
Expoflora inicia 
venda do último 

lote de ingressos 
Pág. 12A

FAICISOCIAL TRIBUTOS

A Faici tem início na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, 
com o show dos embaixadores da festa, a dupla Fernando & 
Sorocaba que promete mais uma vez animar o público, além de 
atrações inéditas. O horário de abertura dos portões em todas 
as noites será às 19h. Pág. 11A

O TRF decidiu validar o aumento das alíquotas do Programa 
de Integração Social (Pis) e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o etanol e 
o diesel, anunciado pelo governo no último dia 20. Após aumen-
to de imposto, Petrobras reajusta preço de gasolina. Pág. 05A

Faici 2017 tem início no 
próximo dia 3 de agosto

Inauguração Track&Field 
Indaiatuba 

Aumento de impostos 
sobre combustíveis é 
validado pelo TRF
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O Infosiga-SP apontou 
que o número de mortes no 
trânsito em Indaiatuba ‘dis-
parou’ nos primeiros seis 
meses de 2017. Foram 22 
óbitos, número 214% maior 
que o verificado no mesmo 
período do ano passado.

O Grupo de Atuação de 
Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco), do Ministério 
Público, esteve em Indaia-
tuba na quinta-feira, dia 20, 
pela operação “Game Over” 
e junto com a Corregedoria 
da Polícia Militar (PM), os 
homens desarticularam uma 
quadrilha. 

O Índice de Criminalidade 
de janeiro a maio divulgado pela 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo aponta 
que em Indaiatuba houve uma 
redução em roubo de veículos, 
sendo que em 2016 foram 44 
casos e em 2017 baixou para 27. 

Indaiatuba encerrou sua 
participação na 61ª edição 
dos Jogos Regionais de 
Americana, campeã do qua-
dro geral de medalhas, com 
193 premiações, sendo 104 
ouros, 67 pratas e 22 bron-
zes, a frente de Campinas 
com 160 medalhas. 

O prazo para a retirada dos 
valores das contas inativas 
do FGTS termina na próxima 
segunda-feira, dia 31. Porém o 
presidente prorrogou a data li-
mite para saque, nos casos em 
que o beneficiário comprove a 
impossibilidade de compare-
cimento nas agências. 

O prefeito Nilson Alcides Gaspar anunciou na manhã de ontem, 27, a decisão de abertura de um processo administrativo para 
declaração de caducidade do contrato com a Viação Rápido Sumaré, do grupo VB Transportes. O processo tramitará na esfera 
administrativa oferecendo prazo para que a empresa possa se manifestar. Pág. 04A
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Mortes no trânsito 
sobem 214% no 1º 
semestre

Operação “Game 
Over” desarticula 
quadrilha em Indaiatuba

Roubo de veículos 
no munícipio 
reduziu 38,64% 

Indaiatuba é campeã 
no quadro de medalhas 
dos Regionais

Prazo para resgatar 
FGTS inativo termina 
no próximo dia 31

Cláudio proprietário da Track&Field, Silvio Domingues, Mar-
cos, Secretário de esportes e João da Solutions

Janaína, proprietária, Sabrina e Fabiana, na inauguração da 
mais nova loja de Fitnesss e Beach de Indaiatuba a Track&Field

Prefeitura abre processo para declarar 
anulação do contrato do Transporte Coletivo 
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Editorial

Transporte público: um problema 
que ninguém resolve!

O transporte público é um dos serviços que mais deixam a desejar 
na maioria das cidades brasileiras. Apesar das evoluções tecno-
lógicas, com novos e confortáveis veículos sendo lançados pelas 
montadoras automobilísticas, aqui no Brasil os usuários continuam 
tendo que utilizar veículos que, muitas vezes, não passam de sucatas. 

E em Indaiatuba a história não é diferente. Considerada uma 
das melhores cidades para se viver atualmente o município conta 
com um dos piores serviços oferecidos pelo transporte público, seja 
municipal ou intermunicipal. 

Quem precisa utilizar os dois serviços diariamente sabem do 
sofrimento e falta de respeito com o usuário. São ônibus antigos, 
velhos, que não oferecem qualquer conforto e que talvez não de-
vesse nem estar rodando. São ônibus que atrasam e não respeitam 
o itinerário. Pessoas que perdem hora, dia de trabalho e consultas 
médicas pela falta de respeito e comprometimento por parte da 
empresa responsável pelo transporte.

Em contrapartida, o usuário é obrigado a arcar com um custo 
elevado da passagem e aceitar os ajustes anuais, os quais já estão 
previstos nos contratos das empresas responsáveis, que insistem em 
dizer que oferecem “transporte de qualidade”. Saber para onde vai 
o dinheiro da passagem é o que usuário do transporte municipal e 
intermunicipal mais quer saber. 

Não dá para ter aumento de passagem, ônibus quebrando com 
frequência nas vias públicas, atraso no salário dos motoristas/cobra-
dores e consequentemente paralisações e cidadãos a pé.  

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.
29 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
29 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
30 DOM.   NÃO OPERA
31 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
31 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
31 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
31 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
31 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
31 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
1 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
1 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
1 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
1 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
1 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
2 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
2 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
2 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
2 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
2 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
2 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
3 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
3 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
3 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
3 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
3 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
3 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
4 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
4 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
4 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

RADARES DIAS - 29/07 A 04/08

Artigos

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

MEDO PARA O QUE?

O QUE É O DPVAT E COMO RECEBER

IMUNIDADE PARA QUEM QUER

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.

Recentemente participei de um congresso mundial onde ouvi este conhecido jargão em um dos principais 
simpósios: “é pra quem pode e não pra quem quer”. O médico palestrante falava sobre um vírus que está presente 
em 73% da população masculina no Brasil, embora assintomático na grande maioria. Mas em alguns “pode” 
ocorrer doença, desde quadros simples até lesões de pele extremamente complexas. O que muda é a resposta 
imunológica individual.

A comprovação científica do que os sistemas imunológico, neurológico e imunitário, pele e órgãos integram 
um único grande sistema de informação muda os conceitos de saúde, doença e cura e o rumo da própria atividade 
médica. Nesse circuito, as moléculas mensageiras e seus receptores são a linha de base da comunicação. Elas 
são tanto parte da transdução da informação entre mente, corpo, célula e gene quanto são as palavras, emoções, 
imagens e sensações.

O nível de estresse que acompanha cada quadro dermatológico deve sempre ser considerado pelo médico, pois 
isso faz parte da alteração da pele.  Sendo o estresse um fator que leva grande número de pessoas aos consul-
tórios médicos e é reconhecidamente relevante no adoecimento em vista da depressão imunitária que provoca, 
métodos que promovam redução do estresse são sempre benéficos, porque promovem a modulação imunitária 
e, em consequência, liberam a inteligência própria das células para contribuir para o reequilíbrio. 

Tais métodos têm se revelado complementos úteis ao tratamento medicamentoso ou cirúrgico e são recomen-
dadas cada vez mais. Incluem treinamento em autocuidado, meditação e inúmeras abordagens terapêuticas que 
obtêm mudanças neurofisiológicas e comportamentais em prazos muito breves. A mudança do padrão respira-
tório é essencial para diminuir o nível de ansiedade. O regime alimentar do paciente, a atividade física, o ritmo 
da sua vida, a satisfação no trabalho, seu círculo de relacionamentos, sua espiritualidade, tudo deve ser levado 
em consideração, porque em cada setor da vida qualquer desequilíbrio gera estresse e afeta a função imunitária, 
que é a base dos processos mórbidos.

Compreende-se, sob o enfoque desse conceito integrativo que é impossível fragmentar o ser humano e cuidar 
só de seu corpo ou apenas de sua mente, porque, um aspecto depende do outro, um influencia o outro o tempo 
todo, e ambos compõem uma unidade.

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

Você quer mudar sua vida, fazer uma grande transformação? Descubra o que te trava e impede de colocar os 
planos em ação. Conheci tantas pessoas em nossos treinamentos que pararam no meio do caminho influenciado 
pelos medos de outras pessoas que diziam que elas não dariam nada na vida e não pelo próprio medo.   Quer 
conquistar o que mais quer na vida? Há muitos treinamentos a serem feitos,  muita gente a ser procurada, muitos 
dias a serem vividos e muitas conquistas a alcançar. Não há limites para quem acredita que pode atingir os seus 
objetivos, que pode concretizar os seus projetos. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por falta 
de ideias. Você pode imaginar tal coisa? Antes de construir a Disneylândia, foi à falência diversas vezes, mas 
nunca desanimou. Richard Bach teve recusada a sua história de dez mil palavras por 18 editoras. Era a história 
de uma gaivota que planava. Uma gaivota chamada Fernão Capelo Gaivota. Porque ele não desistiu, em 1970 a 
Macmillan publicou a história e em cinco anos vendeu mais de sete milhões. Assim acontece com todos os que 
perseguem os seus sonhos, não se permitindo desanimar por fracassos, derrotas ou julgamentos precipitados. 
Portanto, se você está a ponto de desanimar, pare um pouco e pense. Logo haverá de descobrir que ainda há 
muitas tentativas a serem feitas. Há muita gente a ser procurada, muitos dias a serem vividos e muitas conquistas 
a alcançar. Não há limites para quem acredita que pode atingir os seus objetivos, que pode concretizar os seus 
projetos. Venham para os treinamentos da Signa Treinamentos. E solte suas amarras, realize o que mais deseja 
na vida.  Inscreva-se no Signa1  www.signatreinamentos.com.br 019-3875-7898

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Rua José da Costa, 538 - Medicina Preventiva e Integrativa     
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Prefeitura abre processo para declarar 
caducidade do contrato do Transporte Coletivo 

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

A medida foi tomada em razão do descumprimento de cláusulas contratuais, além de inadimplência

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

Decisão da Prefeitura de Indaiatuba deve levar à rescisão de contrato com a VB Transportes

A previsão é de que o semáforo entre em funcionamento na próxima semana

MUDANÇA OBRA

Avenida Kennedy terá semáforo no 
cruzamento com rua Quinze de Novembro

Saae finaliza a interligação do novo 
reservatório no Jardim Regente

O prefeito Nilson Alci-
des Gaspar anunciou 
na manhã de ontem, 

dia 27, a decisão de abertura 
de um processo adminis-
trativo para declaração de 
caducidade do contrato com 
a Viação Rápido Sumaré, 
do grupo VB Transportes. 
A empresa tem a concessão 
do serviço de transporte co-
letivo urbano do munícipio. 
O processo, que deve levar à 
rescisão do contrato firmado 
com a Viação, foi motivado 
pela inadimplência, do des-
cumprimento de cláusulas 
contratuais, assim como a má 
qualidade dos serviços presta-
dos à população.  

O processo tramitará na 
esfera administrativa ofe-
recendo prazo para que a 
empresa possa se manifestar. 
Mas, segundo o prefeito, a de-
cisão é irrevogável. “Já fomos 
tolerantes demais, estendendo 
o prazo para que as promessas 
fossem cumpridas, porém 
chegamos ao ponto que não 
dá mais”, afirma. “A decisão 
está tomada e só poderá ser 
revertida pela justiça”, disse.

Na avaliação do prefeito, 
os problemas são muitos, 
dentre eles: ônibus quebrado 
com documentação irregular; 
ônibus velho; atraso no itine-
rário; viagens não cumpridas; 
constante quebra dos ônibus, 
além do descontentamento 
de funcionários por falta de 

pagamento. Gaspar ainda cita 
a troca de uma van. “A substi-
tuição que deveria ser feita em 
2015 foi feita somente nesse 
ano, dois anos após”, conta.

Além de todos os proble-
mas, promessas feitas pela 
VB Transportes também não 
foram cumpridas como a 

implantação de 20 pontos de 
recarga; 20 ônibus novos; e o 
aumento de 30 minutos para 
1 hora do cartão integração. 
“O prazo era maio, depois 
junho, e estamos entrando em 
agosto e até agora nada foi 
feito. Tiveram 180 dias para 
isso”, relata. 

Além disso, a multa que 
a empresa vem tomando, 
diariamente, por quebra de 
contrato gera em torno de R$ 
1.690.500,00, sendo que R$ 
842.500,00 já estão em Dívida 
Ativa. “Com tudo isso temos 
subsídio para pedir a cadu-
cidade para rescindir o con-

trato. Quero que o transporte 
público do município atenda 
às necessidades da população 
e volte a ter credibilidade”, 
argumentou.

Após a notificação será 
determinado um prazo para 
que a empresa apresente a 
defesa. A previsão inicial é de 
que o processo seja concluído 
em 60 dias.

Uma vez o contrato res-
cindido, pode ser feita a con-
tratação em regime emergen-
cial de uma nova empresa 
para a prestação do serviço. 
Essa contratação dispensa 
licitação e a empresa pode 
ser escolhida de acordo com 
as exigências determinadas 
pela Prefeitura. Após essa 
contratação, o município terá 
cerca de 180 dias para con-
cluir um novo processo de 
licitação para a contratação 
definitiva de uma nova em-
presa de transporte coletivo 
urbano. 

Procurado pelo Mais Ex-
pressão, o Grupo VB Trans-
portes disse em nota que iria 
se pronunciar somente após 
o recebimento da notificação 
oficial. Até o fechamento 
desta edição não obtivemos 
retorno da empresa.

A Prefeitura de Indaiatu-
ba iniciou nesta quarta-feira 
(26) os trabalhos para a ins-
talação de um sistema sema-
fórico na avenida Presidente 
Kennedy, no cruzamento 
com a rua Quinze de Novem-
bro. Como a intervenção de 
trânsito inclui a desativação 
da rotatória existente no 
local, o obelisco em come-
moração a 38ª edição dos 
Jogos Regionais, realizada 
em Indaiatuba no ano de 
1994, foi retirado para ser 
revitalizado e realocado em 
um novo canteiro que será 
formado com a remodelação 
do cruzamento. A previsão é 
de que o semáforo entre em 
funcionamento na próxima 
semana.

O equipamento será de 
três fases para dar maior 
fluidez ao trânsito. Este é 
o quarto ponto da cidade a 
receber semáforo desde o 
início da gestão do prefeito 
Nilson Gaspar. Nesta se-
mana entrou em operação 

um semáforo de pedestre 
em frente à Escola Estadual 
“Professora Suzana Bene-
dicta Gigo Ayres”, no Jardim 
Morada do Sol; em maio foi 
instalado um equipamento 
completo no cruzamento da 
avenida Itororó com a rua 
Pedro de Toledo, e em mar-
ço, no cruzamento da aveni-
da Horst Frederico João Heer 
com a via de acesso ao novo 
anel viário que interliga o 
Parque Campo Bonito à re-

gião central da cidade.
Também está na pro-

gramação da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas a 
instalação de um sistema 
semafórico na confluência 
da avenida Francisco de 
Paula Leite com a Rua dos 
Indaiás. O equipamento já 
foi adquirido e esse trabalho 
deve ser iniciado assim que 
a reformulação de trânsito 
da avenida Kennedy for 
concluída.

Esta semana o Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
tos (Saae) está finalizando a 
interligação do novo reser-
vatório apoiado, localizado 
no Jardim Regente (Centro 
de Reservação Regente) 
com a Estação de Trata-
mento de Água localizada 
na Vila Avai (ETA I), e 
dará início aos testes de es-
tanqueidade no novo reser-
vatório apoiado do Centro 
de Reservação do Buru, no 
Parque Campo Bonito.

O teste de estanqueidade, 
que está sendo executado 
no CR Buru, consiste em 
encher o reservatório com 
um metro de água por dia 
até atingir sua altura total. 
É um processo necessário 
para localizar vazamentos 
nos novos reservatórios. 

A obra do Jardim Re-
gente será um reforço para 
a Zona Norte da cidade, e 
o reservatório do Campo 
Bonito vai garantir a au-
tonomia desta região em 

pleno desenvolvimento, ga-
rantindo seu crescimento de 
forma sustentável. Ambos 
fazem parte da ampliação 
do sistema de abastecimento 
de água de Indaiatuba, que 
prevê a construção de 9 re-

servatórios de água tratada, 
dos quais 5 já estão conclu-
ídos (CR Tadao Toyama na 
ETA I, CR Mato Dentro, CR 
Lauro Bueno de Camargo, 
CR ETA II e CR Morada 
do Sol).
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PASSAPORTE

Casa da Moeda retoma a 
emissão de passaportes

cidade

Mortes no trânsito sobem 
214% em Indaiatuba no 
primeiro semestre
Dados apontam que 22 pessoas morreram nos primeiros seis meses deste ano

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

COMANDO UNO/CN

DIVULGAÇÃO
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Neste ano, apenas em maio não houve registro de mortes no trânsito na cidade

Suspensão na emissão de passaporte prejudicou cerca de 4 mil pessoas na 
filial de Indaiatuba 

O Relatório do Siste-
ma de Informações de 
Acidentes de Trânsito 

do Estado de São Paulo (Info-
siga-SP) apontou que o número 
de mortes no trânsito em In-
daiatuba ‘disparou’ nos primei-
ros seis meses de 2017. Foram 
22 óbitos, número 214% maior 
que o verificado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando 
sete pessoas morreram nas ruas 
e avenidas do município.

Indaiatuba possui 235 mil 
habitantes e uma frota de mais 
de 174 mil veículos, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Neste ano, apenas em maio não 
houve registro de mortes no 
trânsito na cidade. Do total de 
vítimas fatais, 4 eram mulheres 
e 18 homens.

Outras duas cidades da 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) apresentaram au-
mento no número de mortes no 
trânsito no primeiro semestre 
de 2017. Em Americana o re-
latório do Infosiga-SP apontou 
13 óbitos, 2 a mais que o ano 
passado. Já em Hortolândia, a 
alta foi de 33%, com 16 mortes 
neste ano, e 12 em 2016.

Redução
O relatório do Infosiga-

-SP mostrou também que al-
gumas cidades conseguiram 
reduzir o número de vítimas 
fatais no trânsito. Sumaré, 

por exemplo, apresentou 
uma queda de 75% nos óbi-
tos, com quatro óbitos no 
primeiro semestre deste ano, 
contra 16 do ano passado. 

Maior cidade da região, 

Campinas também apre-
sentou queda no registro 
de vítimas fatais. Foram 67 
neste primeiro semestre, 22 
a menos que em 2016 - re-
dução de 24,7%.

A Casa da Moeda do 
Brasil (CMB) iniciou na 
segunda-feira, dia 24, uma 
megaoperação para zerar a 
fila de cerca de 175 mil pas-
saportes pendentes, devido 
à suspensão da emissão do 
documento por falta de re-

cursos financeiros. O serviço 
estava suspenso desde o dia 
27 de junho.

De acordo com filial de 
Indaiatuba, cerca de 4 mil 
pessoas foram prejudicadas. 
A PF ainda informou que os 

pedidos que foram acumu-
lados durante o período 
de suspensão do serviço 
serão atendidos por or-
dem cronológica con-
forme as solicitações.

O serviço estava 
suspenso desde 27 de ju-

nho, após a PF anunciar que 
não tinha recursos financei-
ros para continuar emitindo 
o documento. No último dia 
21, o Ministério da Justiça 
enviou uma verba extra de 
R$ 102 milhões para a re-
gularização da expedição de 
passaportes.
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Aumento de impostos sobre 
combustíveis é validado pelo TRF

DIVULGAÇÃO

A decisão foi proferida pelo presidente do tribunal, que atendeu a um recurso da Advocacia-Geral da União
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O Tribunal Regional 
Federal (TRF) decidiu 
validar o aumento das 

alíquotas do Programa de Integra-
ção Social (Pis) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins) sobre a gaso-
lina, o etanol e o diesel, anunciado 
pelo governo no último dia 20. 

A decisão foi proferida 
pelo desembargador Hilton 
Queiroz, presidente do tribu-
nal, que atendeu a um recurso 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU) contra a suspensão do 
reajuste decretado pelo juiz 
Renato Borelli, da 20ª Vara 
Federal de Brasília, que alegou 
que reajuste é inconstitucional, 
por ter sido feito por decreto, e 
não por projeto de lei.

No recurso, a AGU infor-
mou à Justiça que a liminar 
impede que o governo federal 
arrecade diariamente R$ 78 mi-
lhões. Na decisão, o desembar-
gador entendeu que a liminar 
proferida pelo juiz gera grave 
lesão à ordem econômica, prin-
cipalmente, em um momento 
de crise econômica no país.

Com isso, a tributação sobre 
a gasolina subiu R$ 0,41 litro; 
o imposto sobre o etanol, R$ 
0,20 por litro; e o tributo sobre 
o diesel, R$ 0,21 o litro.

Em Indaiatuba os postos de 

combustíveis já começaram a 
repassar o aumento aos consu-
midores e os valores subiram 
cerca de R$ 0,40.

Para a professora, Maria 
Cristina Arruda, 36 anos, a 
validação do aumento dos im-
postos já era previsto. “Como 
sempre, nós, trabalhadores 
temos que arcar com as con-
sequências”, reclama. “Achei 
um absurdo o presidente dizer 

que o povo brasileiro irá en-
tender uma vez que já paga-
mos muito impostos e tempos 
pouco retorno”, completa.

Já para a advogada Gabriele 
Sampaio que viaja a trabalho o 
aumento dos tributos irá pesar 
mais no bolso. “Eu viajo quase 
diariamente para algumas ci-
dades vizinhas e esse aumento 
irá refletir negativamente no 
meu orçamento”, conta. “Infe-

lizmente o governo não ‘cansa’ 
de nos fazer pagar impostos”.

A doutoranda em Adminis-
tração e diretora da Faculdade 
Anhanguera de Indaiatuba, 
Miriane Fernandes, disse que 
com o aumento dos impostos, 
certamente, haverá impacto 
em outros serviços e produtos. 
“Por exemplo, produtos que 
têm a distribuição feita por 
caminhões poderão ter valores 

Aumento
Esta é a segunda vez 

que o governo Temer eleva 
impostos para assegurar o 
cumprimento da meta fiscal. 
Em março foi anunciado 
o aumento do Imposto so-
bre Operação Financeiras 
(IOF) para cooperativas de 
crédito, além da volta  de 
impostos para cerca de 50 
setores.

alterados, já que o aumento 
dos combustíveis impacta o 
valor do frete. Além disso, as 
indústrias utilizam combustí-
veis para a transformação dos 
insumos em produtos. Ou seja, 
podemos afirmar que haverá 
um efeito cascata pois, normal-
mente, os aumentos de preços 
em produtos e serviços são 
repassados integralmente aos 
consumidores”, explica.

Após aumento 
de imposto, 
Petrobras reajusta 
preço de gasolina

Além do aumento do im-
posto sobre combustíveis, os 
preços da gasolina e do diesel 
devem ficar mais caros com 
novos reajustes feitos pela Pe-
trobras. Foi o segundo aumento 
consecutivo em dois dias. No 
último dia 22, a gasolina subiu 
1,4% depois de alta de 0,1% no 
dia 21. Já o diesel teve acrésci-
mos de 2% e 0,2% na sexta e no 
sábado, respectivamente.

Desde o início deste mês a 
Petrobras começou a reajustar 
os valores diariamente. A prá-
tica faz parte da nova política de 
precificação da estatal, que se 
baseia na variação das cotações 
internacionais e concorrência 
no mercado interno.

Desembargador 
do TRF autoriza 
o aumento dos 
impostos sobre o 
combustível
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Roubo de veículos no munícipio reduziu 
38,64% de janeiro a maio de 2017
Em relação ao homicídio o índice apresentou uma redução de 50% em comparação com 2016 
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O furto de veículos teve a redução de 26,51%, sendo 83 ocorrências em 2016 e 61 neste ano

Colisão ocorreu no quilômetro 55 da Rodovia Santos Dumont

A organização criminosa era respon-
sável por 130 pontos de jogo do bicho 
em Santos, no litoral de São Paulo

Carro capota após acidente na SP75 

Ciclista é atropelado no 
Jardim Morada do Sol

Guarda Civil encontra drogas 
em tubulação pluvial 

Operação “Game Over” 
desarticula quadrilha 

CAPOTAMENTO

ACIDENTE ENTORPECENTESGAECO 

O Índice de Criminali-
dade de janeiro a maio 
divulgado pela Se-

cretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo aponta 
que em Indaiatuba houve uma 
redução de 38,64% em roubo 
de veículos, sendo que em 2016 
foram 44 casos e em 2017 bai-
xou para 27. O furto de veícu-
los teve a redução de 26,51%, 
sendo 83 ocorrências em 2016 
e 61 neste ano.  O índice de rou-
bo também retraiu em 14,68% 
passando de 252 ocorrências 
em 2016 para 215 em 2017.

Em relação ao homicídio 
o índice de Indaiatuba apre-
sentou uma redução de 50% 
em comparação com 2016, 
pois de janeiro a maio do ano 
passado foram dois casos e no 
mesmo período de 2017 ape-
nas um. Já os furtos apresen-
taram uma sucinta elevação, 

de apenas 1,85% sendo 703 
em 2016 e 716 este ano.

No Estado de São Paulo 
a taxa por 100 mil habitan-
tes em homicídio doloso de 
janeiro a maio é 3,59; já na 
RMC (Região Metropolitana 
de Campinas) a taxa é ainda 
maior, sendo 4,48. Em In-
daiatuba a taxa de homicídio 

doloso por 100 mil habitantes 
é de apenas 0,43. Comparan-
do a Taxa de Roubo por 100 
mil habitantes, o Estado de 
São Paulo está com 496,13; 
a RMC está com 476,17 e 
novamente Indaiatuba bem 
abaixo com 309,91. Confe-
rindo com a Taxa de Furto o 
Estado de São Paulo está com 

306,38; a RMC com 225,98 e 
Indaiatuba com 93,06. Por fim 
a Taxa de Furto/Roubo de ve-
ículos por 100 mil habitantes 
no Estado de São Paulo é de 
166,93; já na RMC é 183,04 e 
em Indaiatuba somente 38,09.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, Alexan-
dre Guedes, as baixas taxas de 

criminalidade em Indaiatuba, 
reflete o investimento no setor. 
“Em 2008 fizemos pesquisas 
voltadas às necessidades dos 
moradores que apontaram que 
Indaiatuba estava intranquila 
pela falta de segurança. Fiz 
parte de um grupo para buscar 
novidades em outros muni-
cípios com o objetivo de im-
plantar em Indaiatuba alguma 
forma de reduzir os números e 
aumentar a sensação de segu-
rança da população. A decisão 
após levantamentos e relatório 
apresentado foi investir em tec-
nologia no auxílio dos agentes 
na rua e na valorização dos pro-
fissionais”, relembra Alexan-
dre. “Os últimos anos também 
foram marcados pelo retorno do 
trabalho em conjunto das forças 
policiais. Desde 2012 há um 
policial militar no Coade (Cen-
tro de Operações, Atendimento 
e Despacho) da Guarda Civil. 
Dessa maneira as ocorrências 
são compartilhadas entre essas 

duas forças policiais e assim 
garantindo maior agilidade 
no atendimento à população e 
maior segurança aos agentes 
que estão no trabalho na rua, 
pois o apoio de outras viaturas é 
muito mais rápido e o resultado 
estão nos números”, diz.

Para o prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar (PMDB), 
essa união aliada à tecnologia e 
a dedicação desses profissionais 
norteiam para o caminho certo 
com relação ao combate da 
criminalidade. “O COI da nossa 
Guarda Civil é uma referência 
no Brasil e no exterior. Já re-
cebemos mais de 200 visitas. 
Ele também é uma ferramenta 
utilizada pela Polícia Civil na 
solução de crimes. Colocamos 
a nossa estrutura tecnológica 
à disposição da Polícia Civil 
e da PM para o combate à 
criminalidade. Essa união das 
forças policiais é primordial 
para a redução dos índices de 
criminalidade”, avalia.

Um acidente envolvendo dois 
veículos, um Toyota Corolla e um 
Chevrolet Corsa, foi registrado na 
madrugada da última sexta-feira, 
dia 21. De acordo com informações 
o acidente ocorreu no Km55, da 
SP75, sentido Campinas.

Segundo testemunhas, o moto-
rista do Corolla seguia na rodovia 
quando se perdeu e subiu em um 
barranco arrancando algumas 
vegetações. Com isso, o veículo 
capotou. 

Minutos depois, o mesmo veio a 
ser colidido por outro veículo, um 
corsa,  que acertou violentamente. 
Apesar do susto nenhum dos con-
dutores saiu ferido.

A Policia Rodoviária foi comu-
nicada e os agentes da AB Colinas 
fizeram  a remoção dos veículos e 
a limpeza da via.

Um ciclista foi arremessado 
contra o para-brisa de um carro 
e ficou ferido após a colisão no 
bairro Jardim Morada do Sol, 
na manhã de sexta-feira (21).

De acordo com testemunhas, 
o acidente foi registrado por vol-
ta das 8h50, no cruzamento entre 

as ruas José Estanislau Ambiel e 
Paulo Von Ah. O condutor da bi-
cicleta teve ferimentos conside-
rados moderados, mas sem risco 
à vida, e foi encaminhado pela 
equipe do serviço de emergên-
cia Municipal para atendimento 
médico em um Hospital. 

Durante patrulhamento de 
rotina na tarde deste domingo, 
23, no Bairro Carlos Aldrovan-
di, Guardas Civis apreenderam 
uma grande quantidade de 
drogas e dinheiro.

De acordo com a Guarnição 
da viatura em patrulhamento, 

foi localizado em uma tubula-
ção pluvial um estojo infantil 
com a respectiva quantidade 
de entorpecentes: 123 Pinos 
de cocaína; 033 Papelotes de 
maconha; 026 Pedras de crack; 
002 Mini tijolos de maconha; e 
002 Potinhos maconha.

O Grupo de Atuação de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Público, 
esteve em Indaiatuba na quin-
ta-feira, dia 20, pela operação 
“Game Over” e junto com a 
Corregedoria da Polícia Militar 
(PM), os homens desarticularam 
uma quadrilha. As apreensões 
foram cumpridas no Jardim 
Esplanada.

A organização criminosa 
era responsável por 130 pontos 
de jogo do bicho em Santos, no 
litoral de São Paulo. Mais de 
R$ 1 milhão em dinheiro foi 
apreendido, junto com granadas, 
armas e munições. Um policial 
militar reformado foi preso com 
armamento restrito e drogas. 
Foram cumpridos 13 mandados 

de busca e apreensão em Santos, 
São Vicente (SP) e Indaiatuba, 
no interior paulista.

Segundo o Ministério Pú-
blico, a operação conseguiu 
desmantelar uma organização 
criminosa responsável por ge-
renciar a Banca do Maneco, que 
detinha os pontos de apostas. 
Ao todo, 15 promotores e 100 
policiais participaram da ação 
e fizeram cumprir as ordens 
judiciais nas residências dos 
investigados.

O balanço da promotoria 
indica que R$ 1.121.038,65, 
18 mil dólares e 2 mil euros 
em dinheiro foram apreendi-
dos nos endereços vistoriados. 
Nos locais, as equipes também 
localizaram oito armas, duas 
granadas, uma arma de choque, 
centenas de munições e cinco 
carregadores. Todo o material 
foi recolhido.

Entre os alvos, estavam as 
residências de três policiais mi-
litares. As investigações apon-
taram que eles eram os respon-
sáveis por fazerem a segurança 
da organização e das bancas de 
aposta. Um policial, que não 
está mais na ativa, foi preso 
em flagrante com uma arma de 
uso restrito e com porções de 
entorpecentes.
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Sonholar Colchões comemora 
1º ano de sucesso em Indaiatuba
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Loja é especializada em colchões e possui modelos e marcas produzidas pelas maiores fábricas do mundo
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A Sonholar Colchões está localizada na Rua 11 de junho, 1074, Centro Sonholar trabalha com colchões, poltronas, sofás, cabeceira, entre outros produtos

A Sonholar Colchões 
comemora seu pri-
meiro ano de sucesso 

em Indaiatuba devido ao seu 
ótimo atendimento, diversi-
dade de produtos, respeito ao 
cliente, flexibilidade nas ne-
gociações e também nas entre-
gas. “Nós só temos a agradecer 
e comemorar o crescimento e 
sucesso baseado na confiança 

de nossos clientes”, disse o es-
pecialista em colchões, Rafael 
Campasso. “É muito gratifi-
cante receber o feedback dos 
clientes felizes com suas com-
pras e indicando a loja aos ami-
gos” comemora a especialista 
Camila Bombonato.

Em busca de atender a 
necessidade de cada cliente, 
a loja conta com a ajuda de 
especialistas que irão indicar 
o melhor colchão para o bi-
ótipo da pessoa. “Queremos 
que nossos clientes adquiram 

o colchão que melhor se en-
caixe a sua necessidade, pois 
utilizando o colchão correto 
o mesmo irá trazer diversos 
benefícios à saúde”, explica 
Campasso.

Como diferencial a loja 
trabalha com colchão mas-
sageador motorizado que 
ajuda a diminuir os pontos 
de tensão, ativa a circulação 
e favorece o relaxamento e 
colchão articulado. Sua versa-
tilidade possibilita a mudança 
de posições de uma maneira 

mais prática e confortável, 
ideal para quem busca o tão 
sonhado conforto, além dos 
benefícios que são o auxilio 
na recuperação, relaxamento e 
reposicionamento da espinha 
dorsal, músculos mais rela-
xados, diminuição das dores 
musculares e dos problemas 
de refluxo, assim como ajuda 
a melhorar o fluxo circulatório 
e linfático.

Camila explica que os 
colchões não são todos iguais. 
Cada um possui a sua par-
ticularidade e atende uma 
necessidade específica. Por 
isso, na hora da compra de um 
colchão, é importante contar 

com a ajuda de um especia-
lista que irá direcionar qual o 
melhor modelo para atender a 
necessidade. “Tem colchões 
que são favoráveis para pesso-
as com problemas na coluna e 
de circulação”, salienta. 

A utilização de um bom 
colchão irá ativar diversos 
benefícios como combate da 
hipertensão, reduzir o risco de 
obesidade, fortalecer a memó-
ria, favorecer o desempenho 
físico, prevenir a depressão, 
controlar a diabetes, ajudar 
nas doenças cardiovasculares, 
além de melhorar o desempe-
nho no trabalho e no dia a dia.

Campasso ainda alerta 

que a não utilização do col-
chão correto pode acarretar 
diversos males à saúde, como 
problemas ortopédicos, pres-
são na nuca, dores na coluna, 
distúrbios do sono, quadros 
alérgicos, dores musculares 
e crises de ansiedade. O es-
pecialista explica ainda que 
o colchão deve ser trocado a 
cada 2 anos devido ao acumu-
lo de ácaros. “Estima-se que 
após 6 anos de uso, 10% do 
peso do colchão é constituído 
de ácaros e suas fezes”, revela.

A Sonholar Colchões está 
localizada na Rua 11 de junho, 
1074, Centro. Telefone para 
contato (19) 3318-0800

EDUCAÇÃO

Fiec oferece o melhor curso técnico do 
país, diz Secretária Executiva do MEC

A Secretária Executiva do 
Ministério da Educação Maria 
Helena Guimarães de Castro, 
esteve presente na aula inau-
gural do Mediotec realizada 
pela Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba através da Fiec 
Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec) nes-
ta segunda-feira (24) no Ciaei.  

Em seu pronunciamento, 
Maria Helena disse aos presen-
tes que de acordo com a avalia-
ção do Ministério da Educação 
(MEC), a Fiec é considerada a 
instituição que oferece o melhor 
curso técnico do Brasil, e esse 
resultado se deve principalmen-
te ao trabalho dos professores e 
ao envolvimento dos alunos. 

A secretária também co-
mentou sobre a reforma do 
ensino médio aprovada pelo 
MEC que será implantada a 
partir de 2019, onde os alu-
nos já no ensino médio terão 
a possibilidade de usar 40% 
da grade curricular da escola 
para fazer um curso técnico 
ou aprofundamento em uma 
área especifica de estudos. Os 
outros 60% irá abranger todos 
os componentes curriculares 
do ensino médio da educação 
básica. A proposta é que dessa 
maneira os alunos possam con-
cluir ao mesmo tempo o ensino 
médio e o ensino técnico. 
“Essa é uma grande revolução 
no sentido de ajudar os jovens, 
fazer com que de fato tenham 
mais oportunidades, e assim 
após concluir o ensino médio 
já possam ingressar na Facul-
dade já com uma formação 
técnica”.

FOTOS: JULIANA WOLF
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Prazo para resgatar 
FGTS inativo termina 
no próximo dia 31
Porém, a data limite foi prorrogada para os beneficiários que comprovem impossibilidade de saque
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Governo Central registra maior déficit primário da história 
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Tô tranquilão
já fiz minha matrícula no 

Yázigi Indaiatuba.
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Saque do FGTS inativo poderá ser feita até o dia 31 de julho

O prazo para a retirada dos 
valores das contas inati-
vas do Fundo de Garan-

tia do Tempo de Serviço (FGTS) 
termina na próxima segunda-
-feira, dia 31. Porém o presidente 
Michel Temer prorrogou a data li-
mite para saque, nos casos em que 
o beneficiário comprove a impos-
sibilidade de comparecimento 
nas agências. O novo prazo segue 
até o dia 31 de dezembro de 2018.

Até agora, já foram pagos 
mais de R$ 42,8 bilhões, para 
25,3 milhões de trabalhadores. 
Agora, o saque está liberado 
para todos os trabalhadores que 
têm direito ao benefício, não 
importa a data de nascimento.

Segundo a Caixa Econômica 
Federal o número de trabalha-
dores que sacaram os recursos 
das contas do FGTS representa 
83,73% das 30,2 milhões de pes-
soas inicialmente beneficiadas 
pela medida. Pode fazer o saque 
quem teve contrato de trabalho 
encerrado sem justa causa até 31 

de dezembro de 2015.
De acordo com a vice-pre-

sidente de Fundos de Governo 
e Loterias da Caixa, Deusdina 
dos Reis Pereira, não haverá 
prorrogação. Após essa data, 
o trabalhador deverá se enqua-
drar na legislação que rege o 
FGTS (Lei 8.036/1990), como 
aquisição da casa própria, apo-
sentadoria, permanência de pelo 
menos três anos fora do regime 
do FGTS, dentre outros.

Canais de pagamento
Valores até R$ 1,5 mil podem 

ser sacados no autoatendimento 
somente com a senha do Cidadão. 
Para valores até R$ 3 mil, o saque 
pode ser realizado com o Cartão 
do Cidadão e senha no autoatendi-
mento, lotéricas e correspondentes 
Caixa. Acima de R$ 3 mil, caso 
não tenham recebido em crédito 
automático na conta Caixa, o 
trabalhador deve se dirigir a uma 
agência para realizar o saque. 

Para facilitar o atendimento, 
o trabalhador deve sempre ter em 
mãos o documento de identifica-
ção e a Carteira de Trabalho e/ou o 
Termo de Rescisão de Contrato de 
Trabalho. Para valores acima de 
R$ 10 mil, é obrigatória a apresen-
tação destes documentos. A Caixa 
criou um serviço exclusivo em seu 
site (www.caixa.gov.br/contasi-
nativas). Outra opção é o Serviço 
de Atendimento ao Cliente pelo 
telefone 0800 726 2017. 

A antecipação de precató-
rios e o fraco desempenho das 
receitas fez o Governo Central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) regis-
trar o maior déficit primário 
da história no primeiro se-
mestre. Segundo números 
divulgados pelo Tesouro 
Nacional, o resultado 
ficou negativo 
em R$ 56,092 
bilhões de ja-
neiro a junho, contra 
déficit de R$ 36,477 bilhões no 
mesmo período do ano passado.

O déficit primário é o re-
sultado negativo nas contas 
do governo desconsiderando o 
pagamento dos juros da dívida 
pública. Somente em junho, 
o déficit primário somou R$ 
19,798 bilhões, também o pior 
resultado registrado para o mês 
desde o início da série histórica, 
em 1997.

De acordo com o Tesouro 
Nacional, o principal fator que 
provocou a deterioração das 
contas públicas no primeiro 

semestre foi o 
pagamento de R$ 20,3 
bilhões em precatórios em 
maio e junho, contra R$ 2,2 bi-
lhões registrados no mesmo mês 
do ano passado. Os precatórios 
são títulos que o governo emite 
para pagar sentenças judiciais 
transitadas em julgado (quando 
não cabe mais recurso). 

Outros fatores que impul-
sionaram o déficit primário 
foram a queda das receitas e o 
crescimento de despesas obri-
gatórias, principalmente com 

a Previdência Social e o gasto 
com os reajustes do funciona-
lismo público.

Nos seis primeiros meses do 
ano, as receitas líquidas caíram 
2,7%, descontada a inflação 

oficial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), mas as despe-
sas totais subiram 0,5%, 
também considerando o 

IPCA. Até abril, as 
despesas vinham 
caindo mais do 

que as recei-
tas líquidas.

ciários. Por causa de acordos 
salariais fechados nos dois 
últimos anos e da antecipação 
dos precatórios, os gastos com 
o funcionalismo acumulam 
alta de 11,3% acima do IPCA 
de janeiro a maio.

As demais despesas obri-
gatórias acumulam queda de 
5,9%, também descontada 
a inflação oficial. Também 
contribuiu para a redução o 
não pagamento de créditos 
extraordinários do Orçamen-
to ocorridos no ano passado, 
que não se repetiram este ano.

Principal programa fe-
deral de investimentos, o 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) gastou 
R$ 10,337 bilhões de janeiro 
a junho, redução de 48,2%. O 
Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida executou R$ 1,408 
bilhão, retração de 55,1% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Essas variações descontam a 
inflação oficial.

Em relação às despesas, a 
alta foi puxada pela Previdên-
cia Social e pelo funcionalis-
mo público. Os gastos com 
os benefícios da Previdência 
Social subiram 6,9% acima 
da inflação nos seis primeiros 
meses do ano, por causa do 
aumento do valor dos bene-
fícios e do número de benefi-
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Cidade é campeã no quadro 
de medalhas dos Regionais
Com 193 medalhas conquistadas, delegação tem melhor participação da história

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

IMPRENSA – IC/DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 28/07 a 03/08 Por Alex Costa Guimarães

Arianos terão um período muito intenso de busca 
por prazeres, sentirão inclinados a agir mais pela 
satisfação pessoal e gastará mais por isso, é bom 
ter cuidado com os gastos por estas semanas. Seu 
lado criança estará mais ressaltado e isso o fará 

mais atraente o que pode gerar novas relações afetivo-sexuais. 

Dentro de casa, o taurino se verá obrigado a orga-
nizar e a enfrentar algumas situações que o deixam 
nervoso, mas estará tendo muita ação e atitude em 
sua família. Gastos com fi lhos e com diversões 
tendem a ocorrer mas será tudo muito passageiro 
nesse setor. Uma atividade profi ssional estará 
terminando e uma nova surgindo. 

Preocupações com seu lar, com sua família ou  
com fatos ligados a sua família tendem a povoar a 
cabeça do geminiano por esta semana. Difi culdades 
fi nanceiras podem acontecer com seus parentes e 
seus irmãos podem estar passando por problemas. 
Momento certo para dialogar.

Semana tensa em termos profi ssionais ou no seu 
emprego. Mudanças em sua maneira de ganhar 
dinheiro, e difi culdades em papeis, documentos 
ou em sua maneira de se expressar. Reveja sua 
fala com os outros. Sua saúde precisa ser vista de 
forma integrada, pois as situações podem trazer um certo peso.

Pessoas de longe ou que venham de longe, estran-
geiros, uma nova fi losofi a de via, professores com 
uma grande bagagem de conhecimentos, podem 
trazer uma nova perspectiva para a vida do leonino 
por estas semanas. Ë importante unir-se com anti-
gos e novos amigos para fortalecer a concretização 

de alguns sonhos.

Esta semana o virginiano terá que ter contato com 
forças espirituais para conseguir lidar com alguns 
assuntos pessoais. O momento pede introspecção, 
isolamento e oração. Não é um bom momento para 
assuntos jurídicos serem resolvidos. Pequenas e 
rápidas mudanças em sua vida profi ssional.

O libriano pode viver por estas semanas, as mudan-
ças (sejam boas ou não) que seu sócio ou cônjuge 
esteja vivendo. E desta forma viver um sonho que 
não é exatamente o dele. Uma grande mudança em 
suas emoções está ocorrendo e de forma sutil. É 

importante que o libriano se permita ser maleável. No trabalho 
será exigido melhor desempenho e menos papo.

Um bom movimento e força de projeção pessoal o 
nativo estará fazendo por estas semanas. O resulta-
do não poderia deixar de ser outro: reconhecimento 
de sua vida profi ssional. Novos projetos estarão 
trazendo oportunidades especiais. Aproveite essas 
semanas para alavancar sua vida profi ssional e seu trabalho.

Uma nova fi losofi a de vida, um novo modo de 
ver a vida, um retorno as recordações que fi zeram 
bem, tempos atrás, a busca por respostas religiosas 
ou místicas, tudo isso pode estará trazendo novas 
informações que o nativo precisa obter. Existe uma 
preocupação com seu parceiro conjugal ou sócio.

Muitas mudanças familiares, ou em sua família es-
tão ocorrendo agora. Por estas semanas a coisa pode 
se intensifi car. Uma grande busca por liberdade de 
expressão, liberdade de novos rumos em sua vida 
pode trazer mudanças intensas, mas também alguma 
preocupação em sua saúde, cuidado com sua pele.

Muito agito social, o aquariano estará desejoso de 
participar mais das reuniões sociais, dos grupos 
de amizades, de festas e sentirá que pode obter 
alguma coisa daí. O momento é o de treinar sua pa-
ciência nas comunicações, e buscar um equilíbrio 
em sua expressão emocional. Tenha equilíbrio 

naquilo que envolver relações com as pessoas.

Momento muito agitado no trabalho, poderá ter 
que se posicionar com certas atitudes e isso pode 
gerar algumas disputas no ambiente ao seu redor. 
Ao mesmo tempo sua vida afetiva estará mais 
regada com companheirismo e muitas alegrias 
provenientes do seu cônjuge.

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

Jogo das Estrelas acontece no dia 26 de agosto
AMISTOSO

Indaiatuba encerrou sua 
participação na 61ª edição 
dos Jogos Regionais de 

Americana, campeã do quadro 
geral de medalhas, com 193 pre-
miações, sendo 104 ouros, 67 
pratas e 22 bronzes, a frente de 
Campinas com 160 medalhas. 
Na classificação por pontos, a 
equipe indaiatubana ficou em 
segundo lugar, com 166 pon-
tos. A primeira colocação foi 
de Campinas com 181 pontos. 
Hortolândia que havia sido 
campeã em 2016, ficou em ter-
ceiro com 164,5 pontos. Com o 
resultado a equipe de Indaiatuba 
subiu três posições em relação 
ao ano anterior, alcançando a 
melhor participação em termos 
de resultados da história. A com-
petição aconteceu em America-
na entre os dias 11 e 21 de julho.

O staff indaiatubano tam-
bém conseguiu melhorar a 
marca em algumas modali-
dades. Entre os destaques, a 
Natação PCD conquistou pelo 
quarto ano consecutivo o 1º 
lugar geral da modalidade, 
tanto no feminino, como no 
masculino. Também foi o 
caso da equipe de Caratê que 
foi campeão geral no mascu-
lino e feminino, conquistando 
10 medalhas para a cidade. O 
futebol masculino também 
melhorou a participação em 
relação ao ano passado, con-
quistando o primeiro lugar 
este ano.

O ciclismo registrou o 
marco histórico de quatorze 
medalhas, fato inédito para 
a modalidade. Nunca nenhu-
ma equipe conquistou tantas 
medalhas na modalidade. A 

equipe de ciclismo foi campeã 
geral no feminino e segundo 
lugar por equipes no masculi-
no. Na modalidade Ginástica 
Rítmica (9-14 anos),a equipe 
arrasou nas provas individu-
ais e na prova de Conjunto 
Cinco Arcos, conquistando 
cinco medalhas.  Os atletas 
da natação PCD também se 
destacaram e trouxeram 85 
medalhas. Foi da natação pa-
ralímpica o maior número de 
medalhas conquistadas.

Este ano, a delegação in-
daiatubana teve 13 equipes 
campeãs na classificação ge-
ral, duas vice-campeãs e três 
times na terceira colocação. 
Ao todo, foram 246 atletas 
divididos em 29 equipes, em 
19 modalidades.

De acordo com o secre-
tário municipal de esportes, 
Marcos Antônio de Moraes 
‘Marquinhos’, o Departa-
mento Competitivo, optou 
por levar aos Jogos Regionais, 

apenas atletas que já treinam 
no município. “Os resultados 
alcançados, demonstram que 
o investimento nas categorias 
de base, é a melhor decisão, 
para obtermos resultados a 
longo prazo”, afirmou. “Não 
faz sentido investirmos na 
formação de atletas e na hora 
de participar dos Jogos Regio-
nais, contratarmos atletas que 
não têm nenhum compromis-
so com Indaiatuba”, comentou 
Marquinhos.

Modalidades e suas colocações:
1. Atletismo: 17º
2. Atletismo PCD: 13º
3. Bocha: 7º
4. Ciclismo Masculino: 2º
5. Ciclismo Feminino: Campeão
6. Futebol Masculino: Campeão
7. Futsal Masculino: Campeão
8. Futsal Feminino: Primeira Fase
9. Ginástica Artística Masc: Campeão
10. Ginástica Artística Feminino: 5º
11. Ginástica Ritmica: Campeão
12. Handebol Masculino: 5º
13. Handebol Feminino: 5º
14. Judô Masculino: 7º

15. Judô Feminino:11º
16. Karatê Masculino: Campeão
17. Karatê Feminino: Campeão
18. Malha: 8º
19. Natação Masculino: Campeão
20. Natação Feminino: 2º
21. Natação PCD Masculino: Campeão
22. Natação PCD Feminino: Campeão
23. Taekwondo Masculino: 3º
24. Taekwondo Feminino: 3º
25. Tênis Masculino: 3º
26. Tênis de Mesa Masculino: Campeão
27. Voleibol Masculino: 5º
28. Xadrez Masculino: Campeão
29. Xadrez Feminino: Campeão

Natação PCD conquistou pelo 
quarto ano consecutivo o 1º lu-
gar geral da modalidade, tanto 
no feminino, como no masculino

Um dos maiores atacantes 
da Seleção Brasileira, 
Careca será uma das atra-
ções do Jogo das Estrelas 

O Indaiatuba Clube reali-
za no dia 26 de agosto, o Jogo 
das Estrelas, que contará com 
a presença de ex-jogadores 
profissionais dos times de 
São Paulo, a partir das 10 
horas. Logo depois, por 
volta das 12h, com a 
presença dos ex-atletas, 
acontece a Festa do Cho-
pp, na sala social, com 
um show do cantor Rai 
e banda e apresentação 
da Bateria Classe A.

A participação nos 
dois eventos é reser-
vada aos associa-
dos e convidados 
que comprarem 

os convites 
ind iv idua is 
ou mesas fe-
chadas para a 

festa. Até o dia 
6 de agosto o 
convite custa 
R$ 60 para to-
dos. Após esta 
data, somen-

te para os 
c o n v i -
d a d o s 

o  va lo r 
sobe para R$ 

7 5 .  E s s a 
mesma si-

tuação acontece com as me-
sas. Até dia 6 de agosto custa 
R$ 360 (com seis lugares) 
para todos e a partir do dia 
7, apenas para os convidados, 
sobe para R$ 450.

O convite garante acesso 
ao Jogo das Estrelas, entrada 
na Festa do Chopp, uma ca-
neca do evento e dois vales 
chopp. Já a mesa oferece 
seis canecas, 12 vales chopp, 
cinco águas ou refrigerantes 
e uma porção.

Já estão confirmados para 
o Jogo Especial a participa-
ção dos ex-jogadores Careca 
e Ronaldão (ambos ex-São 
Paulo), Zenon, Rogério, Gui-
nei e Ezequiel (ex-Corin-
thians), Gilmar, Rosemiro e 
Pires (ex-Palmeiras), Macedo 
e Ailton Lira (ex-Santos) e 
João Paulo (ex-Guarani).

Para a Festa do Chopp, 
que começa logo após o jogo, 
os associados e convidados 

vão, além de se divertir com 
as duas atrações musicais, 
saborear o chopp da Cer-
vejaria Burgman, uma das 
marcas mais conceituadas do 
Brasil no ramo das cervejas 
artesanais.

Na festa a equipe da Burg-
man vai vender chopp em 
preços especiais, além das 
porções que serão vendidas 
à parte pelo Clube.

Os ingressos estão à venda 
na Secretaria Social do IC. 
Reservas e informações pelo 
telefone (19) 3834-2399.
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DUNKIRK - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  106 
minutos. 
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   16h15  /  19h00  /  21h35
............................................................................................................
EM RITMO DE FUGA - Lançamento  -  Ação / Policial -  Classi-
ficação 14 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   19h20
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   17h30  /  21h50
............................................................................................................
COMO SE TORNAR UM CONQUISTADOR - Lançamento  -  
Comédia  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Domingo (30):   14h00  /  18h40
Segunda (31),  Terça (1º)  e  Quarta (2):   18h40
............................................................................................................
TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO - 2ª semana  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  149 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   20h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   20h45
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Domingo (30):   13h50
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   17h10  /  21h10
............................................................................................................
D.P.A. - O FILME - 2ª semana -  Aventura Juvenil  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   17h15
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   14h40  /  16h50
............................................................................................................
REAL - O PLANO POR TRÁS DA HISTÓRIA - 2ª semana -  
Drama  -  Classificação 12 anos  -  95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   21h50
............................................................................................................
CARROS 3 - 3ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 
livre  -  108 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Domingo (30):   13h45  /  18h15
Segunda (31),  Terça (1º)  e  Quarta (2):   18h15
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   15h05  /  20h00
............................................................................................................
HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - 4ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos -  133 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   15h20
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   15h30  /  21h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   18h30
............................................................................................................
MEU MALVADO FAVORITO 3 - 5ª semana  -  Animação / Co-
média  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (2):   14h45  /  16h35  /  19h30
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Domingo (30):   14h15  /  19h00
Segunda (31)  e  Terça (1º):   19h00. Quarta (2):   14h00 (Cinema-
terna)  /  19h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (2):   16h25
............................................................................................................

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.”

CINEMAShow da dupla Fernando e 
Sorocaba abre Faici 2017 
Rodeio tem início na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, e conta com atrações inéditas 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba 

(Faici) tem início na próxima 
quinta-feira, dia 3 de agosto, 
com o show dos embaixadores 
da festa, a dupla Fernando & 
Sorocaba que promete mais 
uma vez animar o público, 
além de atrações inéditas. O 
horário de abertura dos por-
tões em todas as noites será 
às 19h.

Na primeira semana os 
cantores Leonardo e Eduardo 
Costa apresentam o show Ca-
baré Night Club, que acontece 
no dia 4, e a dupla Maiara e & 
Maraisa prometem levantar o 
público, no sábado, dia 5. 

A segunda semana come-
ça com todo vapor. No dia 
10, Wesley Safadão, um dos 
maiores nomes sertanejos 
da atualidade, sobe ao palco 
da Faici pela primeira vez. 
Na noite seguinte, dia11, os 
irmãos Henrique & Juliano 
voltam a reencontrar a cidade 
em mais um show que prome-
te ser inesquecível. E para fe-
char a edição 2017, no dia 12, 
outra atração inédita a cantora 
Marília Mendonça, que é uma 
das vozes mais conhecidas 
do sertanejo feminino, e que 
“dividirá” o palco com a dupla 
Roby & Thiago. 

Uma das novidades desta 
edição será o palco que troca 
de lado. Se antes ele ficava vi-
rado na direção do bairro Itai-
ci, agora o som será propaga-
do para o Distrito Industrial. E 
para o público, a comodidade 
continua como em outras edi-
ções, com praça de alimenta-
ção e arquibancadas cobertas. 
O Parque do Peãozinho é uma 
atração confirmada e o espaço 
proporcionará ao público um 
ambiente similar ao do campo 
com a mini fazenda.

A novidade deste ano é a 
exposição Curral da Fama, 
onde os visitantes poderão 
conhecer os touros renoma-
dos do rodeio nacional, que 
atualmente estão aposenta-
dos da função atlética, mas 
contribuindo para a renova-
ção dos animais através da 
reprodução.

O público ainda poderá 
visitar de forma gratuita o 
recinto nos dias da Festa das 
12h às 17h, e aproveitar as 
opções oferecidas e prestigiar 

as classificatórias 
das provas de Team 
Penning, que acon-
tecem a partir das 
15h nos dias 3 e 4, 
e a partir das 13h no 
dia 5 de agosto.

Além disso, no 
domingo, dia 6, 
a partir das 12h, 
acontece a Quei-
ma do Alho, uma 
festividade que 
envolve a culi-
nária típica das 
comitivas de pe-
ões de boiadei-
ro preparada em 
um fogão im-
provisado pró-
ximo ao chão. 
Nesse mesmo 
dia, a progra-
mação ainda contará com a 
3ª Etapa do Circuito Poeirão 
– Unidos pela Marcha. 

O rodeio novamente terá 
provas de montarias, três 
tambores e team penning. Este 
ano, o time de locutores conta 
com Jorge Moisés, Clóvis 
Dorte, Marco Cruz e Marinho 
Benassi, além dos comentaris-
tas Enrique Moraes e Kaká de 
Barretos.

Neste anoo evento conta 
com a Faici do Bem, fruto 
da parceria da Comissão Or-
ganizadora com a Faculdade 
Max Planck e o Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (HAOC). A iniciativa 
garantirá a doação de 10% 
do montante total arrecadado 
com a venda de ingressos para 
o setor Pista, durante os seis 
dias de programação, para 
contribuir com a construção 
do novo anexo do hospital. 
Outra ação social é a praça 
de alimentação que contará 
com uma barraca de pastel 
beneficente, que estará sob o 
comando da FEAI (Federação 
das Entidades Assistenciais 
de Indaiatuba). 

Ingressos
Até dia 31 de julho ou 

até o final do lote promo-
cional, é possível comprar 
o camarote para o primeiro 
dia de festa (3 de agosto). 
Porém é importante ressal-
tar que estes valores são do 
lote promocional, portanto 
tem quantidade limitada e 
adquiridos nos pontos físicos 
ou online no site www.faici.
com/ingressos.

O Camarote Super Pre-
mium é um dos lançamen-
tos,  com capacidade para 
10 pessoas. Durante os 

shows do palco principal, 
somente o público deste 

camarote terá acesso 
à Pista Premium, 

localizada entre 
arena e palco, 
confirmando uma 
vista exclusiva 
do show.

Já no cama-
rote Infinity Pri-

me haverá um 
espaço da beleza, 

além do sistema all 
inclusive com diver-

sas opções gastronô-
micas, além de água, 
refrigerante e chopp 
Brahma.

E para quem quer curtir 
todas as noites, uma opção é o 
Passaporte Faici, que dá direito 
aos seis dias de festa com acesso 
as atrações no setor pista. Até 
o dia 29 de julho o Passaporte 
FAICI custa R$160. E para 
quem quiser comprar ingresso 
para pista, avulso , o valor no 
dia 3 é de R$ 30 e os demais dias 
serão cobrados R$ 50.

Para atender a demanda de visitantes, o transporte públi-
co urbano de Indaiatuba terá 13 linhas com o endereço do 
recinto da Faici próximo ao percurso dos ônibus. O ponto 
de parada mais próximo é o Polo Shopping Indaiatuba, que 
integra o caminho das linhas 301, 302, 303, 304, 305, 307, 
309, 310, 313, 320, 326, 327 e 332. Essas linhas circulam 
das 5h às 22h em dias úteis, e das 5h às 18h aos finais de 
semana. A tarifa custa R$3,50 e o percurso das linhas pode 
ser acompanhado no link http://cdfindaiatuba.auttran.com/
chegadas/chegadas.php ou pelo aplicativo gratuito para 
celular Busão da Hora.

Todas essas linhas passam também na rodoviária da cida-
de, localizada no Centro, ponto de chegada do público que 
pode optar por utilizar as linhas intermunicipais, que ligam 
Indaiatuba a outros municípios da região como Americana, 
Salto, Campinas, Jundiaí, Elias Fausto e Itu.

Transporte público terá linhas 
especiais para a Faici
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cultura e lazer

Expoflora inicia venda do último 
lote de ingressos antecipado 
A 36ª edição será  realizada de 25 de agosto a 24 de setembro, em Holambra

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FAMÍLIA COELHO

DIVULGAÇÃO

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

A Expoflora iniciou 
a venda do último 
lote de ingressos 

antecipados com desconto de 
52%. Até o dia 14 de agosto, 
os convites custam R$ 22 
contra os R$ 46 que serão 
cobrados na bilheteria du-
rante o evento. As compras 
podem ser feitas pelo site 
www.ingressorapido.com.
br ou com representantes 
que estão relacionados no 
site da Expoflora. A venda é 
limitada a cinco mil unida-
des por dia.

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

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

turístico + refeição) até o dia 
14 de agosto, os grupos pa-
gam R$ 80 contra os R$ 110 
que serão cobrados nos dias 
do evento. A tabela com os 
descontos está disponível no 

site www.expoflora.com.br.
Os ingressos, tanto individu-

ais quanto para grupos, podem 
ser adquiridos, também, pela 
AVI (Piracicaba), Ipê Turismo 
(Campinas e Jundiaí), Caprioli 

Turismo (Campinas), Saty Tu-
rismo (Avaré, Tietê e Bauru), 
TEL Turismo (Circuito das 
Águas, Indaiatuba, Hortolândia 
e Paulínia), São Bento (Baixada 
Santista), Soney Tur (Sorocaba, 

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

Expoflora
A 36ª edição será reali-

zada na cidade de Holambra 
no período de 25 de agosto 
a 24 de setembro, de sexta a 
domingo, das 9h às 19 horas, 
e também nos dias 7 e 8 de 
setembro (feriado da Inde-
pendência do Brasil).

A Expoflora tem como 
atrações a Exposição de Ar-
ranjos Florais; a Mostra de 
Paisagismo; as tradicionais 
Parada das Flores e Chuva de 
Pétalas; o Passeio Turístico 
por Holambra, que inclui 
visita a um campo de flores; 
as danças típicas; o Shopping 
das Flores e a culinária ho-
landesa, além de parque de 
diversões e visita ao Museu 
de Holambra.

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

Chuva de Pétalas é um dos momentos mais aguardados pelos visitantes da Expoflora

Polo Shopping será palco 
da semifinal do Miss e 
Mister Indaiatuba 

52ª edição do “Indaiatuba by Bike” acontece neste domingo
CONCURSO PASSEIO

Muito charme, beleza e ele-
gância. Esse será o cenário da 
Praça Central do Polo Shopping 
Indaiatuba na próxima quarta-
-feira, 2 de agosto, a partir das 
20h, quando o empreendimento 
receberá a semifinal do concurso 
Miss e Mister Indaiatuba 2017. 
Os 47 candidatos, entre homens 
e mulheres, serão avaliados 
por oito jurados, sendo que 20 
mulheres e 12 homens serão se-
lecionados para a etapa final, que 
ocorrerá em setembro. O evento 
será gratuito e aberto ao público.

Segundo Fernando Loggar, 
organizador do concurso de 
Miss e Mister, a edição de In-
daiatuba vai valorizar a cultura, 
diversidade e estilo de cada 
candidato. “Cada candidato vai 
desfilar com o look de sua pre-
ferência, revelando ainda mais 

a sua personalidade. Os jurados 
irão avaliar quesitos como be-
leza facial, estilo, passarela e 
carisma”, afirma.  Loggar afirma 
que o concurso deste ano vai 
homenagear as diversas culturas 
de Indaiatuba em cada etapa 
da seleção.  “Para a semifinal, 
a homenagem será para a cul-
tura japonesa, que possui uma 
grande comunidade na cidade e 
desenvolve diversas ações para 
a sociedade”.

Serviço
“Semifinal – Miss e Mister In-
daiatuba 2017”
Quando: Quarta-feira, 2 de agosto
Horário: a partir das 20h
Local: Praça Centro do Polo 
Shopping Indaiatuba - Alameda 
Filtros Mann, 670, Indaiatuba
Entrada Gratuita

No domingo, dia 30, será 
realizado a 52ª edição do 
passeio ciclo-turístico “In-
daiatuba by Bike”. A saída 

será às 8 horas do estaciona-
mento do Paço Municipal. A 
participação é gratuita.

Para esta edição o per-

curso urbano/rural será de 
aproximadamente 15 km. 
O trajeto é considerado de 
dificuldade moderada e é 

indicado para maiores de 12 
anos (menores deverão estar 
acompanhados dos respon-
sáveis) com bicicletas tipo 
Mountain Biking revisadas. 
Haverá paradas para hidrata-
ção ao longo do percurso e 
em caso de chuva o passeio 
será cancelado.

A pedalada seguirá pelo 
Parque Ecológico com des-
tino à Rota dos Cavaleiros, 
passando pelo Jd. Bela Vis-
ta, depois pela estrada do 
Saltinho onde haverá uma 
breve visita a uma proprie-
dade rural, retornando ao 
ponto de partida por outro 
caminho. A duração será de 
aproximadamente 3 horas. 
O “Indaiatuba by Bike” terá 
apoio do Departamento de 
Trânsito, Ambulância, Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) e parceria com o 
Sindicato Rural de Indaia-
tuba, Senar.       

Passeio ciclista tem 
saída marcada às 8 
horas no Paço Muni-
cipal e deve ter dura-
ção de 3 horas
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Aniversário de Bruna Marino

C.O. Jóias e Business Women

Festa Julina do Clube 9 de Julho

Almoço na Green House Indaiatuba

Bailarinos da RMC integram Gala 
dos Vencedores no Passo de Arte

Falando de Rotary

Aniversário da sobrinha querida Bruma Marino, que completou 
20 aninhos maravilhosos. Minha linda, parabéns deste seu tio 
babão, muitas, mas muitas felicidades  mesmo, amo muito você.

Posse - Na noite do dia 22/07, o Interact Club de Indaiatuba 
realizou a festiva de posse de sua nova diretoria, com a troca de 
sua presidência, saindo a presidente Letícia Nishimoto e entrando  
Thiago Ailton. Bela festiva, com um jantar delicioso com panquecas 
de três sabores, e de sobremesa salada de frutas com sorvete de 
creme, tudo feito pelos amigos Gilson e Elaine, muito delicioso.

No Cocaes - O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, realizou 
na noite do dia 25/07, a sua 4ª Reunião Ordinária, na Casa da 
Esfiha. Reunião simples, com a companheira Alair falando sobre 
a Hepatite 0, e no final a comemoração dos aniversariantes do 
mês, e que por coincidência nesta data também foi o aniversário 
do Companheiro Ivan Assariti.

Dia de experimentar o cardápio do Festival Gastronômico 
de Campinas e Região, no restaurante da Green House em 
Indaiatuba, comida deliciosa, e eu ainda ganhei um brinde fora do 
cardápio um  delicioso Tiramissú. Com Adréa Generoso, Anderson 
e Helga Takeno, Aline Cervo e a querida Ana Gasparoto.

A edição comemorativa de 25 anos do Passo de Arte Internacional 
aconteceu em Indaiatuba de 7 a 16 de julho. Durante os 10 dias de 
competição cerca de 3,5 mil bailarinos de 16 estados brasileiros, 
além de paraguaios, argentinos e mexicanos circularam pela 
infraestrutura montada no CIAEI. O Festival se encerrou com a Gala 
dos Vencedores Passo das Estrelas, quando os primeiros colocados 
de cada categoria se apresentaram novamente ao público, e entre os 
premiados estavam bailarinos de Indaiatuba, Limeira e Campinas.

A atriz e empresária Cristiana Oliveira, volta à nossa cidade para fazer o lançamento da sua marca de joias e semi joias, C.O 
Joias. No mesmo evento, ela , também fará o lançamento oficial do grupo Business Women, da qual é embaixadora. Marcaram 
presença, as mais lindas e empoderadas mulheres de nossa cidade; a arquiteta Andréa Generoso, falou muito sobre este 
empoderamento feminino, e a nossa primeira dama Tânia, também, junto com a poderosa representante de nossa guarda civil, 
a chefe de divisão Marilsa. A agência de comunicação integrada Stillo Brasil e o Hotel Vitória também entraram como parceiros.

Sábado a Casa Nossa Interiores recebeu a atriz e 
empresária Cristiana Oliveira em um café da manhã com 
mulheres, para lançar na íntegra sua coleção de jóias

Margareth, Aline, Jucianne, Naiara Aranha, Ana, Uilza e Shelly 
no café da manhã com mulheres, para lançar na íntegra a 
coleção de jóias da atriz Cristiana Oliveira

 Fotos Eduardo Turati

Ricardo, 
Betina e 
Simone

Leandro, 
Beatriz, 
Priscila 
e Ana 
Clara
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Papel de Parede

Center Noivas / Bromélia Super Promoção

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!

Executivo Cairo

Grenelle Gastro Pub - sensacional

Restaurante Caipirão

O Executivo Cairo é uma excelente sugestão para sua refeição 
especial desta semana. Esse prato delicioso é um combinado 
árabe elaborado com filé de carneiro grelhado, arroz árabe e 
salada à Moda da Casa. Tudo isso com um toque especial do 
molho de hortelã. Só na Casa da Esfiha, é claro!

Móveis Planejados

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

Se um dia passarem por momentos difíceis, olhem nos olhos um do 
outro e resgatem o amor verdadeiro que os uniu. A linda noiva Aline 
Tony Progetti usando a A Nova Loja Moda Atual. Felicidades!

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

U m a  d a s 
p r i m e i r a s 
sensações 
de liberdade 
você sentiu 
c o m  e l e , 
c h e g o u  a 
h o r a  d e 
r e t r i b u i r 
e  a  D u a s 
Rodas tem 
o presente 
ideal. A linha 

AUDAX é projetada com alta tecnologia, garantindo leveza, versatilidade 
e precisão nas situações mais extremas de movimentos. Bicicleta Aro 
29 com quadro em alumínio, freio a disco hidráulico, 1 volante dianteiro 
e K7 de 11V e com trava no guidão, excelente qualidade de material. 
Av. Presidente Kennedy, 624 - Cidade Nova. Telefone: (19) 3875-0269

A linda gatinha Maya dos 
tutores Rafael e Leonardo 
após consulta na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

Especial Dia dos Pais

A Loja Luck Chic está com super promoção de 30% a 70% de 
desconto. Agora é hora de aproveitar! A loja fica na Rua 24 de Maio, 
1320 - Fone: 3875-0186.

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

É comum ouvirmos as pessoas dizerem que móveis planejados 
é algo muito caro, coisa pra quem tem espaço ou até mesmo um 
luxo. Atualmente com as casas sendo construídas mais práticas e 
os apartamentos cada vez mais compactos, vemos que os móveis 
planejados tem se tornado algo indispensável e acessível à todos 
os públicos. Então vá até a Capricho Decor e confira as opções 
para você. Informe-se na Avenida Coronel Antônio Estanislau do 
Amaral, 1.341 - F. (19) 3894-7544

O casal Virginia e Ricardo

O simpático casal Eliana e Junior

Daniela e Karen

Francine, o pequeno Martin e Reginaldo
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Naia da GX Intercâmbio, Karina da Whats Up e Jairo da JKM no Cintra Restaurante

Kaillany, Joyce e Keder na Pizzaria TorrelagunaIsao almoçando no Cintra Restaurante

Zelia e Flavio no Restaurante a Casa da Moqueca

Valter e Ali El Hage no Restaurante a Casa da Moqueca

Os colegas Fabiana e Paulo no Cintra Restaurante

Fabio e Pedro Paulo no Restaurante Açafrão

Tiago e Lalau da Visão Imóveis no Restaurante Açafrão

Churrascaria Sal e Boi está fazendo o maior sucesso no almoço e jantar

Francisco, João, Marcelo, Emílio Carlos e Francisco e Kikinho na Churrascaria Sal e Boi
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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

ANIVERSARIANTES - ATENTO

Sonia, dia 28/07

Maria Nilza  27/07

Lucas vendedor Embracon é 
destaque da semana

Luana com a profissional Thaty Soares em seu Dia da Noiva 
no Espaço Camila Medina

Julio Sergio, dia 28/07Ilenir 27/07

A equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa 
aumentando para melhor atender seus 
amigos e clientes

Confraternização dos colaboradores da 
Sanare Serviços de Saúde

Catia, dia 30/07

O lindo Arthur comemorou um super 
aniversário com seus papais Marisa e 
Alexandro, amigos e famíliares no Indy Kids

Andressa, dia 26/07

As alunas Camila Miki e Giulia Primo assistindo 
Show de Mágica no Colégio Episteme

Silvia Caputo, Andreia Moraes e Talita Souza no lançamento 
da C.O Jóias da atriz e empresária Cristiana Oliveira, que 
aconteceu no Hotel Vitória em Indaiatuba

Renata Mayumi Kimura e Lie 
Kimura na Feira de Vinhos da Vino 
Italia na Green House Móveis

Michele Cassol, Helen Ruiz e Nathalia Grizosti no lançamento 
da C.O Jóias da atriz e empresária Cristiana Oliveira

Junior Tonin no show room 
da Green House Móveis na 
Feira de Vinho Vino Italia

Ingrid Martins, Patricia Reis, Fátima Vale usando os acessórios 
da C.O Jóias da atriz e empresária Cristiana Oliveira

Cristiane Barnabé, Tânia Castanho e Cristiana Oliveira no 
lançamento C.O Jóias, marca de jóias e semi jóias da atriz

Andrea Generoso, Regiane Wolf, Leila Moraes e Vany Rieder 
no café da manhã na Casa Nossa Interiores, sobre o grupo 
Business Women, grupo empresarial feminino em Indaiatuba

Professores da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Prof. Zeca com os alunos 
da Escola de Futebol Oficial 
do Cruzeiro participando da 
Promoção Amigo do Peito

Equipe Sub9 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno

Alunas da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro em 
recente treino



        caderno de negócios

DESTAQUES DE LOCAÇÃO

Nº 757

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$2.000,00 ( tudo incluso )
AP00436 – Cond. Bosque 
dos Indaias – 2 dorm.   sala 
2 ambientes, cozinha sepa-
rada com lavanderia próximo 
ao Walmart. Shopping Polo 
, bancos , lojas e escolas 
Aluguel 1.000,00) Incluso 
condomínio e IPTU
AP00462 – Solar do Itama-
raca – Apto no Cond. Rachid 
Sfeir, 3 dorm. Sendo 1 suite 
com armários planejado , 
sala com 2 ambientes, va-
randa, WC social, cozinha 
planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU, 
com elevador e janelas anti 
ruído.

AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro ,com 2 dorm sendo 1 suite 
com armários planejados nos 2 
dorm. cozinha com planejados, 
WC, sala com planej. 1 vaga 
coberta, com piscina e salão de 
festa $1.100,00 + cond. 400,00 
+ Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edifi-
cio   San Marino 11 andar com 3 
dorm. sendo 1 suite com armá-
rios, sala 2 ambientes , 1 vaga 
de garagem R$ 1.800,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00582- Cond Ype - Centro 
– com 1 dorm. sala, cozinha e 
WC, 1 vaga coberto, aluguel R$ 
700,00 + cond 400,00 + IPTU 
53,10 
AP00601 – Cond. Gran Ville – 
3 dorm. sendo 1 suite aluguel 
1.200,00+ COND. + IPTU -73m 
, 4 andar com elevador área de 
lazer total

AP00616 – Residencial Mirim 2 – 2 
dorm.sendo 1 planj. Com cama de 
solt. E ventilador teto, coz. com pla-
nejado R$800,00 + cond. 250,00 
incluido gás e água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, ao 
Cristo)- 2D. sala, coz. c/ armários 
e fogão cooktop, e 1 dorm c/ armá-
rios R$ 1.000,00 + cond. 140,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,0
CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ven-
tilador 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, aquecedor 
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
CA01229 – Portal do Sol – Sobrado 
embaixo garagem, pequena esca-
da 2 dorm. sendo 1 suite, cozinha 
americana, sala com 2 ambientes 
com pequena sacada, 1 wc , la-
vanderia bem arejada R$ 1.000,00
CA01230 – Monte Verde – So-
brado  com garagem embaixo, 2 
dorm. sala cozinha com planeja-
dos e lavanderia 1 wc. Próximo 
ao Parque Tematico  850,00
CA01271 – CIDADE NOVA – 
casa de fundo, entrada indepen-
dente com 1 dorm.,sala. Cozinha 
e WC , R$ 750,00.
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$1.000,00 + 
cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. 
Conceição, todas interliga-
das, 3 lavabos e 3 wc em 
cada sala, com 2 recepção. 
R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  
44m2 com 1wc, cozinha , 
e área de luz e duas salas  
sendo uma tipo recepção, R$ 
1.100,00 _ IPTU 70,00 
SA00019 –  Jd. Morada do 
Sol  Salão com 4 box com 
divisórias de gesso e porta 
de vidro, 1 cozinha 2 WC. R$ 
1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  
com 1 vaga e 1 wc , 42m 
Aluguel R$ 1.000,00 + COnd. 
430,00 + Iptu 60,00
SA00028 – EDIFICIO COR-
DOBA – sala de 32m  8 andar  
R$ 1.000,00 ( incluso IPTU e 
Condominio)
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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, lavan-
deria, 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

CHACARAS 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
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
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, 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
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
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 (piso superior)
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz ame-
ricana, 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,  JD.AME-
RICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dor-
mitórios (1 suite), sala, cozinha americana, WC, as, entrada 
de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, 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)

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 condicio-
nado, 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 00245 – EDIF MANHATTAN – 3 DORM, 1 
SUITE, 1 VAGA – R$ 1000,00 + COND + IPTU
AP – 00250 – TORRE DA LIBERDADE – 3 
DORM, 1 SUITE, 1 VAGA – R$ 1700,00 + 
COND + IPTU
CA 01136 – VL MARIA HELENA FUNDOS– 
1 DORM, ENTRADA P/ MOTO  – R$ 800,00 
(INCLUSO IPTU).
CA 01093 - JD. M. DO SOL– 4 DORM, 1 
VAGA  – R$ 1200,00 + IPTU
CA 01099 – VILA RUBENS SOBRADO – 2 
DORM, 1 SUITE, 1 VAGA  – R$ 1300,00 + 
IPTU
CA 01114 – M. DO SOL – FUNDOS 1 DORM, 
ENTRADA P/ MOTO – R$ 900,00 (INCLUSO 
IPTU)
CA 01125 – CIDADE NOVA – 2 DORM, 1 
VAGA – R$ 1200,00 + IPTU
CA 01129 – CENTRO – 3 DORM C/ ARMÁ-
RIOS 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 
– 3 DORM, 1 SUITE, 2 VAGAS – R$ 2200,00 
(INCLUSO IPTU E COND)

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

VENDE – SE

Lindo So-
b r a d o  n o 
Jd. Valen-
ç a  ( e x c e -
lente locali-
zação); R$ 
600.000,00 
-  A c e i t a 
imóve l  a té 
50% como 
parte de pa-
gamento - 3 
dormitórios, 
sendo 2 suí-
tes, 3 salas, 
lavabo, co-
z i nha  p la -

nejada, dormitórios com closet planejado, 
escada com mármore travertino, sacada, 
cozinha planejada com fogão cooktop, 
forno elétrico, coifa, lav. planejada, churr. 
com forno de pizza e fogão a lenha, jardim, 
portão eletrônico com 2 vagas na garagem, 
janelas com toldos, porta balcão dando saida 
pra área gourmet e escritório planejado, AT 
188,00M2 e AC 197,00M2.
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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 Des-
coberta, 02 Wcs com estacionamento na frente. R$ 
3.000,00 + IPTU R$ 80,00

LOCAÇÃO - CASAS

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

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

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

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

Jd. Nova Indaiá – CA1369 - 03 dormitórios, sala, co-
zinha, 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, cozi-
nha, Wc, quintal. R$ 1.000,00 + IPTU 

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO - APARTAMENTOS
 
Centro– AP00820 - Kitnet com vaga coberta, 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 
planejados.) portaria 24 HRS. R$ 255.000,00

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

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

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

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

VENDA - CASAS

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

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

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

Res. dos Guarantãs – CA02874 - 03 dormitórios (01 
suíte) lavabo, Wc, sala, cozinha com armário, 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, 
lavanderia, quintal, área de churrasco, edícula com 
Wc, aquecedor solar,02 vagas. R$ 495.000,00

Jd. Valencia – CA02976 - 03 dormitórios (01 suíte) ar 
condicionado e armários, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada e despensa. Área coberta com churras-
queira. (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 
preparação para ar condicionado, aquecedor solar 
instalado, lavabo e churrasqueira. Condomínio com 
infraestrutura completa, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas. R$ 530.000,00

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

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

Jd. Esplanada II – CA02981 - 03 dormitórios (03 
suítes), sala 02 ambientes, cozinha, área de serviço, 
área gourmet com piscina, 04 vagas. R$810.000,00

Jd. Bela Vista-CC00050 - Sobrado: 03 suí-
tes/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 churras-
queira, (Sacadas em 2 quartos (frente e fundos) 
com amplo espaço), Garagem p/ 04 autos (02 
cobertas), Terreno 301 m ², A. construída de 
267m². R$940.000,00

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049 -  03 
dormitórios, closet, sala 02 ambientes, escritório, 
copa, cozinha, despensa, lavanderia, vaga 06 
carros, área de lazer com salão de festa, quadra 
de tênis, sala de ginástica, campo de futebol e 
área de recreação infantil (aceita permuta por 
apartamento ou casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328 -  03 dormitórios 
(01 suíte), sala, 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 dormitórios (03 suítes 1 c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV. Parte térrea: Sala grande, Área 
externa: Churrasqueira, piscina, campo de futebol, 
lago, poço, canil,04 vagas. R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

Jd. União –TR00789 - Terreno 7 X 20 R$ 
96.000,00 à vista

Jd. Colibri – TR00782 - Terreno aberto de 150m² 
R$ 110.000,00

JD.IMPERIO – TR00788 - Terreno plano Jd. dos 
império - Vila Paraty. R$ 115.000,00

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

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

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

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla -  
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 927851 - Residencial Ibirá – 2 
dorm/ 1 suite/ sala/ coz/wc /lavand /gar 
R$600 + Cond+ IPTU.

ref. site 942971 Ed américa  - 3 dorm 
/ wc / coz / 2 salas - R$ 1.100,00 + 
cond + iptu

ref. site 679361 - Ed. marbella - 3 dorm.
(1 suite) / sala 2 amb. / coz. / wc / as / 1 
gar. r$ 1.700,00 + cond + IPTU

ref. site 358691- 3 dorm/ 2 suítes/ sala 
2 amb/ coz planejada/ wc /lavand/ 2 
gar. R$370.000,00

ref. site 973571  - Jd morada do sol - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 
900,00 + IPTU

ref. site 324791 – Centro -  sala 2 amb/ 
3 dorm/ 1 suite hidro/wc / coz plane-
jada /lavand/ churras /  2 gar/ portão 
eletrônico/ cerca elétrica R$390.000,00

ref. site 102791 Parque São Lourenço - 
3 dorm/ 1 suite /ampla sala / cozinha / 
wc social/ lavand/ 4 gar. R$1.800,00

ref. site 50162 - Res. Maria Dulce - 3 dorm.
(suite) / sala 2 amb. / lavabo / coz. / 5 wc / 
as / chur / gar.2 vagas / R$ 780.000,00

ref. site 485951 - Jd dos colibris - 3 
dorm.(suíte) / sala / coz. / 2 wc. / as / 
gar.2 vagas R$280.000,00

ref. site 648221 – Paulista-  Terreno 
c/ 209 m² R$150.000,00

ref. site 930101 -  2 dormt/ sala/ coz/ 
wc / lavand/ 1 gar R$850.00 + IPTU

ref. site 757691 - Jd dos colibris 
Terreno com 300 m² R$280.000,00
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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, 2Ds, 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 2Ds – Financia. 
pela caixa ecônomica do 
terreno e da construção 
– consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Imperdível! Permu-
ta-se uma ótima casa 
em ½ lote, no jd.do val-
le, por uma na cecap. 
base: R$320.000,00 se 
for de maior valor, pos-
so voltar até 30mil reais. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294

Jd. Esplanada - Vendo 
casa 3 comodos (sala, 
quarto, coz.) WC + va-
randa. AC. 64m² AT 
300m² R$380.000,00 
Ac. permuta. Tratar direto 
c/ o proprietário F: 3875-
5385/ 99258-2654.
Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Supe-
rior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, 
sala, cozinha americana 
c/despensa, sala de 
jantar, mezanino para 
TV. Parte térrea: Sala 
grande Área externa: 
Churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, 
poço, canil,04 vagas. 
R$ 1.010.000,00 F. 
3875-2215
M.Sol - rua-20, 250 
m2 - 01 dormitório sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, construída 
nos fundos com es-
trutura para sobrado e 
um belo terreno ajar-
dinado na frente. Ape-
nas: R$260.000,00 ac. 
financiamento F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294

M.Sol - rua-57, 01 
dormitórios sala, cozi-
nha, wc social- lavan-
deria, garagem. Toda 
em em estrutura para 
sobrado. Oportunida-
de única!! Valor: ape-
nas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294
Oportunidade - Casa 
Vista Verde - condomi-
nio fechado R$ 385 MIL 
AC: 140 M2 - 3 dorms / 1 
suíte, sala, wc, 3 vagas. 
F: (19) 99362-7351
Oportunidade única! 
Parque São Lourenço 
- 3 dormitórios e gara-
gem em lote de 150m2 
documentada. Para 
vender urgente! Ape-
nas: R$250.000 (ofer-
ta válida apenas para 
os próximos 30 dias) 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Parque São Louren-
ço - AT. 150m² AC. 
125m² excelente casa 
a 50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms, 1 suíte, 
1wc social, cozinha com 
armarios, lavanderia 
coberta e fechada, quin-
tal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem arbo-
rizado e fácil acesso ao 
centro e a Rodov. SP75. 
Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-
7999, com o proprie-
tário.
Residencial Imagine 
- AP00789 - Localiza-
ção Privilegiada - 03 
dormitórios (01 suíte), 
sala 02 ambientes, am-
pla varanda gourmet, 
Wc, 02 vagas 94m² 
(02 dormitórios com 
armários planejados) 
R$ 540.000,00 Preço 
exclusivo da Chido Ven-
de. F. 3875-2215

Vendo Casa Cond. 
Santa Clara -  AT 
502 M² / AC 340 M² 
C/ piscina, 04 Suí-
tes/ 1 Master. De R$ 
1 .900 .000 ,00  Por 
R$1.750.000,00 Már-
cia (19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Ve-
neza - 02 Dorms. R$ 
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
Vendo Casa Par-
que Real - 115 m² 
3 Dorm/1 Suíte. R$ 
370 Mil. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Sobrado Es-
planda - 3 dorms / 1 
suite R$ 800 mil Már-
cia (19) 97404-044
Vila Maria Helena 
Vende/Troca 2 casas 
no Terreno de 370m²  
por casa de menor 
valor (2 dormitórios). 
Tratar com proprietá-
rio. R$450.000,00 - F. 
99237-6716. 
Vila Suíça – CA 02975 
- 03 dormitórios (01 
suítes), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, 
área gourmet e por-
tão eletrônico. (Aceita 
permuta com casa em 
condomínio de 150 
M²) R$730.000,00 F. 
3875-2215

 
Alugo casa tipo so-
brado embaixo gara-
gem  2 dorm. sendo 
1 suite , coz. sala 2 
ambientes com saca-
da , lavanderia bem 
arejada -  Portal do Sol  
R$ 1.000,00 Tr. Regi-
na Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051

Classificados 27B

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 Ima-
gine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De 
R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte de 
pagamento e financia-
mento. 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, cozi-
nha 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 ( incluso 
cond. e IPTU) Próxi-
mo ao cristo  Regina 
Kuga creci 167606 F. 
99177.7051
Alugo _ Apto cond. 
Picto  com 2 dorm 
com planejado,  co-
zinha com planejado,  
sala com armários , 
com sacada, 1 vaga 
de garagem,  com 
piscina, churrasquei-
ra e salão de festa   
R$ 1.500,00 inclusio 
IPTU e cond. bem 
no centro da cida-
de. Regina Kuga 19 
99177.7051  c rec i 
167606
Alugo Apto. 3 dor-
ms/ 1 Suite 2 vagas 
R$ 2.500,00  incluso 
cond. E IPTU Márcia 
(19) 97404-044

Apto Bosque dos 
Indaias  -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, 
cozinha, e 1 vaga 
de garagem  ,  no 
primeiro andar R$ 
800,00  +  condo-
mínio  200,00 e  , 
com garagem – Re-
gina creci 167606-19 
99177.7051 what-
sapp
Vendo/Alugo Offi-
ce Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00. Márcia 
(19) 97404-0445

 
Chácara no Olho 
D’água  -  1000m², 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto, pés de fruta 
-  R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Colinas Mosteiro - 
permuta por apto de 
mesmo valor. Chá-
cara c/ 2500 M2 - 2 
dorm, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para 
o lago R$ 780 mil F: 
(19) 99976-7071
Sítio Em Piedade 
SP, 26.000M², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs, 
toda  avarandada, 
gramada,   pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do centro, 
R$390.000 ace i ta 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor, estuda entra-
da + parce lamen-
to. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-
3294

Lagos de Shana-
du-CH00324 - Parte 
Superior: 03 dormi-
tórios (03 suítes 1 
c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana 
c /despensa ,  sa la 
de jantar, mezani-
no para TV. Parte 
térrea: Sala gran-
de.  Área externa: 
Churrasqueira, pis-
cina, campo de fu-
tebol ,  lago,  poço, 
canil,04 vagas. R$ 
1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0  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  mi l 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - 
Vila Rica - Terreno 
Vende – 189m² do-
cumentação em or-
dem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
L o t e a m e n t o  J d . 
Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 m². 
Valores á partir de 
R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
O p o r t u n i d a d e  – 
T e r r e n o  M u r y a -
ma -  150m²  .  R$ 
95.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – planíssimo 
– R$1100,00 p/ m2 
- e s c r i t u r a d o .  F . 
3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294

Casa no Jd. Maria 
Helena com moveis 
na sala sofá e TV. 
Na cozinha armários 
mesa ge lade i ra  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 / 
residencial  05 sa-
las ,01 coz inha,03 
Wcs, garagem. 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  – 
C A 0 2 5 9 6  -  C a s a 
de fundos com 01 
dormitório, cozinha, 
s a l a ,  l a v a n d e r i a , 
Wc e 01 vaga. R$ 
600,00 F. 3875-2215
 

Apto  Condomínio 
Roccaporema. Com 
1 dormitór ios com 
p l a n e j a d o s ,  s a l a 
com sacada, cozi-
nha com planejado 
linda vista Luiz Creci 
166776 – F: 9.9147-
5947
Edif icio Resedás 
- Vende / permuta – 
apto c/ 56 m². 2 dor-
ms, 1 vaga, Cond c/ 
piscina, Segurança 
24 h R$ 260 mil. F: 
(19) 99976-7071
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Terreno -  Jd Mo-
r iyama R$ 95 MIL 
- AT 150 M2 F: (19) 
98223-8831
Terreno Vende – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfal-
to, escriturado, troco 
por casa ou Apto. 
R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo/Alugo Terre-
no coml Jd. Regina 
- 615 m²  R$ 925 mil 
/ R$ 2.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445

 
Vendo/Alugo - Offi-
ce Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 
Wc. R$ 1.300,00 R. 
15 de Novembro, 432 
F. 3875-2215

 
Bicic letas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo 
ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fer-
nando 

Fan 150 - 2012 com 
bateria nova, relação 
com retentor e pneus 
novos R$5.200,00 
aceito proposta F. 
9 .9334-7959  com 
Roberto
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00.  F:  (19) 
3835-3350 Paulo
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 
Paulo
Troco várias bici-
cletas novas por car-
ro valor + 30.000,00 
F: (19) 3835-3350 
Paulo 
Vendo   Fogão de 
ferro fundido 2 bocas 
com chapa (a gás) 
R$250,00 F: 98151-
0501.
Vendo  tacho de co-
bre grande ( 30L ) 
Reforçado. R$400,00 
F: 98151-0501.
Vendo / Troco - Má-
quina de solda Indus-
trial Banbozzi TDG 
415 completa com 
tocha e cilindro. Tra-
tar (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Ca-
nadian, aro 26, c\21 
marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo  1 máquina 
hover loq rev isada 
R$150,00 e 2 máqui-
nas singer  Zig Zag 
R$100,00 cada uma.

Vendo 4 pneus  aro 
1 4  ( s e m i - n o v o ) . 
R$330,00 - Claudio-
nor F: 3885-3471.
V e n d o  a p a r e l h o 
de ginastica: Remo 
completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-
0501.
Vendo cadeira de ro-
das motorizada Free-
dom, reclinavel, semi-
-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
Vendo filmadora ca-
se i ra Marca Sony 
R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
V e n d o  u m a  s e -
cadora  de roupas 
Brastemp – 110w. 
R$250,00. F:  (19) 
99324-7676

 
Fiat Spazio 147 - Ano 
83 Motor 1,3 Doc. 
Ok! Valor R$5.000,00 
Falar com Luzia F.: 
98255-4601.
G o l  G 5  1 . 0  a n o 
2009 Flex – Modelo 
Trend – Cor Preto 
R$ 16.500,00 - Único 
dono F. 3875-2215

29BClassificados

Onix ano 2014 1.0 
Flex- Modelo Lolla 
–  Cor  Branco R$ 
34.000,00 - Único 
dono F. 3875-2215
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003
 

Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
e recepcionosta. Can-
delária F.999378315.
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento residencial e 
hospitalar. Contato 
Evelyn 199 89271275 
1 9 9  8 8 5 8 4 0 6 5 
1 9  3 8 7 5 9 9 0 2 
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 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
s idades especia is 
etc. Residencial e 
hospitalar. Cursan-
do enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me  como 
Motorista. Catego-
rias A e B e servi-
ços gerais. Tel.: 11-
975314276 .  C om  
carro ou sem carro.
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com car-
gas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 
3936- 4053/ 99804-
7578.
Ofereço-me como 
pedrei ro,  encana-
dor e reformas em 
gerais (Construção 
civil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.

Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza de 
terreno. Tenho máqui-
na. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para lavar, 
passar, cozinhar, faço 
faxina etc... Tratar com 
Jane Rosa F.: 97136-
6492 / 3329-7719.
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 Freelancer F 
(19) 99793-4700.
Ofereço-me  para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
draulica, elétrica, pin-
tura, telhados etc...)  
F.99755-4276

Ofereço-me  pa ra 
trabalhar como ca-
seiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de 
ja rd inagem (cor te 
de grama) também. 
Tenho maquina, não 
tenho víc ios.  Tra-
tar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me :  Ser-
v iço  de  t ranspor -
te e remoção com 
caminhão munck e 
bombeamen to  de 
concreto. Vai encher 
sua Lage?  Faça um 
orçamento.  Prec i -
sa transportar uma 
máqu ina pesada? 
Serv iço  com ces -
to aéreo? Faça um 
orçamento.  Tratar 
com Nelson Eugê-
nio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-
6548  (Nex te l )  I d : 
965*12540.

Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso. Maria 
Cicera F : 3328-1908.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. 
Disponibil idade de 
horário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamen-
to de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha 
corte) atendo também 
a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 



Ajudante de 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. Experiência na função (apon-
tamento 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 estatís-
tico e matemático. Residir em Indaiatuba
COORDENADOR (A) DE VENDAS 
– Ensino médio completo. Desejável 
Superior em Administração, Marketing 
ou equivalente. Experiência em coor-
denação de equipe de vendas e mer-
chandising. Conhecimentos em Excel 
e Power Point. Residir em Indaiatuba 
ou região. Disponibilidade de horários. 
CNH B.
COZINHEIRO (A) – Para trabalhar em 
Restaurante Industrial. Ensino funda-
mental completo, Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos (2º e 3º turno). 
Residir em Indaiatuba.
COSTUREIRA – Ensino fundamental. 
Experiência em máquina Reta e máqui-
na de Coluna. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de 
ferramentaria como fresa, retífica e 
torno. Possuir Curso Técnico na área 
de Ferramentaria. Conhecimentos em 
Leitura e Interpretação de Desenho 
e instrumentos de medição. Noções 
básicas de ISO TS 16949. Residir em 
Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do equi-
pamento: Intermac Master Bevel. Ensino 
médio completo. Disponibilidade de ho-
rário. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC 
– Ensino médio completo. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação 
Industrial ou equivalente. Conheci-
mentos em Metrologia e Leitura e In-
terpretação 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 – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experiência 
em controle de arquivos de parâme-
tros de processos. Try-out, construção 
e troca de moldes. Conhecimentos 
em Ferramentas da qualidade (FMEA 
e PPAP). Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.

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 FISCAL (8057): 

ANALISTA FISCAL (8063): 

ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 

PLENO (8030):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8048): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8059): 

ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO (7945): 

ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO (8027): 

FRESADOR FERRAMENTEIRO (8025): 

GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 

GERENTE DE VENDAS (8003): 

LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 

MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (8040): 

OPERADOR DE TORNO CNC (8034): 

OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 

OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 

VIDROS (8022): 

OPERADOR MÁQUINAS (8053): E

OPERADOR TÉCNICO SÊNIOR (8036): 

PREPARADOR DE TORNO CNC (8060):

PROGRAMADOR DE CENTRO USINA-

GEM (7918): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8061): 

PROJETISTA (8032): 

TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO 

AMBIENTE (8056): 

VENDEDOR TÉCNICO (8031): 

VENDEDORA INTERNA (8055): 

Interessados 
entrar no site 

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