Sindicato da Indús-
tria da Construção 
Civil do Estado de 

São Paulo (SindusCon-SP), 
divulgou os dados de empre-
go do setor da construção ci-
vil referentes ao mês de maio 
de 2017. A pesquisa é rea-
lizada pelo  SindusCon-SP 
em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com 
base em informações do 
Ministério do Trabalho e do 
Emprego (MTE).

O setor da construção 
civil em Indaiatuba registra 
uma nova queda nas vagas 
de emprego. O município 
registrou a segunda queda 
consecutiva com -2,03%. 
Essa foi a maior queda do 
ano registrada pela pesqui-
sa e representa 118 postos 
de trabalho a menos no 
setor, em comparação ao 
mês de abril. Neste compa-
rativo, apenas Campinas e 
Rio Claro obtiveram saldo 
positivo em contratações. 
Paulínia registrou maior 
queda com -4,07% nas va-
gas formais.

“Os índices negativos 
estão oscilando à medi-
da que o cenário político 
se desenrola e isso ainda 
requer atenção, pois in-

fluencia diretamente na 
confiança do empresário 
da construção”, pontua o 
diretor da regional do Sin-
dusCon-SP em Campinas, 
Marcio Benvenutti.

No acumulado de 12 
meses a variação de Ame-
ricana ficou em -8,75%, 
registrando o maior déficit 
dos últ imos seis meses. 
Esse percentual equivale a 
mais de 540 postos de tra-
balho a menos. O estoque 
acumulado de trabalhado-
res da construção civil para 
o mês de referência foi de 
5.683 pessoas formalmente 
empregadas no município.

Essa foi a maior queda do ano registrada pela pesquisa e representa 118 postos de trabalho a menos no setor

O aumento do salário mí-
nimo de R$ 937 para R$ 979 
em 2018 terá impacto de R$ 
12,7 bilhões nas contas do 
governo no próximo ano. Os 
números foram levantados 
pela Agência Brasil com base 
em estimativas do Anexo de 
Riscos Fiscais da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
aprovada pelo Congresso Na-
cional na última quinta-feira, 
dia 13.

A LDO define os parâme-
tros e as metas fiscais para a 
elaboração do Orçamento do 
ano seguinte. Por determina-
ção da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, contém um anexo 

com os riscos para as contas 
públicas no curto e no longo 
prazo. De acordo com esse 
relatório, cada R$ 1 de au-
mento no salário mínimo tem 
impacto de R$ 301,6 milhões 
nos benefícios previdenci-
ários, sociais e trabalhistas 
pagos pelo governo. Como o 
salário mínimo subirá R$ 42, 
o impacto total será de quase 
R$ 13 bilhões.

A maior parte dos gastos 
extras virá da Previdência So-
cial, cujo déficit subirá em R$ 
8,6 bilhões no próximo ano 
apenas por causa do reajuste 
do salário mínimo. O impacto 
pode ser amenizado com uma 

eventual recuperação da eco-
nomia que aumente o empre-
go formal e reduza o rombo 
nas contas da Previdência.

A segunda fonte de im-
pacto do novo salário mínimo 
será nos benefícios da Lei Or-
gânica de Assistência Social 
(Loas), cuja despesa aumenta-
rá em R$ 2,2 bilhões em 2018. 
Em seguida vêm os benefícios 
trabalhistas – abono salarial 
e seguro desemprego –, que 
terão alta de R$ 1,8 bilhão. 
Por fim, os gastos com a ren-
da mensal vitalícia – auxílio 
para pessoas incapacitadas 
que parou de ser concedido 
nos anos 90, mas que ainda 

é pago a beneficiários com 
direito adquirido – se elevarão 
em R$ 50,4 milhões.

Desde 2012, o salário mí-
nimo é reajustado pela in-
flação do ano anterior pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que 
mede o custo de vida das 
famílias mais pobres, mais o 
crescimento da economia de 
dois anos anteriores. Por lei, a 
regra atual vai até 2019. Como 
o Produto Interno Bruto (PIB 
– soma dos bens e serviços 
produzidos) caiu 3,6% no ano 
passado, o salário mínimo de 
2018 foi corrigido unicamente 
pela inflação.
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Indaiatuba será sede do 
PowerMan Brasil 2017
Competição será entre os dias 18 e 20 de agosto, em um circuito inédito e com alto nível técnico

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 21 a 27/07 Por Alex Costa Guimarães

PowerMan Brasil 2017 será realizado em Indaiatuba entre os dias 18 e 20 de agosto

O ariano estará focado em sua família, em resolver tarefas 
ligadas a sua casa, estará focado em situações domésticas, 
sua vida emocional e as atitudes que buscam a estabilidade 
material serão o foco principal nesse período. A partir da 
semana que entra, o ariano se sente mais leve e livre para 
brincar, amar, ter relações afetivas e prazeres diversos. 

O taurino tem permanecido muito focado em seus afa-
zeres e responsabilidades domésticas, tentando concluir 
ou resolver tarefas ligadas a sua casa ou a familiares. A 
partir dessa semana, ele poderá colcoar sua energia para 
descobrir e perceber melhor o que se passa com ele, e 
com seus sentimentos. Um novo modo de organizar seus 
sentimentos estará em destaque. 

O geminiano vem de uma sistuação onde focou bastante 
em sua vida material, fi nanceira e agora pode estar rece-
bendo os frutos disso (pode receber brindes ou oportunida-
des fi nanceiras). A partir dessa semana as comunicações, 
os relacionamentos superfi ciais, os irmãos e certos cursos 
rápidos ganham destaque na sua vida. Prepare-se para fi 
car direcionado mais com situações que envolvam sua 

família, e na resolução de tarefas domésticas. 

O canceriano terá oportunidade de melhorar sua vida pes-
soal e profi ssional, as situações podem exigir um pouco 
de trabalho e jogo de cintura será exigido. Uma nova 
vida está se desenhando e pode não ser como o nativo 
esperava, mas com certeza é o que precisa. Nessa semana 
pode se sentir confuso, mas será ótima oportunidade de 
organizar seus relacionamentos. 

O leonino se sentirá mais mais alegre e festeiro por estas 
semanas. Perceberá que antes de efetivamente comprar 
alguma coisa precisará trocar idéias. Pode ter gastos 
com irmãos ou estes podem ocupar o tempo do leonino. 
Profissionalmente é um momento de reavaliar sua forma 
de batalhar pela vida, não seria bom investir em você para 

produzir algo interessante que venha a render financeiramente? 

O nativo pode receber visitas ou reencontrar amigos que 
não via há tempos ou formar amizades provenientes de 
seu passado ou de sua família. Estas semanas tem um 
peso muito sentimental para o nativo, muitas emoções fl 
uem fortemente, de tal forma que o virginiano precisará 
manter a calma para que suas ações e seus sentimentos 
tão agitados não o façam passar nervoso. Cuidado com gastos, riscos 
de endividamento. 

O libriano sente o prazer de estar com amigos, de buscar 
novos projetos para usa vida e ampliar seus horizontes. 
Porém, nestas semanas que se seguem, sentirá uma sen-
sação de estar limitado, isolado ou que não tem controle 
nem organização de nada em sua vida. É o momento de 

por em ordem sua vida sentimental. Haverá reavaliação de emoções e 
sentimentos. Muitas alegrias afetivas podem ocorrer. 

Algumas difi culdades profi ssionais o nativo pode en-
frentar estar enfrentando, a partir daí, algumas mudanças 
de projetos tendem a ocorrer, algumas amizades podem 
fi car abaladas tudo isso até aproximadamente até o fi nal 
dessa semana. Depois as situações que fi caram pendentes 
em sua vida profi ssional, tendem a voltar cobrando uma organização 
ou resolução. 

Muitas mudanças em sua forma de ver e sentir a vida estão 
ocorrendo e tendema a permanecer até o fi m dessa semana. 
Certos prazeres podem morrer ou sofrerem transformações, 
mas o nativo estará enfrentando mudanças. No trabalho 
também é hora de crescer e aprender com o novo. Em 
Agosto, evite ser retrógrado, aceite as renovações, não seja 

rígido. Seu progresso profi ssional depende disso.  

Essa semana fi nalmente termina um período tenso para os 
capricornianos que começou na metade do mês de Março. 
Embora ainda esteja meio pesado, as situações estão se 
tornanado mais leves. Seus objetivos de vida parecem 
fi nalmente tomar forma em seu íntimo. E é justamente 
nesse momento que o capricorniano fi ca mais fechado e 
também tem a oportunidade de mergulhar dentro de si e retirar aquele 
trauma que tanto o impede de encontrar suas oportunidades. 

Por estas semanas o  aquariano está com sua mente muito afi 
ada, podendo organizá-la e se libertar de conceitos atrasados e 
que só o impedem de ser livre de verdade. No entanto, se não fi 
zer isso de forma consciente, a partir dessa próximas semanas  
até aproximadamente metade de Dezembro poderá ser forçado 

pela vida a ajustar seus pensamentos, hábitos e conduta de vida. Estas semanas 
apontam a oportunidade de estruturar sua vida material e emocional. 

Uma série de conflitos amorosos podem surgir nestas semanas, nas se-
manas seguintes, o pisciano sentirá que seu casamento, 
ou sua sociedade precisará de muita conversa ou reajustes 
para melhorar o nível da relação.Seu sócio ou cônjuge 
podem sentir-se limitado ou tendo a sensação de que está 
perdendo alguma coisa.  

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

Equipe Feminina de 
Ciclismo é campeã 

Futsal Masculino de Indaiatuba é campeão 

Taekwondo de Indaiatuba 
conquista cinco medalhas 

JOGOS REGIONAIS

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

A terceira maior série de 
duathlon do mundo no 
Brasil, o Powerman 

Brasil 2017, acontecerá em In-
daiatuba entre os dias 18 e 20 de 
agosto, em um circuito inédito e 
com   alto nível técnico. 

Após dois anos consecuti-
vos em Florianópolis, a com-
petição chega à cidade. Segun-
do o Presidente do PowerMan 
Brasil, Luiz Amaral, Indaiatu-
ba foi a cidade escolhida, pois 
atende todas as necessidades 
para a realização da prova. “O 
munícipio oferece a viabilida-
de técnica para realização do 
percurso de ciclismo, mão de 
obra qualificada, proximidade 
com aeroportos e grandes ro-
dovias do Estado de SP e uma 
rede hoteleira na região que 
consegue suprir a demanda 
dos atletas”, explica.  “Além, 
é claro, do grande apoio dado 
pela Prefeitura, através do 
prefeito Gaspar e do secretário 
Marquinhos”, agradece.

Amaral ainda diz que a 
expectativa para a estreia em 
Indaiatuba é a melhor possível. 
“O percurso é extremamente 
desafiador, a estrutura do ve-
lódromo é incrível e o acolhi-
mento que tivemos pela cidade 
está sendo fantástico. Os atletas 

podem se preparar pra uma pro-
va inesquecível”, revela.

E para o PowerMan Bra-
sil 2017 são esperados entre 
550 e 600 atletas de todo 
o Brasil e de outros países 
também. De acordo com o 
presidente qualquer atleta 
pode participar da prova, 
amadores ou profissionais. 

A competição será com-
posta por duas categorias: 
no Classic os duatletas são 
desafiados em 20km de cor-
rida (intercalados em duas 
etapas de 10km cada) e 60km 
de ciclismo. Já no Sprint, são 
10km de corrida (divididos 
em duas etapas de 5km cada) 
e mais 30km de ciclismo. 
Além disso, o evento conta 

com as provas em Dupla, na 
distância Classic, e Kids.

A primeira parte da corrida 
terá duas voltas de 4.915m e 
uma perna final de aproxima-
damente 170m até a troca para 
o ciclismo. O pedal segue para 
uma primeira parte de 1.740m 
seguido por duas voltas de 
28.345m até a parte final de 
mais 1.710m antes da última 
troca. A segunda parte da cor-
rida começa com 160m antes 
das duas voltas de 4.915m até 
a chegada. O mesmo vale para 
o Powerman Sprint, mas com 
apenas uma volta em cada 
passagem ao invés das duas 
do Classic. 

A prova vale vaga para 
o mundial da categoria, rea-

lizado sempre em setembro 
na Suíça. A altimetria do 
percurso e os detalhes podem 
ser vistos no mapa de prova 
-http://www.powermanbra-
sil.com/percurso-2.

Inscrições:
Os atletas que ainda não 

garantiram presença na etapa 
podem se inscrever através 
dositewww.powermanbrasil.
com. É importante frisar que 
a organização programou uma 
série de benefícios para asses-
sorias esportivas e grupos que 
tenham interesse em participar 
da prova. Para mais informa-
ções basta entrar em contato 
através do e-mail relaciona-
mento@e2x.com.br.

Pedal forte, garra e do-
mínio total nos quatro dias 
de competições, foi a marca 
registrada de Indaiatuba nos 
Jogos Regionais de Ameri-
cana. A equipe de Ciclismo 
Feminino de Indaiatuba sa-
grou-se campeã na manhã do 
dia 16, após as ciclistas Laís 
Mendes Soares Saes e Cin-
thia Vidal Marques de Al-
meida, conquistarem o 1° e 
3° lugares, respectivamente, 
na Prova de Resistência, rea-
lizada na Rua Padre Oswaldo 
Vieira de Andrade, no bairro 
Parque Universitário, atrás 
do Centro Universitário Sa-
lesiano. 

As atletas Ana Luisa Korc 

Panini que chegou em 6°, e 
Luana da Silva Bezerra em 
7° lugar, completaram a pro-
va pela equipe indaiatubana 
e, somaram pontos para a 
equipe.

Na classificação geral, 
Indaiatuba ficou em 1° lugar, 
conquistando 82 pontos. Em 
segundo ficou Rio Claro (53 
pontos), seguido de Paulínia 
(22 pontos), na 3ª colocação. 

A equipe feminina é for-
mada pelas atletas: Laís 
Mendes Soares Saes, Ana 
Luisa Korc Panini, Cinthia 
Vidal Marques de Almeida, 
Luana da Silva Bezerra, 
Alice Tamires de Mello e 
Rosemeire da Silva.

A equipe de futsal mascu-
lino, ADI Indaiatuba/Clube 
9/Pipocas Clac/Prefeitura de 
Indaiatuba, foi campeã dos 61º 
Jogos Regionais de America-
na, vencendo a equipe do Pulo 
do Gato que representa a ci-
dade de Campinas pelo placar 
de 2 a 1. Jogando um futsal de 
muita qualidade e executando 
os fundamentos com maestria, 
a ADI começou o jogo mar-

A equipe de Taekwondo 
de Indaiatuba conquistou, na 
segunda-feira, dia 17, cinco 
medalhas (1 ouro, 3 pratas, 
1 bronze) nas competições 
dos 61º Jogos Regionais de 
Americana, ficando em 3º 
lugar no geral masculino e 
feminino.

A equipe masculina con-
quistou ouro com o atleta 
André Davanço na categoria 
Poomsae e bronze com An-
dré Estevão. O atleta Emer-
son Carolino terminou em 4º 
lugar, e Graziel Servegnini 
com a 5ª colocação, soman-
do pontos para a equipe. 

No feminino, as atletas 
Mariana Chacon e Mari-

cando forte a saída de bola do 
adversário, dificultando muito 
as ações de Campinas. 

Depois de várias oportu-
nidades, Indaiatuba marcou 
o primeiro gol com Juninho 
Indaiá. Alternando seu sistema 
de marcação a ADI mandou 
no jogo e continuou criando 
várias chances de ampliar o 
placar, mas pecou em algumas 
finalizações. Em um lance de 

falta barreiras, Campinas pa-
rou no goleiro Diegão, assim 
terminou o primeiro tempo em 
1 a 0 para Indaiatuba.

Na segunda etapa o jogo 
se manteve da mesma ma-
neira, mas num contra-a-
taque Campinas empatou. 
Mesmo tomando o gol, a 
ADI se manteve tranquila e 
dominando a partida. Quando 
tudo indicava que seriam as 

penalidades que decidiriam a 
competição, num lindo lance 
de jogada ensaiada, a ADI fez 
o gol do título com Grilinho, 
após uma jogada de klebinho, 
faltando apenas 29 segundos 
para o fim da partida. No de-
sespero, Campinas colocou 
o goleiro na linha, mas não 
conseguiu reverter o resul-
tado que coroou a melhor 
equipe, Indaiatuba campeã. 

na Toledo conquistaram a 
prata. A lutadora Samantha 
Ishikawa ficou em 4º lugar. 
A quinta medalha foi con-
quistada nas duplas na cate-
goria Poomsae, com André 
Davanço e Marina Toledo, 
que também foi 4º lugar no 
Poomsae individual.
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cultura e lazer

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

Colônia Helvetia realiza 
a Festa da Tradição
Festa tradicional marcará os 600 anos do padroeiro da Suiça, São Nicolau de Flüe

DIVULGAÇÃO

MARCHETTI FOTOGRA

TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO - Lançamento  

-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  149 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   17h20

Polo Shopping: Quinta (20),  Sexta (21),  Domingo (23),  Terça (25)  

e  Quarta (26):   20h25

3D - LEGENDADO

Polo Shopping: Exibições especiais no Sábado (22)  e  na  Segunda 

(24):   20h25

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   20h40

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   13h50

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   17h00  /  21h20

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

D.P.A. - O FILME - Lançamento -  Aventura Juvenil  -  Classificação 

livre  -  90 minutos

NACIONAL

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   14h40

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   13h35  /  15h50  /  18h05

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

REAL - O PLANO POR TRÁS DA HISTÓRIA - Estreia  -  Drama  

-  Classificação 12 anos  -  95 minutos

NACIONAL

Shopping Jaraguá*: Quinta (20)  a  Segunda (24)  e  Quarta (26):   

21h45 *Excepcionalmente este filme não será exibido na terça, dia 25

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

..O FILME DA MINHA VIDA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, 

com debate após a exibição*  -  Drama -  Classificação 14 anos -  113 

minutos

NACIONAL

Shopping Jaraguá: Terça (25):   19h40. *Atenção: para o Cineclube 

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

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

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

CARROS 3 - 2ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 

livre  -  108 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Segunda (24)  e  Quarta (26):   16h50  

/  19h20. Terça (25):   somente 16h50

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   14h50  /  17h25  /  19h55

3D - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   14h15

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

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - 3ª semana  -  Aventura  

-  Classificação 12 anos -  133 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   21h20

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   15h05  /  18h20

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   15h25  /  21h40

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   18h35

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

MEU MALVADO FAVORITO 3 - 4ª semana  -  Animação / Co-

média  -  Classificação livre  -  90 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Segunda (24)  e  Quarta (26):   15h35  

/  17h50  /  20h10. Terça (25):   16h10  /  20h10

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   14h20  /  19h10  /  20h50

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   16h30

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

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.”

Mayara Lima é eleita Rainha Faici 2017
FAICI

Festa também comemora os 40 anos do grupo de danças folclóricas 
de Helvetia

O título máximo de Rainha Faici 2017 foi para a Mayara Lima

A Colônia Helvetia 
realiza a 41ª edição 
da Festa da Tradição 

nos próximos dias 29 e 30 de 
julho, com início às 12 horas e 
9h30, respectivamente, que 
marcará a comemoração dos 
600 anos do padroeiro da Sui-
ça, São Nicolau de Flüe, e 40 
anos do grupo de danças fol-
clóricas de Helvetia. A entra-
da da festa é livre e é oferecido 
estacionamento oficial com 
seguro,  no valor de R$ 20,00.

De acordo com a gerente 
de eventos, Ana Carolina 
Bannwart, a expectativa são 
as melhores para mais uma 
edição da tradicional festa 
de Helvetia. “Esperamos nos 
dois dias de festa cerca de 11 
mil visitantes”, disse. “A festa 
desse ano contará com a par-
ticipação de folclore vindos 
diretamente da Suiça”, revela.

Na gastronomia estará pre-
sente os pratos típicos , que 
serão preparados pela equipe 
de voluntários, como: Eisbein 
(joelho de porco); Kassler (bis-
teca suína); Schüblig (salsichão 

com salada de batata),; Cervela 
e Bratwurst (salsichões); Bauer-
bratwurst ou Kalbsbratwurst 
mit Rösti (salsichões camponês 
e vitela com batata grelhada); 
Käsekuchen (torta de queijo); 
Apfelkuchen (torta de maça); 
Café com Leite e Bolos;  entre 
outras delícias como os doces 
Stalden e pratos Berna.

Nas atrações ocorrerão as 
apresentações folclóricas típicas 
suíça de Helvetia e o grupo de 
Obwälden vindos diretamente 
da Suíça e da etnia-irmã, a alemã 
de Friburgo Campinas. Na mú-
sica a Banda Schnapsmuisig de 
Helvetia e o coral de Jodler que 
irá cantar a missa de domingo. 

Na festa também haverá 
premiações dos campeonatos 
esportivos típicos de Jass (jogo 
de cartas) e Tiro ao Alvo. 

Haverá ainda o tradicio-
nal cortejo de Laternenzug 
(lanternas) até a fogueira sim-
bólica, que marca as comemo-
rações de 1° de agosto e en-
cerramento do evento. Além 
disso, as crianças também irão 
se divertir nas atrações como a 
área kids, souvernirs típicos e 
a brincadeira da tômbola. 

De acordo com Ana Caroli-
na, o sucesso do evento é graças 

à parceria da comunidade. “A 
principal característica de nos-
sas festas é manter a comunida-
de ativa e para isso conta com 
a união e o trabalho voluntário 
dos seus membros”, disse. “A 
renda arrecadada é destinada a 
Sociedade, em prol de manu-
tenção/preservação patrimonial 
e cultural e a Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes – Helvetia 
e suas atividades de promoção 
humana”, completa. 

Tanzgruppe
O Tanzgruppe Helvetia foi 

fundado em 1977, por 11 me-
ninas descendentes da colônia. 
As primeiras coreografias foram 
feitas em cima de passos de balé 
e a primeira apresentação foi na 
I Festa da Tradição.

Hoje o Tanzgruppe Helvetia 
conta com mais 80 integrantes 
com idade entre 4 e 82 anos, 
onde já se apresentaram em 
Arequipa, no Perú em 1997 e 
na Suíça em 2010. Fora os mais 
tradicionais eventos folclóricos 
que acontecem em Indaiatuba, 
Campinas, São Paulo e em São 
Bento do Sul (SC).

Na noite do dia 15, Mayara 
Lima, foi eleita Rainha da Faici 
2017. A grande final do con-
curso aconteceu no Indaiatuba 
Clube e contou com progra-
mação de shows e apresenta-
ções de comitiva. Moradora 
de Indaiatuba, Mayara Lima, 
22 anos, concorreu ao título 
junto com outras 14 finalistas 
do concurso.

A busca pelo título máximo 

da Faici iniciou com todas as 
finalistas desfilando na passa-
rela montada no meio do salão 
social do Clube. O traje foi 
shorts jeans, blusa de franjas e 
bota de cano alto. A coreografia 
foi de Junior Grotto, que ao 
lado de Éder Farias, organizou 
o concurso.

O júri novamente foi com-
posto por 10 profissionais entre 
patrocinadores, convidados, 

empresários e especialistas do 
universo da moda e beleza, que 
deram notas de 1 a 5 para os cri-
térios de beleza, postura, simpa-
tia e desenvoltura. Os jurados 
foram: Fernando Estevam, da 
Loggar Entretenimento; Anto-
nio Sposito ‘Toco’ Junior, da 
Croissant& Cia; Eliana Gigo, 
do GoodBom Supermercados; 
a proprietária da Loja Star Cou-
ntry, Priscila Gomes; Donizetti 
Diogo, do Chapéus Pralana; 
Isabela Figueiredo, represen-
tando a EPTV; Arthur Bitto 
representando a Auto Print; 
a Rainha Faici 2016, Daniela 
Cunha; o vereador Jorge ‘Pepo’ 
Lepinsk; e a primeira-dama de 
Indaiatuba, Tânia Castanho.

O primeiro anúncio de musa 
da Festa foi de Miss Simpatia 
que ficou com Mayara Malhei-
ro, depois Garota Rodeio para 
Ágata Fiod Lopes, seguido da 
Madrinha Milena dos Santos e 
a 1ª Princesa Daiane Novais. 
O título máximo de Rainha 
Faici 2017 foi para a Mayara 
Lima, que ficou surpresa com 
a decisão, mas empolgada por 

realizar um sonho. “Me surpre-
endi muito porque nesta final 
tinham meninas maravilhosas 
com características muito di-
ferentes umas das outras. Foi 
uma experiência muito boa e 
agora estou realizando meu 
sonho de poder representar a 
FAICI”, relata.

Entre os prêmios das musas 
escolhidas da festa estavam kit 
de cosméticos, jóias, óculos de 
sol, lingeries, chapéus, roupas, 
depilação, ensaio fotográfico e 
bolsa de estudos. O concurso 
Rainha FAICI contou com 
patrocínio de Faculdade Max 
Planck, Loja Star Country, 
Espaço Laser Depilação, Polo 
Shopping Indaiatuba, Floraviva 
Cosmético Profissional, Merca-
dão dos Óculos, Armazém da 
Prata, Jones Ferreira MakeUp, 
Cris Bandeira, Lúcia Ramos 
Lingerie e Jones Ferreira, que 
foi o responsável pelo cabelo e 
maquiagem das finalistas. 

As musas escolhidas da 
FAICI 2017 estarão presentes 
em todos os dias da Festa, que 
acontece de 3 a 12 de agosto.
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helga@maisexpressao.com.brboanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

ANIVERSARIANTES - ATENTO

Equipe Pedagógica e Administrativa do Colégio Meta em um 
passeio no Mercadão de São Paulo

Treinamento na empresa Kennametal realizado pela Sanare 
Serviços de Saúde

Terezinha dia 23/07Tatiane Azevedo dia 20/07Cleusa dia 20/07Alvaro dia 18/07

Baile de 60 anos do Clube 9

Falando de Rotary

Nos 25 do Lógica

Rock  Nacional é tema do 3º Clube da Esquina

E o Clube 9 de Julho, comemorou seu jubilei de 60 anos com um Baile acompanhado de 
um delicioso jantar, no seu Salão social, na noite do dia 15/07, Animação, Banda Option One, 
Buffet Rezende, e decoração de Vlademir Seneme Silva. 

O Indaiatuba Clube realiza no próximo 
dia 29 de julho a terceira edição do Clube 
da Esquina, evento que tem como objetivo 
apresentar aos associados e convidados do 
IC, cantores e bandas de vários estilos musi-
cais do Brasil. E o Rock’n’roll nacional será 
a principal atração da festa que acontece a 
partir das 21h no palco Espaço Órion, que 
vai receber as bandas Unha Encravada e 
Confraria D’asdrovnia. Os ingressos para o 
evento estão à venda na Secretaria Social do 

IC e podem ser reservados pelo telefone (19) 3834-2399. Informações sobre os valores na Secretaria

Posse - Grande Festiva de posse do Governador José Walter Viotto e sua Coordenadora Leonilde Feliciti Viotto, em Boituva, 
do Rotary Club de Boituva Sul, Distrito 4310. Uma das mais lindas festiva de posse de governador que já presenciei, muito 
emocionante e muito alegre. Parabéns ao Governador Viotto e a sua equipe distrital. 

No Cocaes - Continuação da Assembléia inicial do Rotary Cocaes para o ano rotário 2017/2018, com a apresentação dos 
projetos e metas para aprovação! Quase todos aprovados, alguns que mesmo já aprovados  serão revisados para conclusão! E não 
esquecer de falar que houve um minuto de silencio pelo falecimento do presidente eleito do Rotary Internacional, Sam Owori.

Marcando presença na grande festa dos 25 anos do Escri-
tório Lógica, com a Palestra de Leandro Karnal; Boanerges 
Gonçalves e  Alair e Sergio Lelli.

A equipe do Posto da Rede Piva da Avenida Francisco de Paula 
Leite, Marlene, Japa, Zé Maria e Samuka informa que toda quarta 
tem promoção no combustível, veja os valores na página 03A

O vendedor Flávio Manoel da Embracon é destaque da semana

Fabiana, Alexandra, Roberta e Janaina comemorando o dia do 
amigo na Hope Indaiatuba com massagem da Onodera
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Persiana

Vestidos de Noivas

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. 

O Grenelle GastroPub oferece no almoço pratos 
executivos e a la carte em grande variedade e 
super saborosos. Use e abuse do delivery com 
surpreendentes lanches de sexta e sábado 
das 18h às 20h. E a noite curta horas super 
agradáveis batendo papo com os amigos, 
curtindo música ao vivo e saboreando deliciosas 
porções e varios tipos de lanches. Não existe 
nada melhor! Confira Avenida Conceição, 250 
- Fone: 2516-1289. Muito bom!

MMartan - novidades

Filé Mignon Grelhado e 
Champignon Salteado

Grenelle Gastro Pub - 
tudo de bom

Restaurante Caipirão

Kit Colcha Oriental Dupla Face Matelado. 
Não deixe de conferir essa e muito mais 
novidades que acaba de chegar na MMartan. 
Av. Presidente Kennedy, 1142 (19)3816-5431. 
Vale a pena conferir as últimas novidades!

A  F l o r 
d e  L i s 
está com 
1 0 %  d e 
desconto 
em todos 
o s  s e u s 
s e r v i ç o s 
nas terças 
e quartas-
f e i r a s . 
C a b e l o , 
u n h a , 
depilação 
tradicional, 
depilação 

egípcia, alongamento de cilíos, limpeza de 
pele, design de sobrancelhas e alongamento 
de unha em gel, porcelana, fibra de vidro e 
revitalização. Agende seu horário 3825-0623 
ou whatsapp 9.9921-7576

Não deixe de experimentar o maravilhoso Filé 
Mignon Grelhado com Champignon Salteado 
É simplesmente fantástico. Só na Casa da 
Esfiha, é claro!

A Bella e Mamãe acaba de receber a nova coleção 
inverno para gestantes com calças, blusas, batas e 
vestidos. Vale a pena dar uma espida na Rua Vinte 
e Quatro de Maio, 1364 - Fone: 3801-6233

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com o tão 
famoso filet à parmegiana, picanha grelhada, filet 
príncipe Albert, filet pizzaiolo, filet à moda da casa, filet 
surpresa, filet Chatobriant, filet vaticano, filet à cubana, 
filet alho e óleo e strogonoff de filet. Além disso pratos 
executivos com peixes à moda, parmegiana, filet 
de frango, filet grelhado e picanha. Espaguetes - à 
moda da casa, na manteiga com cheiro verde, ao 
sugo e alho e oléo. Peixes especiais - peixe a moda 
da casas, vila nova, bellemuniere, camarão à baiana, 
camarão à paulista, camarão à moda da casa, risoto 
de camarão, bobó de camarão, pintado grelhado 
e filet de pirarucu. Pratos típicos - tutu à mineira e 
joelho de porco. Escolha o seu prato favorito e corra 
para o Caipirão. R. Marta Camargo Ifanger, 18 - Vila 
Homero. Disk entrega 3885-5434

Protetor de pele anti atrito para melhor conforto durante 
as práticas esportivas, indicado para as regiões que 
sofrem irritações causadas pelo atrito das vestimentas 
quando em contato com a pele. Ideal para todo tipo 
de esporte! Vá conferir de perto na Duas Rodas. Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone:  3875-0269

Luna, Sara 
e Surya das 
tutoras Mayara 
e Rose após 
consulta e banho 
& tosa na Clínica 
Veterinária Bicho 
Amigo

A A Nova Loja oferece o que há de mais 
moderno em vestidos de noiva. Tecidos 
nobres, com transparência, muita renda, cetim, 
brilho e pedrarias. Confira a coleção bromélia 
com caimento impecável, simplesmente 
deslumbrante. Para quem vai casar é a 
melhor opção e ainda você pode alugar 
ou comprar. E para as madrinhas dê uma 
espiada na ultima coleção moda festa com 
as últimas tendências e lindissímas cores. 
Vá conferir de perto. Demais! WhattsApp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

Action Butter

10% de Desconto

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

Que essa data sirva de ponto de partida 
para as realizações de sua vida. Com muita 
satisfação a A Nova Loja homenageia a 
debutante Sara Duarte

Hope Green Moda Gestante - Inverno

A coleção Hope Green já é um clássico da marca que 
a cada ano traz uma proposta diferente, tendo sempre 
o conceito “ECO” como pano de fundo. Linha que une 
conforto e praticidade. Peças desenvolvidas com tecido 
modal*: fibra retirada da celulose da madeira “faia” 
proveniente de florestas sustentáveis. Tecido com toque 
suave e macio, não retém umidade, altamente respirável 
e com bom caimento. Peças super confortáveis, você 
já conhece? Vem pra HOPE Indaiatuba, teremos o 
prazer em recebe-la. Av Pres Kennedy, 1417 – Fone: 
3825.8963 / 9.7133.1417 (Whats app). Segunda a Sexta 
feira das 9h às 19h. Sábados das 9h às 15h. Facebook: 
hope Indaiatuba. Instagram: hope.indaiatuba

Alexandre

Amanda, Lais e Milena

Orlando, Carlos Augusto, Felipe e José

Isac, Joel e Fernando
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social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

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

Os amigo almoçando no Cinta Restaurante

O simpático casal Elis e Rafael no Grenelle Gastro Pub Marlene e Mauro na Pizzaria Torrelaguna

Marcia e Bruno no Restaurante Açafrão

Lucelia e Fabricio na Churrascaria Sal e BoiKarin e Carlos no Restaurante a Casa da MoquecaJaquelline e Aline no Cintra Restaurante

Esmael e Willian no Cintra Restaurante

Carla,  Roberta, Marcia, Victoria, Jonathan e Ederson da Pizzaria As Meninas Alexandre no Grenelle Gastro Pub Alex Dall’agnol no Restaurante Caipirão

A Casa de Carnes Filé na Brasa sorteou um kit churrasco na 
quermesse Maria Goreti e que levou foi o ganhador mirim
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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!

helga takeno

Caio Nunes, coordenador de gastronomia da Max Planck, em 
sua aula-show na festa de encerramento Sabores da Terra 
que aconteceu no Parque Ecológico no último final de semana

Flavio Angeleu, Sara e Thiago Furlan no Bacon Artesanal, 
produtor de Indaiatuba, na festa de encerramento do Festival 
Sabores da Terra.

Claudia Vieira, Raphael Muneratto e Stella Vieira recebendo 
clientes e amigos na recém inaugurada cafeteria Empório 
Café & Arte, que fica na Rua Dom Idelfonso Stehle, 406.

Cristian Yano, Marcelo da Silva e Márcio Almeida convidam 
a todos para o AMA Trekking, no dia 22 de Julho às 8h. Para 
saber mais, na AMA Fisioterapia e Estética.

Flavio, Janaina, Marlene e Djalma (proprietários) e Jaqueline, 
na inauguração da  Agropecuária Castelo que fica na 
Avenida Conceição, 284

Danyela Hudson, Antonio Devanir, Vina Fonseca da 
Diferenth Produtos Sensuais

O lindo Matheus completou 5 anos no dia 24/06, com uma 
animada festa no Moleka Fest. A mamãe Viviane e o papai 
Roberto desejam muitas felicidades. Parabéns!

Diretora Marta Ribeiro e coordenadoras Roseli Candido e 
Paula Chagas na Festança Caipira do Colégio Episteme

Em clima de festa julina, Eduardo, Sonia, Gisele, Veronica, 
Sergio e Rafael da Aquarela Tintas convidam seus amigos e 
clientes para dar uma passadinha na loja

Os alunos do Colégio Alves de Oliveira prontos para curtir o 
arraiá do colégio

Nádia e Maynara juntas com os alunos do Colégio Alves de 
Oliveira em visita ao Casarão Pau Preto



        caderno de negócios

DESTAQUES DE LOCAÇÃO

Nº 756

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, arcondicionado, aquecedor solar, gara-
gem 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

CHÁCARAS E SITIOS

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

OPORTUNIDADE - CH.703 – OLHO D’ÁGUA – R$100 MIL – 
1000m², terreno plano, cercado, água encanada, esgoto, pés de fruta
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, 
WC, lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, 
campo de futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água 
e esgoto na rua, caixa d´água 3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, 
coz, wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, 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$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 
garagem

JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz america-
na, as, WC, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
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, gara-
gem 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 
SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO 
INFERIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churras-
queira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm 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, wc, garagem 
(SEM COND.)
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(SEM COND.)
JD.SANTA CRUZ – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO COND. E IPTU)
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)

VL.FURLAN – R$1300,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², WC
CIDADE NOVA – R$700,00 – 70m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritorio
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
PAU – PRETO – R$1100,00 – 87m², 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 lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
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
JD.SANTIAGO– 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 
LOURENÇO. 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) 
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL CASA DE 04 
COMODOS EM LOTE INTEIRO + UMA CASA SIM-
PLES NOS FUNDOS POR APENAS: R$240.000,00 
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, CO-
ZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. 
TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$215.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. OU AINDA, ENTRADA + PARCELA-
MENTO DIRETO COM PROPRIETÁRIO 
M.SOL-RUA-20, 250 M2 -01 DORMITÓRIO SALA, 
COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, CONS-
TRUIDA NOS FUNDOS COM ESTRUTURA PARA 
SOBRADO E UM BELO TERRENO AJARDINADO 
NA FRENTE. VALOR: APENAS: R$260.000,00 
AC. FINANCIAMENTO 
JARDIM HUBERT:03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO 
– LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! 
R$270.000,00. ACEITA LOTE- FINANCIAMENTO
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA DAS 
PRAÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA- COM ARMARIOS PLANEJADOS-LIN-
DO!! R$235.000,00 AC.FINANCIAMENTO OU 
TROCA COM CASA OU TERRENO. 
CASA EM SALTO SP NO JD NAIR MARIA-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

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 3D., 2 WCs, TODA 
AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, 
BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 1 TANQUES C/ PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVO-
RES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO, 
R$390.000,00 AC. IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU 
MENOR VALOR. ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 

TERRENO  VENDE-SE

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

ALUGA-SE 

JD.MORADA DO SOL (ANT-10). (PAV. SUP): 02 
DORM. -COZ. -SALA–WC – LAV –GAR. R$1.000,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-34): 01-DORM, SALA.
COZ –WC – R$600,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-64). (PAV. INF):01 DORM. 
-COZ. -SALA–WC – LAV –GAR. R$ 900,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). (PAV.SUP):02DOR-
M(1SUITE –SALA -COZ.–WC – LAV – GARAGEM 
PARA MOTO R$ 1.000,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01DORM. -COZ. 
-–WC – LAV – GARAGEM R$ 700,00 +IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-81). (FRENTE):02DORM. 
-COZ. -SALA–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00   
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 

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SOMHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

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-SL00338 - Torre Corporate 40M². 
R$800,00 + Condomínio R$405,00 + IPTU

Jd.Pompeia-SL00292 - Torre Corporate 41M². 
R$1.000,00 + Condomínio R$424,00 + IPTU

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$ 3.000,00

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 dormi-
tórios, 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. Nova Indaiá – 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 dormitó-
rios (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)

Centro – CA02812 - Casa comercial / residen-
cial 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/armá-
rios), 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, mobi-
liado e com ar condicionado. R$ 550,00 + Condo-
mínio+ IPTU.

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

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

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 

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

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

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

Pq. São Lourenço – AP00823 - 03 dormitórios c/
armários (01 suíte), sala, cozinha, área de serviço 
planejada. R$1.200,00

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. Santiago  – AP00819 - 02 dormitórios, sala 02 
ambientes, cozinha, Wc ,01 vaga. R$ 1.500,00 (Inclu-
so Condomínio + IPTU)

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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, mobi-
liado com ar condicionado. R$ 180.000,00

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

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

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

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

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

Cecap – AP00715 - 02 dormitórios, Wc, sala, 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 planeja-
dos.) 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

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 eletrônico. 
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 ser-
viço, 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 ele-
trônico. (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 es-
paço), 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, churrasqueira, piscina, Wc, 04 vagas 
e portão eletrônico. R$ 1.100.000,00

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049 -  03 dormitó-
rios, 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 suí-
te), sala, coz, Wc, área de serviço, edícula com Wc, pomar, 
piscina aquecida, churr, portão eletrônico. R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324 - Parte 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 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 topografia 
130 m² R$ 160.000,00

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

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

Jd. Regina – TR00731 - Terreno com 370 m² (caída p/
frente) R$ 240.000,00

Jd. Regina – TR00768 - Terreno de 284 m² (aceita permu-
ta por casa até R$280.000,00). R$ 240.000,00

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 m².  Valores á partir de R$ 240.000,00.
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CASAS – LOCAÇÃO 

Pau Preto – 3D., 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.900,00 
Jd. Maria Helena – 2 dorms, sem gar R$ 1.100,00
Casa – Vl. Georgina – 2 Dorms R$ 1.300,00
Vl. Santa Rita -  3Ds, 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.500,00
Morada do Sol – 2 Dorms, 2 vagas R$ 1.200,00
Carlos Aldrovandi – 2 dorms, 1 vagas R$ 700,00 
Casa – Jd. Panorama (Salto) – 2 dorms, 1 suíte, 3 
vagas R$ 1.200,00
Sobrado – Vila Georgina – 3Ds, 1 Ste, 3 vgas R$ 
2.400,00
Chacara – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, 
Churr R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 Aluguel
Vila Maria Helena - 3 dor 2 vgas churr R$1600,00

APARTAMENTOS – LOCAÇÃO  

Apto com 2 dormitórios, escritório, varanda gourmet 
R$ 1.600,00
Apartamento no Morumbi 2 dormitórios R$ 1050,00 
Incluso condompinio, agua e gas. 
Apartamento no vilagio D`more R$ 1.500,00 
Lindo apartamento  - Jd. Morumbi, 2 dormitórios, 1 
suíte, ar condicionado e uma vaga. R$ 800,00 
Ap – Spazio Illuminare -  2 dorms, Moveis R$ 
1.200,00 ( incluso condomínio ) 
Ap – Vila Vista Verde – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas, 
Moveis R$ 1.600,00 + Condomínio
Ap- Pq dos Indaias – 2Ds, 1 vaga R$ 1.000,00
Ap- Monte Verde – 2 dorms, Sala, 1 vaga R$ 
1.500,00
Ap- Portal do sol R$ 1.000,00

SALAS – LOCAÇÃO 

Sala – Officce Premium, 60 m² R$1.500,00
Sala – kenned Oficce, 48 m² R$1.300,00 
Sala – Cidade Nova, 80 m² R$2.500,00

TERRENOS – VENDA 

Santorine, 150 m² R$ 88.000,00
Terreno 1315 m², terracota, totalmente plano e na parte 
mais alta do condomínio. R$ 220,000,00 
Vale do Sol – 1000 m² R$ 250.000,00 
Terras de Itaici – 1000 m² R$ 280.000,00
Terras de Itaici – 1000 m² R$ 340.000,00
Distrito Industrial – 2 terrenos Juntos  R$ 475.000,00 Cada
Cidade Nova – 400 m² R$ 600.000,00
Terra Magna – 360 m² R$ 235.000,00 
Morada do Sol – 125 m² R$100.000,00 
Chac. – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, Churras-
queira R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 Aluguel
Esplanada II – 300 m² R$ 265.000,00
Jd. Regina terreno comercial – 600 m² R$ 1.000.000,00
Jd. Hubert – 150m² - R$ 115.000,00
Jd Belo Horizonte – 150 m² R$ 174.000,00 
Portal das Acácias – 130 m² R$ 170.000,00

CASAS – VENDA

Casa no bairro pau 3 dormitórios sendo 1 uma suíte. 
totalmente reformada R$ 800.000,00 
Vila Suiça - 3 dorm, 1 suite, 2 vagas R$550.000,00
Sobrado Montreal - 3 dorm, 1 suite, 2 vagas R$2600,00 
Vila Soriana R$ 550.000,00 venda 
Vila Suiça R$ 1.850,00 locação ou venda R$ 550.000,00
Casa térrea no Jardim esplanada, 3 dormitórios, terreno 
300 m². R$ 580.000,00 

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

Casa no cond. Green View  no Itaici, terreno de 300 m², 
com 3 suítes, churrasqueira, piscina, diferencial com acab. 
de primeira qualidade. R$ 950.000,00
Casa em rua comercial e movimentada, próximo a 
bancos, terreno de 250 m² com 3 dormitórios, sala para 2 
ambientes. R$ 420.000,00
Terreno Jd. Impérios, R$ 65.000,00 de entrada e assume 
parcelas de R$ 1.000,00. 
Jd. Montreal, casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
faltando acabamento. R$ 360.000,00  
Jd. Primavera – 3 dorms, 1 suíte e 2 gar R$ 260.000,00
Sobrado de alto padrão no condomínio Helvetia Park, 
terreno com 490 m², A/C 355 m², 4 suítes, 2 com closet e 
varanda, sala com 2 ambientes, sauna, piscina com SPA, 
ar condicionado, cozinha planejada. R$ 1.600.000,00 
aceita terrenos, casas em condomínio em Indaiatuba 
até 50% do valor do imóvel.
Morada do sol – 250 m² - (ótimo para investimento com 2 
casas Já alugadas) R$ 250.000,00
Cond. Beira da mata – 4 suítes, Piscina, Churrasqueira 
R$ 850.000,00
Jd. Hubert – 2 dorms, Churr., 2 vagas R$ 296.000,00
Jd. Maria Helena – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas R$ 
360.000,00
Cond. Vila Formosa – 3 dormitórios, 1 suíte, 2 vagas R$ 
390.000,00
Vila Areal – 2 dorms, 1 vaga R$ 250.000,00 
Jd do Vale – 3 dorms, 1 suíte R$ 360.000,00
Maria Dulce – 4Ds, 3 suítes, piscina, Churr. R$ 
1.100.000,00
Monte verde – 2 dorms, 2 vagas R$ 328.000,00
Jd. Colibris – 2 dorms, 2 vagas R$265.000,00
Casa Comercial -Pq Boa Esperança – 10 Salas, Edícula, 
6 vagas R$ 3.500.000,00
Casa Salto -  Jd Panorama – 2 dorms, Suíte, 3 vagas R$ 
265.000,00

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

 
APARTAMENTO – VENDA  

Apto com 2 dorms, escritório, varanda gourmet R$ 320.0000,00
Ap - Parque São Lourenço R$ 210.000,00 
Ap – Spazio Illuminare – 2 dorms, 1 vaga R$ 220.000,00 
Ap – Cecap – 2 dorms, 1 vaga R$ 190.000,00 
Ap – Morada do Sol – 2 dorms, 1 vaga R$ 180.000,00 
Ap – Jd. Morumbi – 2 dorms, 1 vaga R$ 170.000,00
Ap - Belvedere – 3 dorms, 1 suíte R$ 320.000,00
Ap – Jd. Juliana – 3 dorms R$ 219.000,00

PERMUTA

Temo Imóveis Urbanos e chácaras para permuta
Troca casa Próximo a avenida Conceição - Excelente 
localização, AT. 300 m², A/C 230 m² cin 5 dormitórios, 
churrasqueira. R$ 650.000,00, troca por casa menor em 
cond.
Casa Jd. Europa, terreno 250 m² 3 dormitórios sendo 1 
uma suíte R$ 450.000,00, aceita imóvel de menor valor ou 
terreno no  negócio. 
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ref. site 608801 - Vale do sol - 3 dorm.
(suite) / sala 2 amb. / coz. / wc / as / 
edicula (wc + dorm.) / piscina / chur. / 
gar.3 vagas. R$ 700.000,00

ref. site 029471 - Jd união - 3 dor-
mt / 1 suite / 2 wc / coz / sala/ gar 
R$270.000,00

ref. site 012791 - Jardim Bréscia - 
Terreno Residencial em condomínio 
fechado com 200 m² R$145.000,00

ref. site 454541 - Jd. Sevilha - 2 dorm. / 
sala / coz. / wc / as / gar. R$ 1.090,00 + 
IPTU

ref. site 299291 - Residencial monte 
verde - 3 dormt / 1 suite / sala / coz planej 
/ wc / as / churras / edicula / R$400.000,00

ref. site 758021 - Cidade nova - 1 dorm. 
/ sala / coz. / wc / as / entrada p/ moto. 
R$ 800,00

ref. site 862391 -Jardins do Império - 
Terreno com 175 m² - R$110.000,00

ref. site 894491 – Pq Boa Esperança – 4 
dormt / sala / coz / wc / lavand / gar / 
quintal amplo – R$1.500,00 

ref. site 2984 
- Ed. Ana Eli-
sa - 2 dorm. 
/ sala / coz. 
/ wc / lavan-
deria / gar. 
R$ 750,00 + 
cond. + iptu

ref. site 470591 - Vila Brizolla -  3 dorm/ 
1 suíte/ sala/ coz/ 2 wc/ lavand/ 2 gara-
gem.  R$ 1.200,00 + IPTU

ref. site 346631 - Jd santiago - 2 dormt 
/ 1 suite / 1 wc / coz / sala / 2 vagas 
coberta R$390.000,00

ref. site 091211 - Jd morada do sol - 1 
dorm. / sala / coz. / wc / as / 2 gar . R$ 
700,00 - Isento Iptu
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classificados

Casa no 3dorms no 
condomínio Montreal R$ 
390 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - 
AC 75 M2, 2 dorms, sala, 
wc, 2 vagas. R$ 200 MIL 
F: (19) 99362-7351
Casa R$ 340 mil - Jd 
Dos Colibris - 3 dorms 
/ 1 suíte, sala, 2 wc, 3 
vg - AC 110 m2, chur-
ras R$ 340 mil. F: (19) 
99976-7071
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
Imperdível! Permuta-se 
uma ótima casa em ½ 
lote, no jd.do valle, por 
uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, posso vol-
tar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294

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$510.000,00.
Lagos de Shana-
du-CH00324 - Parte 
Superior: 03 dormitórios 
(03 suítes 1 c/ closet), 
Wc, sala, cozinha amer-
icana c/despensa, sala 
de jantar, mezanino 
para TV. Parte térrea: 
Sala grande Área ex-
terna: Churrasqueira, 
piscina, campo de fute-
bol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00 
F. 3875-2215
Oportunidade - Casa 
Vista Verde - condo-
minio fechado R$ 385 
MIL AC: 140 M2 - 3 
dorms / 1 suíte, sala, 
wc, 3 vagas. F: (19) 
99362-7351

M.Sol - rua-20, 250 
m2 - 01 dormitór io 
sala, cozinha, wc so-
cial, lavanderia, con-
struída nos fundos 
com estrutura para 
sobrado e um belo 
ter reno a jard inado 
na frente. Apenas: 
R$260.000,00 ac. fi-
nanciamento F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
M.Sol - rua-57, 01 dor-
mitórios sala, cozinha, 
wc social- lavanderia, 
garagem. Toda em 
em estrutura para so-
brado. Oportunidade 
única!!  Valor:  ape-
nas: R$215.000,00 
ac.  f inanc,  ou ter-
reno no negócio. F. 
3017-2608 /99762-
7997/3935-3294
Oportunidade úni-
ca! Parque São Lou-
renço - 3 dormitórios 
e garagem em lote 
de 150m2 documen-
tada.  Para vender 
u r g e n t e !  A p e n a s : 
R$250.000,00 (oferta 
válida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-
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 propri-
etário F: 3875-5385/ 
99258-2654.

Parque São Lourenço 
- excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 
3 dorms, 1 suíte, 1wc 
social, cozinha com ar-
marios, lavanderia co-
berta e fechada, quin-
tal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bair-
ro diferenciado bem ar-
borizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação 
Ok R$410.000,00. 
T ra ta r  (19 )  3875-
0423/99346-7999, com 
o proprietário.
Residencial Imagine - 
AP00789 - Localização 
Privilegiada - 03 dor-
mitórios (01 suíte), sala 
02 ambientes, amp-
la varanda gourmet, 
Wc, 02 vagas 94m² 
(02 dormitórios com 
armários planejados) 
R$ 540.000,00 Preço 
exclusivo da CHIDO 
VENDE. F. 3875-2215
Vendo Casa Cond. 
Santa Clara - AT 502 
M² / AC 340 M² C/ pisci-
na, 04 Suítes/ 1 Master. 
De R$ 1.900.000,00 
Por R$1.750.000,00 
Márcia (19) 97404-
0445
Vendo casa Jd.  Vene-
za - 02 Dorms. R$ 245 
mil. Márcia (19) 97404-
0445
Vendo casa Jd. Re-
gina R$ 490 mil - AT 
250M² AC 136M². 3 
dorms/ 1 suíte. Márcia 
(19) 97404-0445

Classificados 27B

Alugo casa tipo so-
brado embaixo gara-
gem  2 dorm. sendo 1 
suite , coz. sala 2 am-
bientes com sacada , 
lavanderia bem areja-
da -  Portal do Sol  R$ 
1.000,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Casa no Jd. Maria 
Helena com moveis 
na sala sofá e TV. 
Na cozinha armári-
os mesa geladeira e 
fogão, 2 dorm, sala 
de jantar  e  edícu-
la com 1 dorm .  e 
WC, garagem para 
4 carros descober-
ta , 1 coberta . R$ 
1.500,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 F. 
(19) 99177-7051
Centro – CA02812 - 
Casa comercial / res-
idencial 05 salas,01 
cozinha,03 Wcs, ga-
ragem. R$ 1.500,00 
+ IPTU F. 3875-2215
Centro – CA0370 - 
Casa 02 dormitórios, 
sala,  cozinha, Wc, 
quintal. R$ 1.000,00 
+ 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  – 
CA02596 - Casa de 
fundos com 01 dor-
mitório, cozinha, sala, 
lavanderia, Wc e 01 
vaga. R$ 600,00 F. 
3875-2215

 
Apto  Cond. Roc-
caporema. 1 dorm. c/ 
planejados, sala com 
sacada, cozinha 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
Vendo Apto DUE 96 
m²  3 dorms/ 1 S. todo 
planejado e decorado. 
c/ 4 Ar condicionado 
2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imag-
ine -  3 Dorms./  1 
Suíte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 
570.000. Aceita veículo 
como parte de paga-
mento e financiamento. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 
m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
Márcia (19) 97404-0445

 
Vendo/Alugo Office 
Premium - Sala Coml. 
40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 
97404-0445

Alugo – Apto  no 
Jardim M. do Sol 
– 2 dorm. sala, coz-
inha com planejados 
e cooktop  sendo 1 
dorm. com  planeja-
dos e cama 1 vaga 
d e  g a r a g e m .  R $ 
1.000,00 (  inc luso 
cond. e IPTU) Próxi-
mo ao cristo  Regina 
Kuga creci 167606 F. 
99177.7051
Alugo _ Apto cond. 
Picto  com 2 dorm 
com planejado,  coz-
inha com planejado,  
sala com armários , 
com sacada, 1 vaga 
de garagem,  com pi-
scina, churrasqueira 
e salão de festa   R$ 
1.500,00 inclusio IPTU 
e cond. bem no cen-
tro da cidade. Regina 
Kuga 19 99177.7051 
creci 167606
Apto Bosque dos 
Indaias  -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, 
cozinha, e 1 vaga de 
garagem  , no primeiro 
andar R$ 800,00  +  
condomínio  200,00 e  
, com garagem – Re-
gina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp

 
Sít io Em Piedade 
SP, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitór ios, 2 
wcs, toda avaranda-
da,  gramada,   po-
mar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peix-
es abastecido com 
água por gravidade,  
d i v e r s a s  á r v o r e s 
frutíferas, playground, 
a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual  ou menor 
valor, estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294

Vendo Casa Parque 
Real - 115 m² 3 Dorm/1 
Suíte. R$ 370 Mil. Márcia 
(19) 97404-0445
VILA MARIA HELENA 
Vende/Troca 2 casas 
no Terreno de 370m²  
por casa de menor val-
or (2 dormitórios). Tra-
tar com proprietário. 
R$450.000,00 -  F. 
99237-6716. 
VILA MARIA HELE-
NA Vende-se casa ao 
lado da Cobreq sendo 
2 dorm. 1 suíte mas-
ter, sala, cozinha, WC 
social, área de serviço, 
garagem para 2 carros, 
portão eletronico. 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 
portão eletrônico. (Aceita 
permuta com casa em 
condomínio de 150 M²) 
R$730.000,00 F. 3875-
2215

 
Aluga-se Vila Castelo 
Branco. Rua Pedro 
Cainelli, 101 - casa 
térrea, 03 dormitórios, 
sala, cozinha ameri-
cana, banheiro, lavan-
deria, garagem para 
3 carro. R$1.100,00 + 
IPTU Tratar F.: 3894-
7078/3935-7666.
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classificados
Chácara no Olho 
D’água - 1000m², ter-
reno plano, cercado, 
água encanada, esgo-
to, pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - 
permuta por apto de 
mesmo valor. Chácara 
c/ 2500 M2 - 2 dorm, 
coz, poço, sala 2 ambs, 
fundo para o lago R$ 
780 mil F: (19) 99976-
7071
Lagos de Shana-
du-CH00324 - Parte 
Superior: 03 dormitórios 
(03 suítes 1 c/ closet), 
Wc, sala, cozinha amer-
icana c/despensa, sala 
de jantar, mezanino 
para TV. Parte térrea: 
Sala grande. Área ex-
terna: Churrasqueira, 
piscina, campo de fute-
bol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00 
F. 3875-2215
 

Condomínio San-
ta Clara -  Terreno 
de 450m² .   Valor 
R$420.000,00. F. 3875-
3283/ 99173-7509.
Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mil F. 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092.
Terreno - Jd Moriyama 
R$ 95 MIL - AT 150 M2 
F: (19) 98223-8831

Jd. Dos Impérios - 
Vila Rica - Terreno 
Vende – 189m² doc-
umentação em or-
dem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Loteamento Jd. Res-
idencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 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
Oportunidade – Terre-
no Muryama - 150m² . 
R$ 95.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 
150m2 – planíssimo 
– R$1100,00 p/ m2 
-escriturado. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
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
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$5 Mil.  Tel: (19) 
99612-7897
Alugo Salão comer-
cial – Centro prox. A 
Rodoviária – 9 salas 
comerciais c\ wc e el-
evador, parte inferior 
2 salas c\ wc, ótimo p\ 
pousada, escolas, es-
critórios, cabelereiros, 
etc. F: (19) 98716-9978
Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 
Wc. R$ 1.300,00 R. 15 
de Novembro, 432 F. 
3875-2215
Vendo/Alugo - Of-
fice Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
 

Bicicletas novas e 
bicicletas duplas. Rua 
Alberto Santos Du-
mont, 73 (próximo ao 
cemitério). F: (19) 2516-
5110 c/ Fernando 
Fan 150 - 2012 com ba-
teria nova, relação com 
retentor e pneus no-
vos R$5.200,00 aceito 
proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
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Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
Vendo / Troco - Máquina 
de solda Industrial Ban-
bozzi 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 revisada R$150,00 e 
2 máquinas 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 rodas 
motorizada Freedom, 
reclinavel, semi-no-
va R$2.800,00.  F: 
981510501.
Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 
Contato: 3894-1801 Ad-
milson.
Vendo sala de jantar 
Luis XV completa ou sep-
arada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp – 
110w. R$250,00. F: (19) 
99324-7676

 

Gol G5 1.0 ano 2009 
Flex – Modelo Trend – 
Cor Preto R$ 16.500,00 
- Único dono F. 3875-
2215
Onix ano 2014 1.0 
F lex-  Modelo  Lo l -
la – 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 cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Contato Ev-
elyn 199 89271275 199 
88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendimen-
to residencial e hospi-
talar.  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 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como 
mar ido de a luguel 
-  Odair  F.:  99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos gerais 
em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). 
F: 9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A 
e B e serviços gerais. 
Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem 
carro.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de 
pequenos e grandes 
portes. Tel. :  3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador e 
reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.

O f e r e ç o - m e  p a r a 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
O f e r e ç o - m e  p a r a 
cuidar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para faz-
er 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, Caseadei-
ra, Reta, Overloque, 2 
Ag, Travete. F.: 99212-
1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-
4700.
O f e r e ç o - m e  p a r a 
qualquer reparo em sua 
residência (Hidráulica, 
elétrica, piso, pintura, 
telhado, etc... F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso, diurno ou 
noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008

Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Ten-
ho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso. Maria Cicera F 
: 3328-1908.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo ref-
erencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. Dis-
ponibilidade de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 98985-
8142.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção 
com caminhão munck e 
bombeamento de concre-
to. Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
Precisa transportar uma 
máquina pesada? Serviço 
com cesto aéreo? Faça 
um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio 
F.:(19) 99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nextel) Id: 
965*12540.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamen-
to de Cabelo a partir de 
R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domicil-
io. F.: 3935-0499/99369-
5615. 



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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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.  Exper iência na função 
(apontamento de cartão, folha de 
pagamento, benefícios). Residir em 
Indaiatuba. CNH B.
ANALISTA DE ESTOQUE - Superior 
completo ou Cursando, preferencial-
mente em Matemática, Estatística, Ad-
ministração 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 estatísti-
co e matemático. Residir em Indaiatuba
COORDENADOR (A) DE VENDAS 
– Ensino médio completo. Desejável 
Superior em Administração, Marketing 
ou equivalente. Experiência em coorde-
nação de equipe de vendas e merchandi-
sing. Conhecimentos em Excel e Power 
Point. Residir em Indaiatuba ou região. 
Disponibilidade de horários. CNH B.
COZINHEIRO (A) – Para trabalhar 
em Restaurante Industrial. Ensino 
fundamental completo, Experiência na 
função comprovada em carteira. Dis-
ponibilidade 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 Ferra-
mentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumentos 
de medição. Noções básicas de ISO 
TS 16949. Irá atuar na manutenção de 
moldes com gavetas, núcleos rotativos, 
câmara quente, engrenagens de precisão 
e  moldes em inox hospitalares. Residir 
em Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do 
equipamento: Intermac Master Bevel. 
Ensino médio completo. Disponibilida-
de de horário. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC 
– Ensino médio completo. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação In-
dustrial ou equivalente. Conhecimentos 
em Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Experiência em Operação 
e preparação de Torno CNC. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PIZZAIOLO – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
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, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade 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 expe-
riência em Portaria.  Possuir CNH A/B 
(carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade para traba-
lhar na  escala 12X36 e  ter conhecimen-
to de  informática.

ESTAMOS CADASTRANDO :

Porteiro - Masculino. Desejável experiên-
cia em Portaria.  Possuir CNH A/B (carro e 
moto), desejável ter condução própria. Ter 
disponibilidade para trabalhar na  escala 
12X36 e  ter conhecimento de  informática.

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

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

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DA QUALIDADE JR (8051): 
ANALISTA DE CUSTOS (8042): 
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 
PLENO (8030): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8054): 
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): 
MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (8040): 
MOTORISTA ENTREGADOR (8024): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8034): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 
OPERADOR EMPILHADEIRA (8047): 
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022): 
OPERADOR MÁQUINAS (8053): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL CNC 
(8050): 
OPERADOR TÉCNICO SÊNIOR (8036): 
PREPARADOR DE CENTRO DE USINA-
GEM (8046): 
PROJETISTA (8032): 
VENDEDOR TÉCNICO (8031): 

Interessados 
entrar no site 

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