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O tradicional Festival Agosto das Artes conta neste ano com quatro exposições, oficinas e 
exibições. Os eventos são gratuitos e acontecem no Centro de Convenções Aydil Bonachella e 
no Museu da Água. Pág. 12A

Terá início amanhã, dia 5, a Campanha contra a Raiva para 
Cães e Gatos, promovida pela Prefeitura de Indaiatuba. Na 
área urbana, a vacinação será realizada em todos os sábados 
de agosto em locais diversificados, como unidades de saúde, 
igrejas e praças.. Pág. 03A

Festival Agosto das Artes acontece 
entre os dias  8 a 25 deste mês

Vacinação contra 
a raiva para cães e 
gatos começa amanhã
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A Aneel anunciou que a 
bandeira tarifária aplicada no 
mês de agosto será vermelha 
com acréscimo de R$3 a cada 
100 quilowatts-hora(kWh). 
O fator que determinou a 
bandeira foi o aumento do 
custo de geração de energia 
elétrica. 

As inscrições gratuitas 
para o projeto Esporte Ci-
dadão tem início amanhã, 
dia 5, das 8h às 14 horas,  
nos núcleos esport ivos. 
Serão abertas as inscrições 
para as vagas remanescen-
tes de alunos desistentes do 
1º semestre de 2017. 

A terceira maior série de 
duathlon do mundo no Bra-
sil, o Powerman Brasil 2017, 
acontecerá em Indaiatuba entre 
os dias 18 e 20 de agosto, em 
um circuito inédito e com alto 
nível técnico. Após dois anos 
consecutivos em Florianópolis, 
a competição chega à cidade.

Agosto é o quinto mês do 
calendário anual obrigatório 
de licenciamento dos veículos 
registrados no Estado de São 
Paulo, que já ultrapassam 28,4 
milhões, segundo dados do 
Detran.SP. Segundo dados do 
DENATRAN, Indaiatuba pos-
sui 174.394 veículos.

Um incêndio de grandes 
proporções destruiu parte de 
uma loja comercial, na Rua 
Pedro de Toledo, na área 
central no início da manhã 
desta quinta-feira, dia 3. A 
causa do incêndio só po-
derá ser definida depois da 
perícia.

A comunidade Aleitamen-
to Materno Solidário (AMS) 
realiza amanhã, dia 5, das 8h 
às 16 horas “A Hora do Ma-
maço” no Casarão Pau Preto. 
Este é o 4º ano que Indaiatuba 
participa dessa ação nacional, 
que acontecerá na “Semana 
Mundial da Amamentação”.

No dia 14 de agosto a 
Associação de Diabetes de 
Indaiatuba “Sempre Amigos” 
em parceria com a Faculdade 
Max Planck retorna com as 
atividades do projeto “Diabe-
tes no Controle”. Os encontros 
acontecem três vezes por 
semana, das 18h às 19 horas.

Na madrugada de quarta-feira, dia 2, uma grande quadrilha de São Paulo assaltou uma agência bancária de Indaiatuba, locali-
zado na Avenida Ario Barnabé. No decorrer da ocorrência houve tiroteio, sendo um no local do assalto e outro no bairro Colinas.
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Bandeira tarifária nas 
contas de energia de 
agosto será vermelha

Inscrições do 
Esporte Cidadão 
tem início amanhã

Principais atletas 
do país participarão 
do PowerMan Brasil

Veículos com placas 
final 5 e 6 devem ser 
licenciados neste mês

Incêndio de grandes 
proporções mobiliza 
Bombeiros

“A Hora do Mamaço” 
acontece no Casarão 
do Pau Preto

“Diabetes no Controle” 
retorna atividades no 
dia 14 de agosto

Assalto a banco termina com 
morte e prisão de bandidos
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Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia - www.bellesante.com.br - Av. João Ambiel, 1287 – Indaiatuba - SP

Por Alexandre Skupien M de Campos, tecnólogo em informática, desen-
volver de sistemas e professor 

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

Danilo Parisotto – 19-3312-2067 - Amira Web Systems

opinião
Editorial

União faz a força
A Guarda Civil de Indaiatuba se mostrou mais uma vez 

treinada e capacitada para enfrentar os problemas de segurança 
pública na cidade. Nesta semana, não diferente de outras ações, 
a Guarda Civil participou da ação contra a quadrilha de assalto 
a banco, que foi surpreendida durante o roubo. 

Em enfretamento com os ladrões, os Guardas Civis conse-
guiram “abortar” a ação dos indivíduos que seguiram em fuga. 
E em ação conjunta com a Polícia Civil, os bandidos foram 
novamente surpreendidos ao chegarem ao local que seria a 
“sede” da quadrilha.

Toda a ação obteve sucesso, devido o trabalho conjunto que 
gerou resultado eficaz, e a participação da população através da 
denúncia anônima e comunicação de movimentação estranha 
aos arredores da agência bancária. 

São ações em conjunto que combate a criminalidade e faz 
com que a população se sinta segura com a segurança pública 
que Indaiatuba oferece e merece.

Artigos

CUIDADO COM IMPLANTES FALSIFICADOS

Dentes cada vez mais Brancos

Cuidado com os e-mails falsos

NA ERA DIGITAL EM QUE VIVEMOS PRECISAMOS NOS PREOCUPAR COM 
NOSSOS ARQUIVOS ?

SONETO PARA A FOLHA DE PAPEL

Não é de hoje que a busca pela estética corporal tem aumentado entre os brasileiros. Cada vez mais o brasileiro busca não 
somente o corpo perfeito com músculos bem definidos, mas também pele de cor uniforme, sem manchas, sem rugas, sobran-
celhas bem desenhadas, cabelos sedosos, com cores vibrantes, roupas, sapatos, acessórios que embelezam ainda mais homens 
e mulheres. A Odontologia acompanhou essa busca pela estética. Hoje, grande parte dos tratamentos realizados nas maiores 
clínicas cuidam principalmente da estética bucal e harmonização facial, em todas as especialidades. A procura por tratamentos 
como clareamento, facetas laminadas, lentes de contato dental, plástica gengival, bichectomia, botox, implantes e ortodontia 
aumentou consideravelmente nos últimos 15 anos. Hoje, ir ao dentista não significa apenas tratar as cáries e fazer limpeza. Hoje 
não basta ter dentes saudáveis. Eles precisam (e muito) ser belos. O sorriso é o cartão de visita de qualquer pessoa. Não somente 
no trabalho e em relacionamentos. Hoje a busca por um lindo sorriso faz parte da auto estima. Pessoas tiram selfies no espelho 
o tempo todo. Tudo é documentado com vídeos. Ter dentes bonitos não é só necessário. É fundamental! No entanto, todos os 
casos precisam ser estudados com muito cuidado. Muitas vezes o desejo desenfreado por procedimentos como facetas laminadas 
e lentes de contato acabam sendo mal planejados e deixam o paciente com os dentes maiores do que deviam e mais brancos do 
que combina com o tom de pele natural da pessoa. Para um caso de estética com facetas ser considerado bem sucedido, as facetas 
devem ser lindas, brancas, mas imperceptíveis. Precisa combinar com o formato do rosto e do sorriso. Precisa ser harmônico 
com o tom de pele e com a idade do paciente. Por isso, a necessidade de uma equipe de profissionais muito bem preparados para 
planejar até mesmo os casos de estética dental mais desafiadores!

Uma pesquisa recente revela que temos hoje uma certa dificuldade em gerenciar tudo aquilo que temos de informação em 
nossos computadores , celulares, tablets entre outros dispositivos eletrônicos. Ficou tão facil no mundo de hoje tirar aquela foto 
, gravar aquele arquivo e com isso acabamos gravando muitas informações e não conseguindo gerenciá-las.

Mas quando vamos procurar aquelas fotos que gravamos para mostrar para família e não encontramos. Aquele arquivo impor-
tante de TCC da faculdade que trabalhamos horas nele e o mesmo se perde dentro de nosso computador. O que fazer nessa hora ?

Existem hoje empresas que trabalham para recuperar dados perdidos por empresas e usuários.  
A recuperação de dados é uma ciência que procura reconstruir o sistema de ficheiros ( pastas ) para que possa ser recuperada, 

via programas ou equipamentos específicos, qualquer informação perdida, seja em um computador, tablet, notebook ou servidor 
de rede de uma empresa. 

Não existe um botão mágico que recupere os dados. É necessário muita pesquisa e investimento, pois cada modelo de disco 
rígidos (“HD“) necessitam de uma ferramenta específica”. O processo exige especialistas altamente treinados e um laboratório 
bem equipado.

Uma dica é que se caso acontecer isso com você , procure uma empresa especializada para lhe ajudar a recuperar o bem mais 
precioso que são seus arquivos.  Uma outra dica , procure sempre guardar seus arquivos em mais de um local . Hoje existem 
serviços de armazenamento em nuvem que ajudam muito nessas horas em que você precisa de uma cópia de arquivo tão valioso.
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Assim como tantos outros produtos de outros segmentos, a odontologia também vem sofrendo com a pirataria. Cerca 
de 20% dos implantes dentários realizados no Brasil são feitos com implantes falsificados, então é fundamental você saber 
qual a marca e os modelos de componentes que serão utilizados na sua cirurgia. 

Estes são os cuidados que você tem que ter na hora de escolher a clínica que vai realizar o seu tratamento com implantes 
dentários:

Embalagem: o implante vem fechado, lacrado, esterilizado. Na parte de cima da caixa, tem o tamanho do implante, 
formato o registro na Anvisa e o QR code com o lote do titânio usado na confecção desse implante. Dentro dessa caixa, 
totalmente estéril, está o implante dentário.

Marca: Há marcas nacionais de ótima qualidade, como SIN, Neodent, ambas usadas na Oral Sin.
Dentro do implante vem 3 vias de um adesivo, uma fica para clínica, outra vai para o prontuário do paciente e a outra é 

do próprio paciente. Tendo esta etiqueta em mãos, em qualquer lugar do mundo você consegue trabalhar no seu implante 
caso seja necessário. Neste local consta o tamanho da chave, tamanho do parafuso e o registro da Anvisa do seu implante 
dentário. Este é um documento que a clínica deve dar para você levar, porque é a garantia da procedência do seu implante 
dentário.

Para finalizar, não menos importante, é a escolha do profissional que vai te atender e realizar a sua cirurgia. No site do 
CRO você consegue ver todos os profissionais habilitados, de todos os estados do país, bem como suas especialidades.

A Oral Sin preza pela sua saúde e bem estar acima de tudo, por isso só trabalha com produtos certificados e profissio-
nais reconhecidos e especializados. 

Sem nada, ou vazia a folha branca do papel,
Que como um cãozinho depende da nossa vontade, para em algo se transformar,
As vezes em uma carta de amor, outras vezes em um amontoado de nada,
Mas sempre, através de desejos, que normalmente são passageiros.

Olho a folha branca, de fundo branco e penso em pensamentos brancos,
Leves como uma brisa e sem sentido como um vazio de nada sentir,
Pois, nada é mais branco que um coração sem sentimentos,
Um amor sem desejo, um sorriso sem vontade.

Bela folha branca, que tento marcar com minhas ideias,
Mas na brancura do meu pensar, só faço é sujar o branco da folha,
Importância não é escrever, mas sentir tudo que se escreve.

Branca folha de papel, que mesmo invisível, carrega
Em seu branco todos os meus desejos e caminhos, se não os enxergo,
A culpa é do total branco da minha sensibilidade, vazia das cores da alegria.

Luiz Alberto ´Cebolinha´ Pereira

Você já deve ter ouvido diversas histórias nos últimos meses 
sobre pessoas e órgãos públicos que, ao receberem mensagens de 
e-mail, clicaram num determinado link e acabaram infectando todo 
o ambiente de rede. Essa é uma prática muito comum:  receber 
mensagens falsas que se fazem passar, por exemplo, por bancos 
(ou qualquer outra entidade), solicitando a confirmação de alguns 
dados através de um link enviado por e-mail e que, quando clicado, 
direciona o usuário a uma página muito semelhante à da instituição 
original mas que, na verdade, é apenas uma imitação, criada para 
capturar os dados do usuário e usá-los de maneira indevida - prática 
conhecida como “phishing”.

O fato é que, para muitas destas situações, geralmente atribuída a 
hackers, nem é necessário tanto conhecimento assim em computação. 
Há muito código e aplicativos prontos na própria internet que podem 
ser usados por qualquer pessoa com um conhecimento razoável, 
bastando, muitas vezes, um e-mail convincente. Mas como evitar 
cair no conto do vigário? Veja, na prática, detalhes que irão auxiliar 
você a não ser a próxima vítima, poupando muita dor de cabeça:

1- E-mail vindo de instituição bancária ou órgão público: a 
primeira coisa a se ter em mente é que bancos não enviam e-mails 
por motivo algum, muito menos pedindo confirmação ou solici-
tando informações sobre você ou sua conta, e tampouco avisam 
que você possui valores em atraso do que quer que seja. Comu-
nicação como estas são feitas da maneira tradicional, via carta. O 
mesmo é válido para cartões de crédito. Única ressalva fica para 
quando você, explicitamente, contatou algum agente bancário e 
este já avisa de antemão que enviará os dados que você pediu por 
e-mail. Mas aí o nome de quem assina o e-mail será exatamente o 
da pessoa com quem você conversou. E mesmo nestas situações 
jamais é solicitado que o cliente clique em algum link para fazer 
o que quer que seja. 

Mesmo que você não saiba disso, há outro ponto a considerar: o 
linguajar. Muitas vezes, o palavreado empregado não é exatamente 
o que se esperaria de uma instituição séria. Não necessariamente 
por conter gírias ou palavreado menos culto, mas pela construção 
da frase. Por exemplo, recentemente recebi um e-mail como sendo 
do banco Santander e que trazia o seguinte texto: “Informamos 
que devido a greve continuar, será necessário fazer a atualização 
de seus dados”. Um e-mail sério não utilizaria a construção “de-
vido a greve continuar” e, sim, “devido a continuação da greve”, 
“em virtude da greve” ou “uma vez que a greve continua”, já que 
são construções mais adequadas. Neste mesmo e-mail, passando 
o mouse sobre o link que deveria ser clicado para a tal “atualiza-
ção”, o endereço de um site totalmente estranho apareceu: “www.
truongtinphat.com”. O endereço deveria ser o do banco mas, ao 
invés disso, ele apontava para outro site qualquer. Aí é definitivo: 
se não é o site do banco, a mensagem também não é dele. Simples-
mente apague-a. Mesmo que o remetente do e-mail contenha “@
santander.com.br”, saiba que isso é facilmente forjado... Continua 
na edição 759
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Campanha de Vacinação 
contra a raiva para cães 
e gatos começa amanhã 

ARQUIVO RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Imunização será realizada das 9h às 16 horas em diversos locais
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Etapa regional do Torneio Brasil de Robótica será disputado no Colégio 
Objetivo Indaiatuba em setembro

Na área urbana, a vacinação será realizada em todos os sábados de agosto em locais diversificados

CONSULTA

Objetivo Indaiatuba sediará 
torneio Brasil de robótica

OAB realiza atendimento 
à população na Praça 
Dom Pedro II 

Terá início amanhã, 
dia 5, a Campanha 
contra a Raiva para 

Cães e Gatos, promovida 
pela Prefeitura de Indaiatuba. 
Na área urbana, a vacinação 
será realizada em todos os 
sábados de agosto em locais 
diversificados, como unida-
des de saúde, igrejas e praças. 
Já na área rural, a campanha 
acontecerá às terças, quartas 
e quintas-feiras deste mês 
(confira a programação abai-
xo). A Faculdade Max Planck 
também fará a vacinação no 
campus de medicina vete-
rinária durante todo mês de 
agosto das 9h às 21h.

Para ser imunizado o 
animal precisa ter três me-
ses completos e o dono do 
cachorro ou do gato deve 
levar a carteira de vacinação. 
É indicado levar o cão preso 
em um a coleira e, se neces-
sário, usar focinheira. Os 
gatos devem ser conduzidos 
dentro da casinha de trans-
porte, sempre por adultos. 
A Prefeitura ressalta a im-
portância de levar o animal 
para ser vacinado, pois não 
há tratamento, comprovada-
mente eficaz, para a raiva e 
poucos pacientes sobrevi-
vem à doença, a maioria com 
sequelas graves.

A raiva é uma doença 
infecciosa aguda que com-
promete o sistema nervoso 
central. É transmitida ao 
homem pela inoculação do 

vírus presente na saliva e se-
creções do animal infectado, 
principalmente pela morde-
dura e, mais raramente, pela 
arranhadura e lambedura de 
mucosas ou pele lesionada. 
No Brasil, o morcego é o 
principal responsável pela 
manutenção da cadeia sil-

vestre, enquanto o cão, em 
alguns municípios, continua 
sendo fonte de infecção im-
portante. Outros reservató-
rios silvestres são: macaco, 
cachorro-do-mato, raposa, 
gato-do-mato, mão-pelada, 
guaxinim, entre outros.

Mais informações sobre 

a Campanha de Vacinação 
contra a Raiva para Cães 
e Gatos podem ser obtidas 
pelo telefone 3816-6666 ou 
3834-9297.

Para saber os locais onde 
serão realizada a vacinação 
confira em nosso site www.
maisexpressao.com.br 

O Colégio Objetivo In-
daiatuba sediará a fase regio-
nal do Torneio Brasil de Ro-
bótica no dia 30 de setembro. 
Ao todo 26 equipes do estado 
de São Paulo participarão da 
competição, com alunos do 
Ensino Fundamental I e II e 
do Ensino Médio. Essa etapa 
do torneio é seletiva para a 
fase nacional, com data e lo-
cal ainda não definidos.  

As equipes serão premia-
das nas modalidades Kids 
(Fundamental I), Middle 
(Fundamental II) e High (En-
sino Médio).

De acordo com o professor 
e técnico das equipes de Ro-
bótica do Objetivo, Leandro 
Mathias, sediar o evento será 
uma nova oportunidade de 
aprendizado. “Será muito 

importante para conhecer-
mos os bastidores, como 
funciona o campeonato, mas 
principalmente para promo-
ver um maior envolvimento 
com a comunidade”, afirma 
Mathias. 

O Colégio Objetivo In-
daiatuba participará com 
5 equipes: Quilombótica e 
Kaboom Kids, na categoria 
Kids, Catchau Kings e Ca-
tchau Queens, na categoria 
Middle e a Bazinga, na cate-
goria High. “Estamos treinan-
do duro desde o começo de 
maio para disputarmos vagas 
para o nacional. Os alunos es-
tão empenhados e motivados 
para essa competição. Por 
estarmos disputando em casa, 
contamos com a nossa torci-
da!”, convida o professor. 

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), subseção de In-
daiatuba realiza no próximo dia 
11, em Comemoração ao dia do 
Advogado, uma ação na Praça 
Dom Pedro II, com objetivo de 
auxiliar a população nas diversas 
dúvidas quanto aos seus direitos 
e deveres.

O atendimento ocorrerá jun-
to ao terminal central de ônibus 
municipal, das 9h às 15 horas, 
e contará com advogados de 
diversas especialidades na qual 
irão oferecer assistência jurídica, 
orientações e agendamentos para 
a triagem do convênio entre a 
OAB e Defensoria do Estado.

Segundo o presidente da 
Subseção da OAB de Indaiatuba, 
Dr. Alexandre Soares Ferreira o 
evento mostra o compromisso 
da subseção de Indaiatuba com a 
população. “O que vemos hoje é 
a importância cada vez maior do 
papel dos advogados na defesa 
das instituições democráticas, 
e na orientação da população, 

tendo em vista as constantes re-
formas das diversas legislações 
– trabalhista – previdenciária – 
civil”, disse. 

Assim, o evento OAB em 
Comunidade, estará à dispo-
sição para sanar as diversas 
duvidas da população, quer 
sejam dos direitos dos tra-
balhadores, da aposentado-
ria, familiares, entre outros. 
“Desenvolver a cidadania e 
proporcionar o acesso à justiça 
de forma igualitária faz parte 
de nossa missão”, ressalta 
Ferreira.

A OAB tem no seu DNA 
um amplo histórico de lutas, 
bem conhecidas e reconhecidas 
pela sociedade, seja no âmbito 
dos direitos humanos, na luta 
pela liberdade de expressão e 
de imprensa, pelo estado demo-
crático de direito, pelo combate 
à corrupção, por uma justiça 
mais rápida e célere, e ainda, a 
defesa de tantas outras lutas pela 
melhoria da Justiça e da nação.
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Viracopos é considerado 
o melhor terminal aéreo 
do país

Projeto “Diabetes no Controle” retorna 
atividades no dia 14 de agosto

cidade

“A Hora do Mamaço” 
acontece amanhã
Evento acontece no Casarão Pau Preto, das 8 às 16 horas com diversas atrações

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A comunidade Aleita-
mento Materno Soli-
dário (AMS) realiza 

amanhã, dia 5, das 8h às 16 
horas “A Hora do Mamaço” 
no Casarão Pau Preto. Este é o 
4º ano que Indaiatuba participa 
dessa ação nacional, que acon-
tecerá na “Semana Mundial da 
Amamentação”.

O encontro proporcionará 
diversas atividades para reforçar 
a importância da amamentação 
exclusiva até 6 meses e com-
plementada até 2 anos, que é 
recomendação da Organização 
Mundial de Saúde e do Ministé-
rio da Saúde, tendo vários bene-
fícios para a mãe que amamenta, 
para o bebê amamentado, para 
as famílias e consequentemente 
para toda a sociedade.

Com diversas atrações pro-
gramadas para o dia, o evento 
tem inicio às 8 horas com a 
exposição fotográfica da Se-

mana Mundial do Aleitamento 
Materno na Tulha do casarão do 
Pau Preto e pode ser visitada até 
às 11h30. 

Das 12h às 14 horas ocorre a 
Pintura de Barriga para gestan-
tes com a Doula Raquel Prado 
e Ensaio Fotográfico especial 
para o Dia dos Pais com a 
fotógrafa Rafaela Giacomelli.

“A Hora do Mamaço” será 
aberto ao público a partir das 14 
horas com o “Lanche da Tar-
de”, no estilo festa americana, 
no qual o lanche é comparti-
lhado entre todos. Numa linda 
“Roda de Conversa” mulheres 
contarão as dificuldades supe-
radas nessa caminhada difícil e 
compensadora.

Por fim, haverá o momen-
to em que todas as mães que 
amamentam serão convidadas 
a amamentarem seus bebês, 
reforçando o objetivo do en-
contro. 

O Museu Casarão Pau Preto 
está localizado na Rua Pedro 
Gonçalves, 477.

O encontro proporcionará diversas atividades para reforçar a impor-
tância da amamentação exclusiva até 6 meses

O Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Campinas, 
São Paulo, foi eleito pela 
quinta vez o melhor terminal 
aéreo do país na pesquisa 
de satisfação de passageiros 
realizada pela Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência 
da República. O estudo, di-
vulgado hoje (31), ouviu 13,1 
mil usuários, no embarque e 
desembarque, dos 15 princi-
pais aeroportos do Brasil nos 
meses de abril, maio e junho 
deste ano.

Na satisfação geral dos 
passageiros, Viracopos atin-
giu a maior nota da sua his-
tória, desde o início da pes-
quisa, em 2013 ,com 4,9, em 
uma escala que vai de 1 a 5. 
Na pesquisa anterior, realiza-
da no primeiro trimestre de 
2017, Viracopos havia ficado 
na 4ª colocação, com 4,47.

O índice mostrou que 92% 
dos viajantes avaliaram os 
terminais como “bons” ou 
“muito bons”, superando o 
número do trimestre anterior, 
que foi de 91%. Com isso, o 
índice de satisfação geral teve 
nota 4,39, em uma escala de 
1 a 5.

Viracopos foi seguido 
por Curitiba (4,74) e Brasí-
lia (4,58). A menor nota foi 
do Aeroporto Internacio-
nal Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, em Salvador, 
com 3,86, que embora seja 
o único aeroporto abaixo da 
meta estipulada pela Comis-
são Nacional de Autoridades 

Aeroportuárias (Conaero), 
apresentou melhoria de 2,5% 
na comparação com o mesmo 
período do ano anterior.

Entre os aspectos com 
melhor avaliação na pesqui-
sa estão o tempo de fila na 
emigração (4,69), tempo de 
fila na inspeção de segurança 
(4,6), qualidade da informa-
ção prestada pela companhia 
aérea (4,6) e tempo de fila no 
check-in – guichê (4,45).

De outro lado, o custo dos 
produtos em lanchonetes e 
restaurantes foi o item pior 
avaliado, com pontuação de 
2,96. Aspectos como custo do 
estacionamento, qualidade da 
internet/wi-fi e a disponibili-
dade e localização de bancos 
e casas de câmbio também 
obtiveram avaliação negativa 
dos usuários, todos com notas 
abaixo de 4.

Pesquisa
Desde que passou a ser 

realizada, em janeiro de 2013, 
a pesquisa de satisfação já ou-
viu mais de 280 mil pessoas 
nos 15 aeroportos responsá-
veis por 80% da movimen-
tação de passageiros no país. 
Em uma escala de 1 a 5, os 
usuários classificam o de-
sempenho das operações em 
37 indicadores, além do item 
final sobre a sua satisfação 
geral com o aeroporto. Neste 
último trimestre, foram entre-
vistadas 13.194 pessoas, das 
quais 8.343 eram passageiros 
de voos domésticos e 4.851 
de internacionais.

No dia 14 de agosto a 
Associação de Diabetes de 
Indaiatuba “Sempre Ami-
gos” em parceria com a Fa-
culdade Max Planck retorna 
com as atividades do proje-
to “Diabetes no Controle”.

O  p ro je to  t em como 

objetivo oferecer atendi-
mento multiprofissional, 
envolvendo as  áreas  de 
Enfermagem, Nutrição, Fi-
sioterapia, Educação Física 
e Farmácia.

Os encontros acontecem 
três vezes por semana, de 

segunda, quarta e sexta-fei-
ra, das 18h às 19 horas. Os 
interessados em participar 
do projeto devem inscre-
ver-se na Interclínicas da 
Faculdade Max Planck, pelo 
telefone (19) 3885 9901 
ou na Associação, pelos 

telefones (19) 3834 7617 e 
994626291, com Edvaldo 
Furtado Apolinário, o Didi. 
Os atendimentos serão rea-
lizados na Interclínicas que 
fica na Avenida 9 de dezem-
bro, 460, Jardim Pedroso, 
Indaiatuba.
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Veículos com placas 
final 5 e 6 devem ser 
licenciados neste mês 
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Motoristas devem se atentar à data-limite para não ficarem irregular
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Alunos do Pré descobrem 
as ciências através de 
seres pré-históricos

MONTREAL

Veículos com placas final 5 e 6 devem ser licenciados até o dia 31 de agosto

Alunos do Pre do Colegio Montreal descobrem o mundo dos dinossauros

Agosto é o quinto mês do 
calendário anual obri-
gatório de licencia-

mento dos veículos registrados 
no Estado de São Paulo, que já 
ultrapassam 28,4 milhões, se-
gundo dados do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP). Segundo 
dados de 2016 do Departamen-
to Nacional de Trânsito (DE-
NATRAN), Indaiatuba possui 
uma frota de 174.394 veículos.

Dando sequência ao cro-
nograma os proprietários, 
quem tem veículo com placas 
terminadas em 5 e 6, tem até 
31 de agosto para licenciar. 
Caso contrário, fica impedido 
de rodar a partir desta data até 
regularizar a documentação. 
Esse calendário não vale para 
veículos de carga, cujo crono-
grama começa em setembro.

Em 2017, o licenciamento 
de qualquer tipo de veículo 
custa R$ 85,24. Para receber 
o documento em casa, o cida-
dão paga R$ 11 a mais pela 
postagem dos Correios. No 
total, é preciso desembolsar 
R$ 96,24 para regularizar o 
veículo. Pagar o licenciamen-

to em atraso gera a cobrança 
de multa e juros de mora.

Caso não seja feito, o 
dono do veículo pode ter o 
nome inscrito no Cadastro 
Informativo dos Créditos não 
Quitados (Cadin) e na dívida 
ativa do Estado pelo débito 
em aberto. Além disso, con-
duzir veículo não licenciado 
é infração gravíssima. O Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB) prevê multa de R$ 
293,47, sete pontos na habi-

litação e remoção do veículo 
a um pátio.

Para licenciar não é ne-
cessário ir às unidades do 
Detran.SP ou imprimir boleto 
para pagar o licenciamento. 
Basta informar o número do 
Registro Nacional de Veícu-
los Automotores (Renavam) 
ao caixa bancário ou selecio-
nar essa opção nos terminais 
eletrônicos das agências ban-
cárias ou no internet banking.

Ao pagar o custo de envio 

pelos Correios junto com 
a taxa de licenciamento, o 
documento é emitido automa-
ticamente e a entrega é reali-
zada em até sete dias úteis no 
endereço de registro do veí-
culo. Quem preferir solicitar 
e retirar o documento pesso-
almente, é só ir até um posto 
Poupatempo ou unidade do 
Detran.SP da cidade onde o 
veículo está registrado, com 
o comprovante de pagamento 
e a identidade.

Os seres pré-históricos 
despertam muita curiosida-
de sobre a sua existência. 
Através deles, os alunos do 
Pré do Colégio Montreal 
descobriram um mundo 
novo, cheio de curiosidades. 

De acordo com a pro-
fessora Rosana Cristina 
Boscolo, responsável pelas 
turmas, por meio de pes-
quisas, elaboração de car-
tazes, da escrita, da roda 
de leitura e da produção 
de brinquedos, os alunos 
mergulharam no universo 
dos dinossauros e aprende-
ram muito. “Eles ficaram 
in t e re s sados  e  f i ze ram 
muitas perguntas. Como os 
dinossauros têm presença 
marcante no imaginário 
infantil, isso despertou a 
curiosidade e estimulou a 
observação e o raciocínio”, 
conta a professora.

Com esse projeto, de-
senvolvido no primeiro se-
mestre, os alunos compre-
enderam o que é extinção, 
aprenderam a diferenciar 
animais carnívoros e her-

bívoros, como os dinos-
sauros sobreviviam,  suas 
diferentes espécies e em 
que época eles viveram. 
“Eles também participa-
ram de atividades como 
a confecção de fósseis de 
d inossauros  fe i tos  com 
argila, ovos de dinossauro 
feitos com areia colori-
da e farinha de trigo e o 
amigo Dino,  produzido 
com materiais recicláveis. 
Eles adoraram! Ficaram 
encantados com o mundo 
dos dinos”,  comentou a 
professora Rosana.

“Por meio de atividades 
lúdicas que despertam o 
interesse das crianças é 
possível motivá-las para 
o aprendizado das ciên-
cias ou de qualquer outra 
disciplina. É gratificante 
acompanhar suas desco-
bertas e poder mostrar a 
eles que o conhecimento 
é importante e pode ser 
muito divertido!”, afirmou 
Mauricéia Pereira, coor-
denadora pedagógica do 
Colégio Montreal.
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Assalto à agência bancária 
termina com quatro bandidos mortos
Na fuga, o grupo entrou em confronto com policiais civis no bairro Colinas
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A perseguição acabou em uma chacará no Bairro Colinas onde os assaltantes fizeram uma moradora refém

Fogo atinge residência e loja comercial no centro de Indaiatuba

Duas pessoas são baleadas em 
assalto no Jardim Colibris

Incêndio de grandes proporções 
mobiliza Bombeiros

ASSALTO

FOGO

Na madrugada do dia 
2 uma grande qua-
drilha de São Paulo 

assaltou uma agência bancá-
ria de Indaiatuba, localizado 
na avenida Ario Barnabé. No 
decorrer da ocorrência houve 
tiroteio, sendo um no local do 
assalto e outro no bairro Coli-
nas, em uma chácara que era 
usada como provável ponto 
de encontro da quadrilha. A 
ação resultou em quatro ban-
didos presos, quatro bandidos 
mortos, dois fugitivos e qua-
tro policiais feridos; sendo 
dois da Guarda Civil e dois 
do G.E.R (Grupo Especial 
de Reação da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo). A qua-
drilha no momento da fuga 
também fez uma senhora e 
uma criança de refém, mas 
ambas foram liberadas e pas-

sam bem. Valores da agência 
bancária foram levados, mas 
até o fechamento desta maté-
ria não foram divulgados os 
detalhes. 

A ocorrência teve início 
na madrugada, por volta das 
3h30. Tudo começou quando 
a viatura da Guarda Civil 
foi alvejada pelos bandidos 
durante o patrulhamento. Os 
dois guardas foram atingidos 
pelos tiros. Um deles foi 
atingido no colete a prova de 
balas e no glúteo; o GC pas-
sou por cirurgia para retirada 
do projétil e não corre risco 
de morte. O segundo guarda 
também foi atingido no cole-
te, teve ferimentos leves e foi 
liberado. Um caixa eletrônico 
foi aberto com maçarico e o 
dinheiro foi subtraído, em 
outro equipamento foi co-
locado explosivos, mas não 
chegaram ser acionados. De-
pois de efetuado o roubo na 

agência os ladrões trocaram 
tiros com os guardas civis e 
policias militares que pres-
tavam apoio na ocorrência. 

Os ladrões foram acom-
panhados até uma chácara 
no bairro Colinas, onde a 
quadrilha se deparou com o 
G.E.R (Grupo Especial de 
Reação da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo) que 
estavam investigando a ação 
do bando e prepararam a 
abordagem no ponto de en-
contro dos bandidos. Neste 
local também aconteceu uma 
troca de tiros que resultou na 
morte de quatro bandidos. 
Dois policiais civis tiveram 
ferimentos leves. Outros dois 
bandidos pularam em uma 
chácara vizinha e fugiram 
com um Logan Prata. Outros 
dois ladrões invadiram outra 
chácara vizinha e cercados 
pelos homens do G.E.R e 
da Guarda Civil acabaram 

fazendo a moradora de refém.  
A Guarda Civil foi acionada 
pelo 153 pela população por 
conta do tiroteio e deslocou 
várias viaturas ao local in-
clusive do G.A.P (Grupo de 
Apoio Preventivo) que parti-
ciparam da ocorrência.

O G.E.R negociou a sol-

tura dos reféns e por volta 
das 10h30 eles se renderam 
e soltaram as vítimas sem 
ferimentos. Outras duas pes-
soas foram presas por envol-
vimento com a quadrilha. Os 
presos foram direcionados 
para São Paulo e a ocorrência 
será apresentada na Capital 

Paulista pelo G.E.R. Os lo-
cais estão preservados pela 
polícia para os peritos da 
polícia técnico cientifica de 
Campinas. O GATE (Grupo 
de Ações Táticas Especiais) 
esteve presente na agencia 
bancaria e fez a recolha do 
artefato que não explodiu.

Integrantes da quadrilha que 
assaltou uma agência bancária 
em Indaiatuba são suspeitos 
de roubos a caixa eletrônicos 
e residências nas regiões de 
Campinas e Sorocaba, segundo 
o Departamento Estadual de 
Investigações Criminais (Deic).

Segundo informações, entre 
os crimes praticados está uma 
tentativa de assalto, ocorrida 
na semana passada, em Soro-
caba. Na ação quatro homens 
armados com fuzis arrombaram 
a porta da agência e usaram 
bananas de dinamites para ten-

tar explodir os equipamentos, 
porém os artefatos não foram 
detonados. 

Na fuga, os criminosos ain-
da fizeram disparos, chegando 
a acertar a guarita de uma uni-
versidade particular. Ninguém 
ficou ferido.

Grupo é suspeito de roubos 
nas regiões de Campinas e Sorocaba

Duas pessoas ficaram feri-
das após um assalto na noite 
do último dia 28. De acordo 
com testemunhas, dois bandi-
dos invadiram uma residência 
na Avenida Josué Ferreira da 
Silva, no Jardim dos Colibris, 
e renderam duas pessoas.

Enquanto o assalto acon-

tecia, uma mulher chegou à 
residência e percebeu uma 
movimentação estranha e saiu 
a procura de ajuda em uma 
academia ao lado. 

Com a chegada das viatu-
ras, os assaltantes reagiram 
disparando contra os guardas. 
Os tiros atingiram um carro 

que estava estacionado na 
rua e um veículo que estava 
na garagem.

Na troca de tiros dois 
homens foram atingidos por 
tiros nas pernas e foram so-
corridos e levados para o 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

Um incêndio de grandes 
proporções destruiu parte de 
uma loja comercial, na rua 
Pedro de Toledo, na área cen-
tral no início da manhã desta 
quinta-feira, dia 3. De acordo 
com informações de um guar-
da civil, a causa do incêndio 
só poderá ser definida depois 
da perícia. O incêndio teve 
início por volta das 7 horas da 
manhã em um cômodo na rua 
Bernardino de Campos, e se 
alastrou rapidamente atingindo 
parte da loja comercial. Várias 
equipes do Corpo de Bom-
beiros foram acionadas para 
conter as chamas.  Nenhuma 
pessoa ficou ferida.
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Academia 40+ traz nova modalidade 
de Pilates para Indaiatuba
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Cross Pilates traz característica mais dinâmica e versátil de aulas
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Academia 40+ traz para Indaiatuba a nova modalidade de Pilates, Cross Pilates O método é indicado para todas as pessoas que desejam fazer exercícios planejados

A academia 40+ traz 
para Indaiatuba uma 
nova modalidade 

de Pilates: Cross Pilates, um 
novo método de treinamento 
físico que surgiu pela fusão de 
alguns princípios do Pilates e 
Treino Funcional. Essa ver-
tente do Pilates se baseia no 
método original, porém traz 
atualizações e aprimoramen-
tos.

De acordo com o fisiote-
rapeuta e sócio proprietário, 
Leonardo Maruyama, a mo-

dalidade tem como objetivo 
o desenvolvimento das três 
aptidões (cardiorrespiratória, 
musculoesquelética e neuro-
motora) que são fundamen-
tais para restauração/manu-
tenção da saúde e qualidade 
de vida. “O Cross Pilates per-
mite que se tenha inúmeras 
possibilidades de exercícios e 
movimentos, proporcionando 
um atendimento ainda mais 
personalizado”, explica.

A finalidade do Cross 
Pilates é promover, além do 
condicionamento físico, o au-
mento da força do praticante, 
o equilíbrio e a resistência 
muscular, que são alcança-

dos, graças à inclusão de 
alguns princípios do Treino 
Funcional.

Ainda de acordo com o 
fisioterapeuta, o método é in-
dicado para todas as pessoas 
que desejam fazer exercícios 
planejados. Para atletas, a 
modalidade enfatiza o treino 
do gesto esportivo e funcio-
nal durante as aulas; Para 
as pessoas com objetivo de 
recuperar lesões/disfunções, 
o método ajuda a melhorar a 
saúde; E para os indivíduos 
saudáveis, o Cross Pilates 
visa a melhorar qualidade de 
vida, estética e bem-estar.

Maruyama enfatiza que 

o método desenvolve a ati-
vidade de forma mais ex-
pressiva a força, agilidade e 
coordenação do praticante, 
principalmente, relacionada 
ao esporte. “O Cross Pilates 
traz uma característica mais 
dinâmica e versátil de aulas, 
com mais intensidade de car-
ga e repetições”, Explica. E 
devido a isso, houve a neces-
sidade de aperfeiçoamento 
dos equipamentos do Cross 
Pilates. “São aparelhos bem 
mais robustos e arrojados que 
os demais, oferecendo alta 
resistência e estabilidade”, 
conta o fisioterapeuta.

Você já fez uma aula de 

Cross Pilates? Vale a pena 
conhecer! A academia 40+ 
está localizada na Avenida 
Conceição, 2.536. Telefone 
para contato (19) 3392-4819.

Academia
Quem já passou dos 40 

anos sabe que precisa fa-
zer alguma atividade física 
para poder manter a saúde 
e a mente em dia, afinal ser 
fisicamente ativo minimiza 
e atrasa os efeitos do enve-
lhecimento que acaba pro-
vocando uma deterioração 
inevitável do corpo e da sua 
capacidade de funcionamen-
to, bem como um aumento 

das doenças relacionadas, tais 
como entorses, distensões e 
fraturas; doenças, tais como 
a obesidade e a diabetes; e 
condições como a osteoar-
trite e problemas ósseos e 
articulares.

A academia 40+ atende 
todas as idades e ambos 
o sexo, e oferece aos seus 
alunos um ambiente diferen-
ciado com uma proposta de 
serviço focada no individuo 
e tem como objetivo pro-
porcionar um ambiente leve, 
descontraído e arejado, com 
no máximo oito pessoas por 
hora, supervisionadas por 
dois preparadores físicos. 
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Bandeira tarifária nas 
contas de energia de 
agosto será vermelha
O acréscimo será de R$ 3 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos
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Indenizações por morte 
no trânsito aumentaram 
27% no 1º semestre 
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O total de indenizações por acidentes de trânsito caiu e foram pagos 
192.187 indenizações de janeiro a junho de 2017A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) anunciou que a bandeira tarifária 
aplicada no mês de agosto será verme-

lha, patamar 1, com acréscimo de R$3 a cada 100 
quilowatts-hora(kWh). O fator que determinou a 
bandeira foi o aumento do custo de geração de ener-
gia elétrica. Em julho, foi aplicada a tarifa amarela às 
contas.

Em nota a Aneel disse que, a bandeira vermelha, 
patamar 1, é acionada nos meses em que o valor do 
Custo Variável Unitário (CVU) da última usina a ser 
despachada for igual ou superior a R$ 422,56/MWh e 
inferior a R$ 610/MWh. A Agência ainda orientou que 
“como o sinal para o consumo é vermelho, os consumi-
dores devem intensificar o uso eficiente de energia elétrica 
e combater os desperdícios”.

A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, 
amarela ou verde) e indica o custo da energia em função 
das condições de geração.

Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hi-
drelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas 
para garantir o suprimento de energia no país. Segundo a Aneel, a 
bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma 
forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de 
energia, mas que geralmente passa despercebido.

Tarifa branca 
A partir de 1º de janeiro de 2018, os consumidores poderão 

solicitar a adesão à tarifa branca de energia elétrica, que é a adoção 
de preço diferente de acordo com o horário de consumo. Com a 
tarifa branca, a energia consumida fora do horário de pico será 
mais barato, segundo a Aneel. Entretanto, é importante que cada 
consumidor conheça o seu perfil de consumo na hora de optar entre 
a tarifa branca e a convencional.

O analista de mercado da Proteste, Rafael Bomfim, 
alerta que a tarifa branca pode ser muito boa ou muito 

ruim, dependendo do perfil de consumo. Para ele, 
quem optar por essa tarifa tem que ser capaz de 
aproveitar os horários fora de ponta. “Conheça 
bastante as regras e verifique a possibilidade 
de se adaptar aos melhores horários da tarifa”, 
disse. “Se é um consumidor que tem a rotina 
rígida, não é aconselhável”.

Com as novas regras, nos dias úteis o preço da 
energia poderá ser dividido em três horários: ponta, 

intermediário e fora de ponta. As faixas variam de 
acordo com a distribuidora. O horário de ponta, com 

a energia mais cara, terá duração de três horas, na parte 
da noite. A taxa intermediária será uma hora antes e uma 
hora depois do horário de ponta. Nos feriados nacionais 

e nos fins de semana, o valor é sempre fora de ponta.
Aderir à tarifa branca será opcional e estará disponível 

para as novas ligações e com unidades que consomem mais 
de 500 quilowatts-hora (kWh) por mês. Em um prazo de 
12 meses, será oferecido para unidades com média anual 

de consumo superior a 250 kWh por mês e, em até 24 meses, 
para as demais unidades consumidoras.
A tarifa diferenciada não valerá para os grandes consumidores, 

como as indústrias, nem para quem é incluído na tarifa social de 
energia. Para aderir à tarifa branca, os consumidores precisam 
formalizar sua opção na distribuidora, e quem não optar por essa 
modalidade continuará sendo cobrado pelo sistema atual. 

A Seguradora Líder-DP-
VAT, responsável pela ope-
ração do Seguro por Danos 
Pessoais Causados por Veícu-
los Automotores de Via Ter-
restre (DPVAT) divulgou que 
as indenizações envolvendo 
acidentes fatais no trânsito re-
gistraram aumento de 27% no 
primeiro semestre deste ano, 
em relação aos primeiros seis 
meses de 2016. No total, foram 
19.367 indenizações pagas 
para herdeiros de vítimas fa-
tais. Já o número total de inde-
nizações por acidentes de trân-
sito caiu. Foram pagos 192.187 
indenizações de janeiro a junho 
de 2017, incluindo casos de 
morte, invalidez permanente e 
despesas médico-hospitalares. 
O número é 9% menor que no 
primeiro semestre do ano pas-
sado, quando foram registradas 
210.334 indenizações.

Sobre a análise dos óbitos, 
o Sudeste foi a região que 
concentrou a maior incidência 
dos acidentes dessa natureza 
(35%), seguido do Nordeste 
(31%), que teve maior par-

ticipação das motocicletas 
nessa estatística. O Nordeste 
concentra apenas 17% do total 
de veículos do país, destacando 
o alto índice de fatalidade em 
acidentes envolvendo motos.

Como nos anos anteriores, 
a maior incidência de inde-
nizações pagas, no primeiro 
semestre de 2017, foi para ví-
timas do sexo masculino (um 
total de 75%). Nesse período, 
a faixa etária mais atingida 
foi 18 a 34 anos, um total de 
94.167 mil indenizações. No 
período analisado, os moto-
ristas foram as principais víti-
mas. Em indenizações fatais, 
eles representaram 56% das 
indenizações pagas e 57% em 
acidentes com sequelas per-
manentes. Nesse cenário, for-
mado por 82.125 motoristas, 
73.024 eram motociclistas, 
um total de 89%. Os pedestres 
ficaram em segundo lugar nas 
indenizações por morte no 
período (26%), assim como 
nos acidentes com invalidez 
permanente (30%) e despesas 
médico-hospitalares (17%).
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Powerman Brasil confirma 
participação dos principais 
atletas do país
Atletas ainda podem se inscrever para garantir presença na competição 

POWERMAN BRASIL

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

Horóscopo de 04 a 10/08 Por Alex Costa Guimarães

O ariano tem nessa semana uns dias agitados nas nego-
ciações financieras e nos acordos que envolvam rela-
cionamentos ou parceria (tipo sociedade). Os planetas 
que ampliam sua força (Sol e Marte) estão em Leão 
provocando dias em que a agitação e a intensidade de 
suas ações umentam. No setor afetivo existe uma faci-

lidade para encontros diversos.

O taurino se verá envolvido em situações de intesa mo-
vimentação no setor de relacionamentos pessoais e da 
mesma forma isso acontecerá em sua vida profissional. 
Seu lar, sua vida em familia e sua relação com seus 
parentes ganham destaque nesse momento. Devido aos 
indícios de facilidades para realizar negociações, poderá  comprar ou 
vender bens.

O geminiano estará muito aagitado em seu trabalho, será 
exigido maior concentração e foco nos projetos que ier 
desenvolvendo. Isso poderá provocar novas oportuni-
dades de ampliar novas frentes de trabalho, ou mesmo 
no trabalho que possui. Na vida social, a maneira de 
se comunicar e os entendimentos ficam harmonizados.

O canceriano pode viver uma semana meio tensa e an-
gustiada devido a seu volume de emoções que tende a 
crescer nesse momento, porém se souber lidr com suas 
emoções conseguirá trabalhar com sua insegurança 
diante de alguns fatos que possam ocorrer. Financeira-
mente o momento é tranquilo. No setor afetivo , existe 
facilidade para iniciar e manter um envolvimento amoroso. Novos 
projetos de trabalho podem surgir.

O leonino poderá focar mais sua atenção nos assuntos 
domésticos e familiares, parentes podem necessitar de sua 
atenção. No setor financeiro, existe facilidade para lidar 
com compra e venda de bens ou de aprender alidar com 
suas finanças. No setor afetivo , existe uma calmaria, e ao 

mesmo tempo isso pode significar que apesar e tudo calmo, existirá uma 
estabilidade emocional, o nativo não ficaria agitado em busca de alguém.

O virginiano entra em uma fase onde precisará fazer 
acordos, negociar inícios de projetos ou até mesmo 
reformar partes de situações em sua vida. Novas ami-
zades podem surgir e o nativo pode encontrar novas 
amizades. Afetivamente o nativo passa por um período 
de autocontrole e seu mundo emocional vive um momento de equilí-
brio. Excelente para melhorar as relações sejam familiares ou íntimas.

O libriano vivencia dias de agitação financeira e sua vida 
material pode exigir maior dedicação. É possivel que se 
o nativo estiver criando uma ideia ou projeto específico, 
esta semana consiga obter resultados. Sua vida afetiva 
pode ter altos e baixos nesta semana, será necessário usar 

sua arte diplomática nos relacionamentos.

O nativo de escorpião passa por período um pouco tenso 
e desejando que aquilo que está envolvido funcione da 
forma como pensa que tem que funcionar e isso pode 
vir a provocar um desgaste grande de suas força pes-
soal. Essa determinação precisa ser focada para evitar 
que ocorra acidentes ou fatos que criem muitos atritos. 
Novas oportunidades financeiras tendem a surgir nesse tempo.

O sagitariano enfrenta fortes tensões em seu mundo 
emocional. Sua ansiedade pode atingir picos altíssimo 
e isso gerar palavras que ferem, atitudes agressivas, 
enfim, o momento pede que tenha calma, que veja as 
coisas por outro ângulo, que medite e pratique alguma 
atividade física considerada masculina como muay thai, 

boxe, karatê, etc. Isso trará uma sensação de bem-estar e renovará sua 
fé e seu otimismo perante os fatos.

O capircorniano sente que sua vida social precisa ser 
melhor trabalhada, alguns nativos podem oficializar 
seus relacionamentos, outros podem ampliar suas 
amizades, mas o interessante é que o capricorniano 
será colocado em pauta onde estiver, as pessoas irão 
solicitar sua presença. Amizades são renovadas, e 
alguns amigos podem ir embora. Sua energia vital está boa aproveite. 

O trabalho para o aquariano pode estar gerando algumas 
tensões, mas o nativo precisa se programar e planejar 
suas ações, para que essa aflição do que possa vir a ocor-
rer não tire sua tranquilidade. Sua energia aquariana pode 
gerar alguma dificuldades com os equipamentos que 
envolvam ondas elétricas ou magnéticas. Portanto corre 
o risco de danificar equipamentos eletro-eletronicos. 

O pisciano pode sentir seu otimismo e sua fé crescendo. 
Uma nova filosofia de vida pode despertar dentro do 
nativo e isso trazer relacionamento com pessoas que 
vem de longe ou estrangeiras. Sua vida profissional 
exige atenção, pois sem isso pode sofrer revezes no 
trabalho. Em termos de saúde é bom tomar cuidado 
com essas irritações que surgem inesperadamente dentro de você.

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

Inscrições do Esporte Cidadão tem início amanhã
PROJETO

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

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

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

Após dois anos conse-
cutivos em Florianópolis, 
a competição chega à cida-
de. Segundo o Presidente 
do PowerMan Brasil, Luiz 
Amaral, Indaiatuba os atuais 
campeões Mariana Borges 
e Bruno Matheus já confir-
maram presença, além de 
outras feras que prometem 
esquentar a briga pelo título 
do evento.

Uma das principais confir-
mações para o evento desse 
ano é a presença de Santiago 
Ascenço. Um dos triatletas 
mais vitoriosos do Brasil, 
Santiago acumula títulos em 
três Ironman 70.3 (Penha – 
2009, Rio de Janeiro – 2015 
e Punta del Este – 2016). 
Em 2012, o goiano venceu 
o Brasileiro de Duathlon, 
com distâncias de 10km de 
corrida, 40km de ciclismo e 
5km de corrida, e prova ser 
um forte concorrente para 
a terceira edição da maior 
série de duathlon do mundo 
no Brasil.

Ainda entre os homens 
Ícaro Cavalcanti, Antônio 
Mansur, Francisco Viana 
Neto, Leandro Silva e Fer-
nando Ferreira também estão 
escalados no pelotão de elite. 
Enquanto isso, no Feminino, 
Mariana Borges já tem a 
companhia de Bruna Mahn e 
Maria Ângela. No entanto, a 
lista ainda não está fechada e 
é bem provável que o startlist 
das duas categorias ganhe ca-

ras novas nos próximos dias.
A presença de atletas de 

nível internacional confirma 
a consolidação da marca 
Powerman no Brasil que a 
cada ano vem ganhando no-
vos adeptos. Com um percur-
so desafiador, especialmente 
no ciclismo, e uma ótima 
infraestrutura, que terá como 
base o Velódromo Olímpico, 
a expectativa é para que a 
edição desse ano no interior 
de São Paulo seja a mais mar-
cante da série no país.

Indaiatuba
O Presidente do Power-

Man Brasil disse que Indaia-
tuba foi a cidade escolhida, 
pois atende todas as neces-
sidades para a realização da 
prova. “O munícipio oferece 
a viabilidade técnica para 
realização do percurso de 
ciclismo, mão de obra qua-
lificada, proximidade com 
aeroportos e grandes rodo-
vias do Estado de SP e uma 
rede hoteleira na região que 
consegue suprir a demanda 
dos atletas”, explica.

Amaral ainda diz que a 
expectativa para a estreia 
em Indaiatuba é a melhor 
possível. “O percurso é ex-
tremamente desafiador, a 
estrutura do velódromo é 
incrível e o acolhimento que 
tivemos pela cidade está 
sendo fantástico. Os atletas 
podem se preparar pra uma 
prova inesquecível”, revela.

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

profissionais. 
Competição

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

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

A prova vale vaga para 
o mundial da categoria, rea-
lizado sempre em setembro 
na Suíça. A altimetria do 
percurso e os detalhes podem 
ser vistos no mapa de prova 
-http://www.powermanbra-
sil.com/percurso-2.

Atletas que ainda não garantiram    
presença podem se inscrever no site

Os atletas que ainda não garantiram presença na etapa po-
dem se inscrever através do site www.powermanbrasil.com. É 
importante frisar que a organização programou uma série de 
benefícios para assessorias esportivas e grupos que tenham inte-
resse em participar da prova. Para mais informações basta entrar 
em contato através do e-mail relacionamento@e2x.com.br.

Mais informações através do link www.powermanbrasil.
com, facebook.com/powermanbrasil ou pelo instagram.com/
powermanbrasil.

As inscrições gratuitas para 
o projeto Esporte Cidadão tem 
início amanhã, dia 5, das 8h às 
14 horas,  nos núcleos esportivos. 
Serão abertas as inscrições para as 
vagas remanescentes de alunos 
desistentes do 1º semestre de 2017. 

Para se inscrever, o aluno 
deve comparecer em um dos 

A campeã Mariana 
Borges está confir-

mada para a compe-
tição que acontece 
em Indaiatuba no 
dia 20 de agosto

O Esporte Cidadão oferece aulas gratuitas de 19 modalidades esporti-
vas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

núcleos esportivos acompa-
nhado dos pais ou responsável, 
apresentar o RG e o compro-
vante de residência e preencher 
a ficha de inscrição disponível 
no local (confira em nosso site 
os núcleos e as modalidades).

As aulas são oferecidas duas 
vezes por semana, de manhã e 

a tarde, e há diversas opções 
como Handebol, Ginástica 
Artística, Taekwondo, Futebol, 
Bicicross entre outras.

O Esporte Cidadão está em 
sua 4ª edição em Indaiatuba e 
oferece aulas gratuitas de 19 
modalidades esportivas em 18 
núcleos para crianças e adoles-
centes de 6 a 15 anos que tem a 
oportunidade de praticar diver-
sas atividades esportivas com 
objetivos educacionais, sociais 
e culturais. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(19) 3825-6270 e nos telefones 
de contato de cada núcleo.

Projeto
O Projeto Esporte Cidadão, 

desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Esportes, em 
parceria com a Organização 
Nacional das Entidades do 
Desporto (Oned) é incentivado 
pela empresa John Deere do 
Brasil e pelo Banco Sofisa. 
Recebe recursos via Lei de 
Incentivo do Ministério do 
Esporte desde 2014.
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cultura e lazer

DIVULGAÇÃO

PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA - Lançamento  -  Ação  
-  Classificação 14 anos -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Quarta (9):   18h15  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   20h00
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   15h20  /  18h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: 
Quinta (3)  a  Quarta (9):   21h30
............................................................................................................
O FILME DA MINHA VIDA - Lançamento -  Drama  -  Classifi-
cação 14 anos  -  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Quarta (9):   15h20  /  17h50  /  20h25
............................................................................................................
SOUNDTRACK - Estreia -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  112 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7)   e   Quarta 
(9):   21h45. Sábado (5)  e  Domingo (6):   14h00  /  21h45. *Excep-
cionalmente na terça, dia 8, este filme não será exibido no Jaraguá
............................................................................................................
FRANTZ - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exi-
bição* -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (8): 19h30. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 12,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
............................................................................................................
DUNKIRK - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  106 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Quarta (9):   16h25  /  19h00  /  21h30
............................................................................................................
EM RITMO DE FUGA - 2ª semana  -  Ação / Policial -  Classificação 
14 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   19h20
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   16h50  /  21h50
............................................................................................................
TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO - 3ª semana  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  149 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   17h15
3D – DUBLADO*
Polo Shopping: Quinta (3)  e  de  Sábado (5)  a  Quarta (9):   20h35
*Excepcionalmente na sexta, dia 4, não será exibida esta versão
............................................................................................................
D.P.A. - O FILME - 3ª semana -  Aventura Juvenil  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7),  Terça (8)  e  
Quarta (9):   15h40. Sábado (5)  e  Domingo (6):   14h30
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   15h45  /  17h50
............................................................................................................
CARROS 3 - 4ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 
livre  -  108 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Quarta (9):   15h00
Polo Shopping: Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7),  Terça (8)  e  
Quarta (9):   18h45. Sábado (5)  e  Domingo (6):   14h45  /  18h45
............................................................................................................
HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - 5ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos -  133 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7),  Terça (8):  21h10
Sábado (5)  e  Domingo (6):   13h50  /  21h10. *Este filme será exibido 
somente até terça, dia 8
............................................................................................................
MEU MALVADO FAVORITO 3 - 6ª semana  -  Animação / Co-
média  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá* - Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7)   e   Quarta 
(9):   19h20. Sábado (5)  e  Domingo (6):   16h50  /  19h20. *Excep-
cionalmente na terça, dia 8, este filme não será exibido no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7),  Terça (8)  e  
Quarta (9):   16h20. Sábado (5)  e  Domingo (6):   14h15  /  16h20
............................................................................................................

Mon Petit Cafeteria - sua nova casa de café
INFORME PUBLICITÁRIO

Classificados grátis - Faça o seu!

História do Cappuccino - Ama uma xícara de 
cappuccino?Então confira algumas curiosida-
des sobre a criação dessa bebida tão tradicional.  
A Itália é o berço do cappuccino. Todas as 
histórias sobre sua origem remetem ao monge 
Marco D’Aviano como o criador da receita. 
O surgimento foi em 1683 em uma tentativa 
de invadir a Europa, o exército islâmico dei-
xou sacas de café para trás. D’Aviano provou 
a bebida e resolveu acrescentar leite e mel. 
O Batismo Cappuccino: O nome da be-
bida faz referência às vestes utilizadas 
pelos monges franciscanos: cappuccio 
(capuz) e ino (espécie de diminutivo). 
Sabe onde você pode encontrar um deli-
cioso cappuccino com leite tipo A vapori-
zado na consistência ideal? Na Mon Petit 
Cafeteria que está na Avenida Itororó, 791 
- Cidade Nova I.

Curso de cozinha realiza concurso de culinária para 
alunos e ex-alunos 

FIEC

CINEMA

Leonardo e Eduardo Costa prometem agitar a noite com o show “Ca-
baré Night Club” 

Cabaré Night Club agita 
a Faici nesta sexta-feira
Cantores Leonardo e Eduardo Costa se apresentam hoje; Amanhã a dupla Maiara & Maraisa sobem ao palco da Faici

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba 

(Faici) agita Indaiatuba neste 
fim de semana. Hoje, dia 
4, os cantores Leonardo e 
Eduardo Costa trazem para o 
palco da festa o show “Cabaré 
Night Club”. Amanhã, dia 5, 
a dupla Maiara & Maraisa se 
apresentam pela primeira vez 
em Indaiatuba e prometem le-
vantar o público. O horário de 
abertura dos portões em todas 
as noites será às 19h.

No domingo, dia 6, não 
haverá rodeio e nem show no 
palco principal, porém a partir 
das 12h, acontece a Queima 
do Alho, uma festividade 
que envolve a culinária típica 
das comitivas de peões de 
boiadeiro preparada em um 
fogão improvisado próximo 
ao chão. Nesse mesmo dia, 
a programação ainda contará 
com a 3ª Etapa do Circuito Po-
eirão – Unidos pela Marcha. 

Na próxima semana a 
Faici retorna com todo va-
por.  No dia 10, Wesley 
Safadão, um dos maiores 
nomes sertanejos da atuali-
dade, 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 promete 

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. 

Além das atrações com 
shows no palco principal, os 
visitantes poderão conhecer a 
exposição Curral da Fama, na 
qual o criador Ricardo Benti-
nho, da Cia. 3B, apresentará 
touros renomados do rodeio 
nacional, que atualmente 

estão aposentados da função 
atlética, mas contribuindo 
para a renovação dos animais 
através da reprodução. O 
Parque do Peãozinho é outra 
atração e proporcionará ao pú-
blico um ambiente similar ao 
do campo com a mini fazenda.

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.

O público ainda poderá 
visitar de forma gratuita o 
recinto nos dias da Festa das 
12h às 17h, e aproveitar as 
opções oferecidas na praça 
de alimentação, as atrações 
do Parque do Peãozinho e 
prestigiar as classificatórias 
das provas de Team Penning, 
que acontecem a partir das 
15h nos dias 3 e 4, e a partir 
das 13h no dia 5 de agosto.

Os valores dos ingressos 
individuais, passaporte e ca-
marotes podem ser conferidos 
através do site www.faici.
com.br

Faici do Bem
E a Faici também está 

preocupada com o próximo, 
por isso foi criado a Faici 
do Bem, fruto da parceria da 
Comissão Organizadora com 
a Faculdade Max Planck e 
o Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (HAOC). A 
iniciativa garantirá a doação 
de 10% do montante total 
arrecadado com a venda de 
ingressos para o setor Pista, 
durante os seis dias de pro-
gramação, para contribuir 
com a construção do novo 
anexo do hospital. Outra 
ação social anunciada foi 
sobre a praça de alimentação 
que contará com uma barraca 
de pastel beneficente, que es-
tará sob o comando da FEAI 
(Federação das Entidades 
Assistenciais de Indaiatuba). 

O 1º Concurso de Culi-
nária da Fiec foi realizado 
na última segunda-feira, dia 
31, e nesta primeira etapa, 16 
duplas formadas por alunos e 
ex-alunos do curso técnico de 
cozinha tiveram que apresen-
tar em duas horas um prato 
contendo no mínimo 1 tipo 
de proteína, 2 acompanha-
mentos (sendo 1 carboidrato 
e 1 molho), sendo obrigatório 
o uso de pelo menos 3 ingre-
dientes saudáveis, sendo que 
um deles fosse gengibre.

A competição da Fiec que 
teve como molde o programa 
de talentos “Masterchef” de 
formato original da BBC do 
Reino Unido, e realizado no 

Brasil pela Rede Bandeirantes, 
premiará o Primeiro e Segundo 
Lugar com uma viagem para 
Itália com direito a uma semana 
de curso noICIF (Italian Culi-
nary Institute for Foreigners).

Os pratos apresentados 
foram: Explosão de Sabores 
com camarão rosa, Cos-
tela assada ao molho de 
shoyu com gengibre e purê 
de batata doce, Filé de truta 
com castanha ao molho de 
abacaxi e gengibre, Arroz 
trairão, Frango ao molho 
de laranja e gengibre, Atum 
com crosta de gergelim arroz 
negros e aspargos salteados, 
Macarrão ao molho branco 
e camarões, Filé Mignon ao 

molho de gengibre, Filé de 
Frango Empanado ao molho 
teriyaki acompanhado de 
legumes assados, Filé de 
tilápia crocante com purê 
de mandioquinha e molho 
de gengibre com abacaxi 
e legumes, Risoto de alho 
Poró,  Filé de merluza ao 
molho cítrico, Mignon suíno 
ao molho de limão e gengibre 
com purê de mandioquinha 
e batata, Salmão com purê 
de batata baroa e molho de 
limão, Lombinho com purê 
de batata doce e molho de 
maracujá e Filé de Merluza 
ao molho de laranja e espa-
guete misto.

A banca de jurados foi 

composta pela subchef do 
Buffet Visual Caroline Cha-
vier, a Nutricionista da Pre-
feitura Claudia Valdemarin e 
o nutricionista da Nutriplus 
Bruno Baldini que avalia-
ram a apresentação do prato, 
criatividade, características 
sensoriais, técnica e postura, 
técnica de preparo, higiene 
da bancada e tempo utilizado.

Foram classificadas 5 
duplas, que se dividirão para 
participar individualmente 
da final do concurso na pró-
xima segunda-feira, dia 7. 
Na etapa final cada compe-
tidor terá que preparar uma 
entrada e uma sobremesa 
contendo 1 fruta.
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cultura e lazer

Festival Agosto das Artes oferece 
quatro exposições
Eventos são gratuitos e o público poderá visitá-los até dia 25

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

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

O Centro de Convenções Aydil Bonachella está localizado na Rua das Primaveras, 210 – Jardim Pompeia

A exposição 
possibilitará ao 

público conhecer 
de perto 12 incríveis 

espécies de dinossauros

Dinossauros invadem o Polo 
Shopping Indaiatuba

EXPOSIÇÃO

O tradicional Festival 
Agosto das Artes 
conta neste ano com 

quatro exposições, oficinas 
e exibições. Os eventos são 
gratuitos e acontecem de 8 
a 25 de agosto no Centro de 
Convenções Aydil Bona-
chella e no Museu da Água.

O festival tem como ob-
jetivo incentivar o interesse 
da população pelas artes e 
suas manifestações. 

O Salão de Artes Visuais 
de Indaiatuba é um dos pro-
jetos e tem como objetivo 
divulgar e incentivar a pro-
dução dos artistas plásticos 
de Indaiatuba e região me-
tropolitana de Campinas. Os 
artistas que estarão expondo 
foram classificados pela co-
missão de seleção formada 

por: Cesar Giobbi, Martinho 
Caires e Iracema Salgado. O 
‘salão’ pode ser visitado de 

segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h.

Outra atração é o Foto 

Clube com o tema “Resga-
tando a Cultura” que visa 
valorizar as raízes culturais 

manifestadas nas músicas, 
danças, artesanatos e tra-
dições, resgatando através 
de fotos o conhecimento 
cultural acerca dos bens 
culturais. 

As fotografias poderão 
ser vistas de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

A exposição “Conectado 
sem Esquecer o Passado” 
também faz parte do Fes-
tival e tem como objetivo 
fomentar a reflexão que 
muitas vezes são esque-
cidas, pois não estão no 
nosso cotidiano de forma 
explícita. A FUNAI afirma 
que “Os Povos Indígenas 
estão presentes nas cinco 
regiões do Brasil, sendo que 
a região Norte é aquela que 
concentra o maior número 
de indivíduos...” Este even-
to também pode ser visitado 

de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12 horas e das 13h às 
17h.

Já as fotos da exposição 
“Casinhas do Interior”, do 
grupo Fotogrando Ideias é 
o resultado de um trabalho 
coletivo onde os fotógrafos 
buscam fazer uma homena-
gem ao homem do campo 
com imagens que revelam 
personagens e áreas rurais 
de Indaiatuba e municípios 
vizinhos, resgatando lem-
branças das casinhas do 
interior que ainda existe 
nessas cidades. As fotos 
estão expostas no Museu 
da Água, na Rua do Museu, 
205 – Bairro Tombadouro, 
de terça-feira a domingo, 
das 9h às 16h.

O Centro de Convenções 
Aydil Bonachella está loca-
lizado na Rua das Primave-
ras, 210 – Jardim Pompeia

A “Expo-
sição Mun-
do Jurássi-
co” chega 
ao Polo Sho-
pping Indaiatuba e 
promete surpreender os visitan-
tes com a espécie Tiranossauro 
Rex de 6 metros de altura, entre 
outros dinossauros que estarão 

espa-
lhados pelo 
empreendimen-
to. O evento acon-
tece de 9 de agosto a 

8 de setembro, com participação 
gratuita.

A exposição possibilitará 
ao público conhecer de perto 
12 incríveis espécies de dinos-
sauros, em tamanho real, com 
som e movimento, em uma 
ambientação que simula o ha-
bitat natural onde viveram esses 
grandes répteis há milhões de 
anos. Além da cenografia, serão 
expostos textos sobre a história 
de cada réplica, suas principais 
características e curiosidades. 
Um tema que não perde a atua-
lidade e está sempre permeando 
o imaginário do público, as 
telinhas e as telonas.

A gerente de marketing 
do Polo Shopping Indaiatuba, 

Andréa Fernandes dá uma dica: 
“Aproveite para tirar uma foto 
e compartilhar com os amigos 

esse momento único. 
Esse é o tipo de 

experiência 
que quere-
mos pro-
porcionar 
ao nosso 
público com 

a exposição”, 
disse. “Este é um 

evento que está 
no Brasil há 10 
anos, com su-

cesso absoluto, 
tendo passado por 

mais de 50 grandes cidades 
brasileiras. Estamos muito feli-
zes em trazer a exposição com 
exclusividade a Indaiatuba, 
consolidando a vocação do Polo 
para promover grandes eventos, 
únicos na cidade”, ressalta.

A exposição ocupará uma 
área de aproximadamente 
300m² e contará com 12 répli-
cas, entre as quais destacam-se 
os gigantes: Tiranossaurorex; 
Espinosssauro; Braquiossauro; 
Gigantossauro; Maiassauro; 
Pterossauro; Estiracossauro; 
Galimimo; Anquilossauro; 
Protocerátopo; Dilofossauro; 
Tiranossauro Rex Jovem e duas 
réplicas de ovos de dinossauro.

A “Exposição Mundo Ju-
rássico” poderá ser visto de 
segunda a sábado, das 10h às 
22h e domingos e feriados, das 
12h às 20 horas.

 
Homens pré-históricos
Para aumentar ainda mais 

o clima de pré-história, o Polo 
Shopping Indaiatuba preparou 
uma surpresa para os visitantes do 
final de semana: todos os sábados, 
durante a exposição, um grupo 
de quatro homens das cavernas e 
um arqueólogo explorador estará 
no Shopping interagindo com os 
clientes de 14h às 17h.

“Estamos usando uma licença 
poética para colocar os homens 
das cavernas no mesmo ambiente 
dos dinossauros, mesmo sabendo 
que eles não são contemporâneos, 
com a intenção de provocar uma 
imersão ainda maior dos clientes 
nesse universo primitivo. Quere-
mos dar uma ideia de como foi 
à vida dos nossos antepassados 
em um ambiente completamente 
selvagem”, explica Andréa. Os 
personagens darão uma conotação 
mais lúdica à exposição e estarão à 
disposição do público para fotos.

Os “Homens da Caverna” 
estarão no Polo Shopping 
nos dias 12, 19 e 26 de agos-
to e 2 de setembro, das 14h 
às 17 horas.

Confira os principais 
dinossauros: 

TIRANOSSAURO REX - O 
mais temido e conhecido; esta 
réplica tem 12 metros de com-
primento e 6 metros de altura. O 
Tiranossauro, cujo nome signifi-
ca “lagarto tirano rei”, foi um dos 
maiores carnívoros terrestres e 
tinha a mordida mais poderosa do 
planeta. As fêmeas eram maiores 
que os machos e chegavam a 
pesar mais de 10 toneladas.
ESPINOSSAURO - Réplica 
com 13 metros de comprimento 
e 5 metros de altura. O Espinos-
sauro foi uma espécie carnívora, 
capaz de andar sobre duas ou 
quatro patas, sendo uma das 
estrelas do filme Jurassic Park 3. 
Suas vértebras prolongavam-se 
por até 2 metros do lado de fora 
das costas, o que lhe conferiu 
o nome de “lagarto espinho”. 
Curiosidade: Foram descobertos 
dentes e vértebras de espinossau-
ros no Brasil, no estado do Ceará.
BRAQUIOSSAURO – Réplica 
com 6 metros de comprimento. O 
nome significa “lagarto braço”, 
pois seus membros anteriores 
eram maiores que os posteriores. 
Com uma dieta herbívora, seu 
pescoço longo lhe permitia, sem 
esforço, comer folhas nas altas 
copas das árvores. Chegava a 
pesar 50 toneladas.
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Fiesta Peruana de Gastronomia, 
Cultura e Turismo reúne mais de 
5 mil pessoas no Cambuí

Inauguração Track & Field

Falando de Rotary

Em comemoração aos 196 anos de independência do Peru, 
Campinas recebeu no último domingo a 3ª edição da Fiesta 
Peruana de Gastronomia, Cultura e Turismo e reuniu mais 
de cinco mil pessoas. O evento possibilitou a aproximação 
dos campineiros com os costumes do país andino ao oferecer 
comidas típicas, artesanato, música e danças. 

Segundo Alexandra Caprioli, diretora de Turismo da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 
de Turismo e do Campinas, o desfecho da comemoração foi 
bastante positivo e superou as expectativas da organização.

Foi inaugurada na noite do dia 27/07, a mais nova loja da Track & Field, na Av. Presidente Kennedy, ao lado da Loja Hope, 
mais um empreendimento de Janaína Ruman.

Posse - Na noite do dia 27/07, o Rotary Club de America-
na, realizou a sua grande Festiva de Posse do novo Presidente 
2017/2018, Paulo Rogério Batalhão e sua nova diretoria, além 
da posse, também aconteceu a visita do Governador Distrital 
José Valter Viotto, juntamente com a sua Coordenadora Distrital  
Leonilde Felici Viotto, nesta noite também teve o evento “Noite 
Italiana”,  com deliciosas massas e uma sobremesas supimpa.

Cocaes e demais- Sábado dia 28/07, aconteceu a Campanha 
da Hepatite C, com os clubes de Rotary e Rotaract e Rotary 
Kids, junto com a Ong Gabriel, nos Shoppings Jaraguá e Polo 
em Indaiatuba.

só no Rotura - Renata Furlan Antolini, presidente do Ro-
tary Club de Indaiatuba Rotura, para o ano rotário 2017/2018, 
realizou na Casa da  Amizade de Indaiatuba, a 16ª Una Notte 
Italiana, seu primeiro grande evento em sua nova gestão, e di-
ga-se de passagem, estava tudo delicioso, perfeito e com muita 
alegria e contentamento de todos os presentes, as pastas foram 
feitas pelo Rotisserie e Buffet Bolonha. Parabéns, minha amiga 
querida; Renata você está fazendo a diferença.

Escritora kennedense recebe 
prêmio em São Paulo

Cinemark do Iguatemi Campinas terá 
apresentações do Royal Opera House

Na segunda- fe i ra 
(24/7), Isa recebeu, em São 
Paulo, o “Prêmio Excelên-
cia e Qualidade Brasil”, na 
categoria “Profissional do 
Ano” por contribuir com 
a cultura e a literatura in-
fantil brasileira. No roteiro 
da viagem, ela ainda visita 
algumas escolas.

Isa Colli é sucesso 
entre as crianças. Com 
linguagem lúdica, ela traz 
suas personagens em his-

tórias divertidas e emocionantes, contribuindo, através da narra-
tiva, para o despertar de valores como preservação da natureza, 
amizade e ética. Publicados pela editora IMEPH – voltada ao 
segmento de livros didáticos e literária infantil –, os textos de 
Isa Colli chegam a cada vez mais leitores no Brasil.

O Cinemark do Iguatemi Campinas inicia uma série de apre-
sentações de dança e ópera do Royal Opera House de Londres, 
sempre na primeira terça-feira de cada mês. A programação 
especial começou nesta terça-feira, 1º de agosto, com o balé “A 
Bela Adormecida”, composto pelo russo Piotr Ilitch Tchaiko-
vskya. Também serão exibidas as óperas “Madame Butterfly”, 
de Giacomo Puccini, e “Otello”, de Giuseppe Verdi, em 5 de 
setembro e 3 de outubro, respectivamente.

Os ingressos podem ser adquiridos no site (www.cinemark.
com.br) ou na bilheteria do complexo localizado no terceiro 
piso do Iguatemi Campinas (R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a 
meia-entrada). Os clientes que possuem o cartão Cinemark 
Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso.

Alunos do Colégio Meta de voltas às aulas

Davi da Silva 
participante da 
aula pratica 
de NR35 na 
Sanare Serviços 
de Saúde
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Papel de Parede

Center Noivas / Bromélia

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

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!

Beirute Grenelle Gastro Pub - um 
barzinho super aconchegante

Restaurante Caipirão

Inauguração - Sorveteria
Não existe nada melhor do que o Beirute da Casa da Esfiha. 
Vá conferir!

Manter um bom casamento pode não ser fácil, mas superar as 
dificuldades o faz cada vez mais forte. A Nova Loja, teve o imenso 
prazer de participar desse lindo momento Paola H Arashiro.

Sempre atenciosos com os seus clientes, os proprietários do 
Restaurante Caipirão Luiz Eduardo, Francinete e Luiz Fernando

Vestido de noiva tem que ser deslumbrante, que supere as expectativas de 
qualquer noiva, onde o modelo, tecido e detalhes fazem toda a diferença. 
Pensando nisso a A Nova Loja trouxe ao seu alcance a coleção Bromélia 
da Center Noivas. Além de representar de maneira grandiosa as curvas da 
mulher brasileira, está repleta de detalhes típico da espécie da bromélia. A 
coleção luxuosa é cheia de detalhes encantadores, rendas delineadas com 
perfeição e tem o poder de te deixar única em seu grande dia. Vale lembrar 
que para o Dia dos Pais a loja oferece maravilhosos termos e camisas sociais. 
Vá conferir! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

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

Acaba de ser inaugurada a Oldies Sorveteria e Guloseimas na 
Avenida Conceição, 217 (ao lado do Jornal Mais Expressão). 
Oferecem sorvete de potinho, shakes (com incríveis sabores) 
e bebidas. Além dos sorvetes incróveis cookies e toda 
semana uma incrível novidade em guloseimas. Fabricação 
própria. Aberto de quarta a domingo das 14h às 20h. Vale 
a pena conhecer. Parabéns Thiago e Derik, sucesso!

O Dia  Dos Pais  se 
aproxima e com ele 
m u i t a s  n o v i d a d e s ! 
C â m e r a  S H I M A N O 
com Lente f ish eye, 
excelente qualidade, a 
prova de água, ótimo 
custo benefício, ideal 
para os pais esportivos. 
Confira na Duas Rodas 
Avenida Pres idente 
Kennedy, 624 - Cidade 
Nova - Telefone: (19) 
3875-0269

A linda Jully Mattioni após 
banho e tosa com o tosador 
Darik na Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

Especial Dia dos Pais

Kostela do Japonês - não existe nada melhor!

O Sutiã na 
Sua Medida

Se adequa às diferentes 
formas femininas. Ele 
é o sutiã que respeita o 
corpo como ele realmente 
é. Mas, como isso funciona? 
É simples! O segredo é a 
combinação da medida do 
tronco com o tamanho dos 
seios (taça). Ou seja, a medida 
do tronco mais o tamanho 
da taça se complementam e 
criam então uma nova medida: 
40A, 42C, 44B, indo de 
acordo com tamanho e 
volume dos seios. Você 
já conhece? Vem pra 
Hope Indaiatuba, tem 
o prazer em recebê-la.
Avenida Presidente 
Kennedy, 1417. Fone:
3825-8963 / 9.7133-
1417 (Whats app)
Segunda a Sexta-feira das 9h às 19h
Sábados das 9h às 15h
Facebook: hope Indaiatuba
Instagram: hope.indaiatuba

Camarão recheado com 
catupiry acompanhado 
de arroz à grega e fritas

João Claúdio, Thomas e Leandro Ariela com os pais Valdemar e Denise

Inácio, Edson e IvoMiguel



15AMais Expressão

social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

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

Wellington da Casa de Carnes Filé na Brasa com o amigo Milese
Wagner da Casa Móveis e Eder da Carbon Estofados no 
Cintra Restaurante

Rodrigo, Evaristo e Marcelo no Caipirão
Rafael proprietário do Grenelle Gastro Pub recebendo os parceiros do Grupo Mais 
Expressão Admilson e Alan

O simpático casal Beatriz e Fernando no Caipirão

O casal Iara e Victor Hugo no Grenelle Gatro Pub

Daniel e sua filha Amanda no Caipirão Celso no Cintra Restaurante

Cassiane, Renata e Daniela no CaipirãoBruno e Sérgio no Cintra Restaurante

Anderson no Cintra Restaurante
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com professores capacitados para atender diversas idades entre 
3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

helga takeno

ANIVERSARIANTES - ATENTO

Janaina Ruman e Carol 
Duarte

Denise Marques, Kelen Gomes e 
Ednei Gomes

Claudio e Vera Ruman, os proprietários Claudio Jr. e 
Janaina Ruman, o prefeito Nilson Gaspar, Daniel Ruman, 
Fábio Conte, João Ruman e Silvio Domingues Hiro, Massao, Tatiane, Janaína Ruman, Sabrina e Karina

Rafael  e Ana Paula 
Pergoraro da Prime Águas

Alexandra da Onodera e 
Janaína Ruman

Inauguração Track & Field Indaiatuba

Sergio, dia 01/08Juarez, dia 03/08Edson, dia 03/08

Charles Brito, dia 03/08Luciana, dia 31/07

Os finalistas do Miss e Mister Indaiatuba. Foram 20 mulheres 
e 12 homens para a próxima etapa do concurso de beleza

Mariana Higa e Rafael Higa inauguraram o Congelados da 
Sogra na Av. Kennedy, 684, em Indaiatuba

Ivanilde Reis e Patrocinadores na Confraternização na Igreja 
Nazareno, do Casamento Comunitário que vai acontecer no 
dia 05/08 no sábado

Cris Daniele, Mariana Higa e Rafael Higa (proprietários) na 
inauguração do Congelados da Sogra, no ultimo dia 29/07 
agradecem a presença de todos

Os proprietários Reginaldo e Tânia e sua equipe agradecem 
a presença de todos na Inauguração do Casarão Café 
Colonial em Itaici, no ultimo dia 29 Victor Yui Nishikawa e os avós no Dia dos Avós no Objetivo

Participantes do treinamento NR35 na Sanare Serviços de Saúde
Cerimonialista Ivanilde Reis e sua equipe parabeniza o casal 
Lucas Melli e Paloma Iglesias



        caderno de negóciosNº 758

Locação - Salões

Centro – SL00247 - Sala Comercial 50M² R$800,00 
+ IPTU

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.

Centro- SL00336 - Salão Com 3 A 5 ambientes, com 
vestiários. R$ 3.000,00

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

Locação - Casas

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

Cidade Nova – CA 02988 - 01 dormitório, cozinha, 
sala, lavanderia, Wc, quintal nos fundos, s/ garagem. 
R$ 700,00 + IPTU

V. Georgina – CA0909 - Casa de fundos com 02 dormitó-
rios, 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, 
cozinha, Wc, lavanderia, garagem. R$ 1.000,00 + IPTU

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

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

JD. Alice – CA02986 - Casa 02 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc, garagem coberta. 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 

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

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

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

Jd.Valencia – CA 02976 - 03 dormitórios (01 suíte) ar 
condicionado e armários, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, planejada e despensa, área coberta com 
churrasqueira, portão eletrônico. R$ 2.500,00.

Locação - Apartamentos

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

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

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

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

Azaleia de Itaici – AP00710 - 03 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc ,01 vaga, portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.100,00 Incluso Condomínio e IPTU.

Pq. São Lourenço –AP00826 - 02 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviço, Wc, Vaga coberta (Cozinha 
e Banheiro móveis planejados). R$ 1.000,00 (Incluso 
Condomínio e IPTU)

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

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

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

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 am-
bientes, cozinha, Wc ,01 vaga. R$ 1.500,00 (Incluso 
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 planejados) R$ 
2.400,00 + Condomínio R$ 480,00

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 armá-
rios, Wc, sala, cozinha planejada, área de serviço, sacada,01 
vaga. R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 20.000,00)

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

Residencial Imagine- AP00789 - Localização Privilegia-
da - 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. Dos Colibris - 02 dormitórios ( 01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, quintal e 02 vagas cobertas. R$240.000,00

Pq. São Lourenço – CA02980 - 03 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc, cozinha e garagem coberta. R$ 250.000,00

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

Jd. Marina – CA02985 - 02 dormitórios, sala, Wc, cozinha, 
área de serviço. R$ 260.000,00

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

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

Pq. São Lourenço – CA02980 - 03 dormitórios (01 suíte) 
sala, cozinha, Wc,02 vagas. R$ 330.000,00

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

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

Jd. Valencia – CA02976 - 03 dormitórios (01 suíte) ar con-
dicionado e armários, sala 02 ambientes, cozinha planejada 
e despensa. Área coberta com churrasqueira. (Todos cômo-
dos 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 cond. 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: 3 suítes/1 closet, varanda, 
cozinha c/ despensa, lavabo. Sala de Estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, sala TV/escritório. Entrada lateral, wc externo, 
piscina, quintal e churrasqueira. (Sacadas em 2 quartos (frente 
e fundos) com amplo espaço). Garagem p/ 04 autos (02 cober-
tas). Terreno 301 m ², A. construída de 267m². R$940.000,00

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049 -  3 dorms, closet, sala 
2 amb., escritório, copa, coz., despensa, lav., 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 apto ou casa térrea em cond. Fechado) R$ 1.350.000,00

Venda - Chácaras

Recanto Campestre: CH 00328 -  03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha, Wc, área de serviço, edícula com Wc, pomar, pis-
cina aquecida, churrasqueira, 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. Mantova –TR00793 - Terreno plano de 228m²,Quitado 
R$ 110.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Regina – TR00768 - Terreno de 284 m² (aceita 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.

Quintas da Terracota– TR00792 - Terreno plano de 1.200 
m² . R$ 290.000,00

Jd. Residencial Villa Suíça– TR00754 – Terreno de 400 m² 
(aceita permuta por imóvel de menor valor). R$ 339.000,00
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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, cozinha com 
planejado R$800,00 + cond. 250,00 
incluido gás e água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, ao 
Cristo)- 2 dorm. sala, cozinha com 
armários e fogão cooktop, e 1 dorm 
com armários R$ 1.000,00 + cond. 
140,00
AP00643 – Duetto de Mariah – 3 
dorm., cozinha planejada, sacada 
gourmet, 2 vagas de garagem R$ 
1.700,00 + Cond. 341,72 – 11 andar 
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 infe-
rior sala 2 amb. Com lavabo, jd. De 
inverno, cozinha plan., lavanderia 
com armários, área gourmet, com 
churrasqueira, pia e WC. Cerca elé-
trica, 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  
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
CA01271 – CIDADE NOVA – casa 
de fundo, entrada independente 
com 1 dorm.,sala. Cozinha e WC 
, R$ 750,00
CA01277 -  Jd. Valenca – Sobrado  
Parte Superior com 3 dorm. sendo 
1 suite com ar condicionado  e ar-
mários e mais 1 WC social, Parte 
Inferior sala ampla, lavabo, cozinha 
planej., dispensa, lavanderia com 
armários, churrasqueira com pia 
e arm. 3 vagas cobertas, cerca 
elétrica. R$ 2.500,00 + Iptu
SA00010 – Office Premium 
– Torre Bunises – Locação 
sala de 44m2 com 1wc- sexto 
andar – aluguel$1.000,00 + 
cond. + IPTU

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
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  44m2 
com 1wc, cozinha , e área de 
luz e duas salas  sendo uma 
tipo 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 co-
zinha 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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ref. site 123881 - Green park - 3 dor-
mt / 1 suite / wc / coz / 2 salas / 1 gar  
R$270.000,00

ref. site 528881 - Jardins do império - 
terreno de 150 m² R$110.000,00

ref. site 195791 - Spazio Illuminare - 1 
dormt/ sala/ coz planejada/Lavand/ 1 gar 
coberta R$150.000,00

ref. site 9347 - Jd. morada do sol 
-  1 dorm / sala / coz / wc / as / R$ 
680,00 +IPTU

ref. site 931691  - Altos da Bela Vista  - 
3Dm/ 1 suíte/closet/sala jantar / es-
tar/2wc/ coz/lav/varanda gourm / churr. 
/piscina/ pomar/ árvores frutíferas/ 
poço caipira / jd. R$700.000

ref. site 961871 - Village Azaleia – 3 
dormt/ sala / coz / wc / lavand / 1 gar 
R$700 + COND+ IPTU

ref. site 333791 - Portal dos Ipês - 3 
dorm/ 1 suite /closet/ sala de jantar e 
estar / cozinha plan/ despensa/ lavabo/ 
escritório/ edícula/ 1 dorm/ wc serviço/ 
piscina / churr./ 4 gar R$980.000,00

ref. site 471791 - Jardim Marina - 1 suite/ 
sala/ coz amer/lavand/quintal/ 3 gar 
R$800,00 + IPTU

ref. site 930101 - Jardim Morada do Sol 
- 2 dorm/ sala/ coz/ wc / lavand/ 1 gar 
R$850.00 + IPTU

ref. site 671171 - Duetto di mariah - 3 
dorm.(1 suite) / 2 salas / coz. / wc / as / 
2 gar. R$ 1.700,00 + cond.

ref. site 518591 - Park Real - 3 dormt/ 
1 suíte/ sala 2 amb/ coz /pia e ilha de 
granito/ Wc/  jardim/churr R$410.000,00

ref. site 59738 - Jd do valle - 2 dorm.
(suite) / sala / coz. / wc / as / gar. R$ 
1.100,00 + IPTU
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

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

CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st),sala 
de estar e jantar,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 
2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ – R$390 MIL – 3dorms(1st),sala,co-
z,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$95 MIL – 1000m²,-
terreno plano, cercado, água encanada, esgoto,pés de fruta

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sa-
la,coz,wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm,sala,co-
z,WC,garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm,coz,wc
CECAP III – R$600,00 – dorm,coz,wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms,sala,co-
z,WC,sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm,coz,WC
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm,coz,WC,sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de carro.
CECAP III – R$800,00 – 2dorms,coz,WC,entrada de carro
PQ.DAS NAÇÕES – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,WC,quin-
tal,garagem
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – dorm,sala,coz,wc.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,WC,-
quartinho de despejo,garagem
CIDADE NOVA – R$950,00 – 2dormitórios, 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,W-
C,as,sem garagem. PISO SUPERIOR
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms,sala,coz,WC,garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st),sala,coz ameri-
cana,as,WC,garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,co-
pa,3wc,as,quintal,garagem. (SOBRADO)
VL.TELLER – R$1400,00 (frente) 2dorms,sala,copa,coz,WC,-
garagem  R$800,00 (fundos) dorm,sala,coz,wc                                
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st),sala de estar  
jantar,coz planejada,WC,nos fundos dorm e WC,are acober-
ta,garagem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1s-
t),sala,coz americana,WC,as,entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 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
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,ga-
ragem (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 limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC 
para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo,incluso água,luz,IPTU,ar condiciona-
do,lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,-
sacada,ar condicionado,montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m²,2wc,1 vaga de garagem

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
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 
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL CASA DE 04 COMO-
DOS EM LOTE INTEIRO + UMA CASA SIMPLES NOS 
FUNDOS POR APENAS: R$240.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997.3935-3294. CORRA!
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, COZINHA 
–WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. TODA EM 
EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! VALOR: APENAS: R$215.000,00 AC. FINANC, 
OU TERRENO NO NEGÓCIO. OU AINDA, ENTRADA 
+ PARCELAMENTO DIRETO COM PROPRIETÁRIO 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-20, 250 M2 -01 DORMITÓRIO SALA, COZI-
NHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, CONSTRUIDA NOS 
FUNDOS COM ESTRUTURA PARA SOBRADO E UM 
BELO TERRENO AJARDINADO NA FRENTE. VALOR: 
APENAS: R$260.000,00 AC. FINANCIAMENTO F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!
JARDIM HUBERT:03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) CO-
ZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GA-
RAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. ACEITA 
LOTE- FINANCIAMENTO- F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA DAS PRA-
ÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SALA-COZINHA-WC-LA-
VANDERIA E 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA- COM 
ARMARIOS PLANEJADOS-LINDO!! R$235.000,00 
AC.FINANCIAMENTO OU TROCA COM CASA OU 
TERRENO. TEL=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.
CORRA!!
CASA EM SALTO SP NO JD NAIR MARIA-04 CÕMO-
DOS –ENTRADA PARA AUTOS E QUINTAL NOS FUN-
DOS. APENAS: R$180.000,00-ACEITA 50% A VISTA E O 
RESTANTE EM PARCELAS DE R$2.000,00 POR MÊS-. 
TEL=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!

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

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, 
ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS 
ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ES-
TUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE 

JD.MORADA DO SOL (ANT-10). (PAV. SUP): 02 
DORM. -COZ. -SALA–WC – LAV –GARAGEM 
R$1.000,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-34): 01-DORM, SALA.
COZ –WC – R$600,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-64). (PAV. INF):01 
DORM. -COZ. -SALA–WC – LAV –GARAGEM R$ 
850,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-58):01 DORM. -COZ. 
-–WC – LAV –GARAGEM R$ 500,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FRENTE) 02 DORM–
SALA -COZ.–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). (PAV.SUP): 02 DOR-
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: 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 FREN-
TE A LOJA SOMHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141
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CASAS – LOCAÇÃO 

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

APARTAMENTOS – LOCAÇÃO  

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

SALAS – LOCAÇÃO 

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

TERRENOS – VENDA 

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

CASAS – VENDA

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

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

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

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

 
APARTAMENTO – VENDA  

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

PERMUTA

Temo Imóveis Urbanos e chácaras para permuta
Troca casa Próximo a avenida Conceição - Excelente 
localização, AT. 300 m², A/C 230 m² cin 5 dormitórios, 
churrasqueira. R$ 650.000,00, troca por casa menor em 
cond.
Casa Jd. Europa, terreno 250 m² 3 dormitórios sendo 1 
uma suíte R$ 450.000,00, aceita imóvel de menor valor ou 
terreno no  negócio. 
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classificados

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 - 3Ds / 1 suí-
te, sala, 2 wc, 3 vg - AC 
110 m2, churr R$ 340 
mil. F: (19) 99976-7071
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Imperdível! 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

Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Su-
perior: 03 dormitórios 
(03 suítes 1 c/ clo-
set), Wc, sala, cozinha 
americana c/despen-
sa, sala de jantar, me-
zanino para TV. Parte 
térrea: Sala grande 
Área externa: Churras-
queira, piscina, cam-
po 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 so-
cial, lavanderia, cons-
truída nos fundos com 
estrutura para sobrado 
e um belo terreno ajar-
dinado na frente. Ape-
nas: R$260.000,00 
ac. financiamento F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Oportunidade - Casa 
Vista Verde - condo-
minio fechado R$ 385 
MIL AC: 140 M2 - 3 
dorms / 1 suíte, sala, 
wc, 3 vagas. F: (19) 
99362-7351

M.Sol - rua-57, 01 
dormitórios sala, co-
zinha, wc social- la-
vanderia, garagem. 
Toda em em estrutura 
para sobrado. Oportu-
nidade única!! Valor: 
apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terre-
no no negócio. F. 
3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Oportunidade úni-
ca! Parque São Lou-
renço - 3 dormitórios 
e garagem em lote 
de 150m2 documen-
tada. Para vender 
u rgen te !  Apenas : 
R$250.000,00 (oferta 
válida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Oportunidade! Jd. 
Esplanada - Vendo 
casa 3 comodos (sala, 
quarto, cozinha) WC + 
varanda. AC. 64m² AT 
300m² R$350.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F: 3875-
5385/ 99258-2654.
Parque São Louren-
ço - AT. 150m² AC. 
125m² excelente casa 
a 50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms, 1 
suíte, 1wc social, co-
zinha com armarios, 
lavanderia coberta e 
fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro di-
ferenciado bem arbo-
rizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documenta-
ção Ok R$410.000,00. 
Tratar  (19)  3875-
0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Vendo Casa Cond. 
Santa Clara - AT 502 
M² / AC 340 M² C/ pisci-
na, 04 Suítes/ 1 Master. 
De R$ 1.900.000,00 Por 
R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445

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 
VENDE. F. 3875-2215
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  Sala no Edif 
Cordoba – 8 andar  
32m2- com 1 wc alu-
guel 1.000,00 ( incluso 
IPTU, Cond.) Regi-
na creci 167606-19 
99177.7051 Whatsapp

Classificados 27B

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 finan-
ciamento. 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 de 
garagem. R$ 1.000,00 
( incluso cond. e IPTU) 
Próximo ao cr isto  
Regina Kuga creci 
167606 F. 99177.7051
Alugo _ Apto cond. 
Picto  com 2 dorm com 
planejado,  cozinha com 
planejado,  sala com ar-
mários , com sacada, 1 
vaga de garagem,  com 
piscina, churrasqueira 
e salão de festa   R$ 
1.500,00 inclusio IPTU 
e cond. bem no centro 
da cidade. Regina Kuga 
19 99177.7051 creci 
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  +  
condomínio  200,00 e  
, com garagem – Re-
gina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp                                                                                                                                         

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

 
Chác. no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - per-
muta por apto de mes-
mo valor. Chácara c/ 
2500 M2 - 2 dorm, coz, 
poço, sala 2 ambs, fun-
do para o lago R$ 780 
mil F: (19) 99976-7071
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
Sítio Em Piedade SP, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs, toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play-
ground, a 12 km do cen-
tro, R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor, 
estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294

 
Jd. Bela Vista com 
300m²  R$155  m i l 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
Terreno Vende – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfal-
to, escriturado, troco 
por casa ou Apto. 
R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
J d .  D o s  I m p é -
r i o s  -  V i l a  R i c a 
-  Ter reno  Vende 
– 189m² documen-
tação  em o rdem. 
R$130.000,00. Tra-
tar direto com o pro-
prietário F.: 3834-
3110/981426215
L o t e a m e n t o  J d . 
Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 m². 
Valores á partir de 
R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Condomínio San-
ta Clara -  Terreno 
de 450m² .   Valor 
R$420 .000 ,00 .  F . 
3875-3283/ 99173-
7509.
Terreno -  Jd Mo-
r iyama R$ 95 MIL 
- AT 150 M2 F: (19) 
98223-8831
Vendo/Alugo Terre-
no coml Jd. Regina 
- 615 m²  R$ 925 mil / 
R$ 2.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445
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 Lou-
renço  (ún ico  lo te 
n a  r u a )  1 5 0 m 2 
–  p l a n í s s i m o  – 
R$1100 ,00  p /  m2 
- e s c r i t u r a d o .  F . 
3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294

A l u g o  P o u s a d a 
com 9 su i tes,  sa-
lão de festa, cozi-
nha e lavanderia R$ 
5.000,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – 
(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  Cond. Roc-
caporema .  Com 1 
dorm. com planeja-
dos, sala com sa-
cada, cozinha 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
Vendo Apto DUE 
96 m²  3 dorms/ 1 
S. todo p lanejado 
e  deco rado .  c /  4 
Ar condicionado 2 
vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-
044
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Centro – SL00323 
- Salão c/ 30M² E 
01 Wc. R$ 1.300,00 
R. 15 de Novembro, 
432 F. 3875-2215
Vendo/Alugo - Offi-
ce Premium - Sala 
Coml.  40 m²  280 
mil/ R$ 1.300,00. F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia
 

Bicic letas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemi tér io) . 
F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando 
Fan 150 - 2012 com 
ba te r i a  nova ,  r e -
l ação  com re ten -
tor e pneus novos 
R$5.200,00 aceito 
proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
M o t o r  a r r a n q u e 
I v e c o  3 5 1 0  a n o 
1 9 9 7 .  R $ 3 0 0 , 0 0 . 
F: (19) 3835-3350 
Paulo
T r a n s f o r m a -
d o r  1 1 0 / 2 2 0  o u 
220/110. 75000 vts. 
R$450,00.  F:  (19) 
3835-3350 Paulo
Troco  vár ias  b i -
c i c l e t a s  n o v a s 
por  ca r ro  va lo r  + 
30.000,00 F:  (19) 
3835-3350 Paulo 

Vendo  Cortador de 
grama Trapp Mod. 
M C  -  3 5 0  2 2 0 V . 
R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo   Fogão de 
ferro fundido 2 bocas 
com chapa (a gás) 
R$250,00 F: 98151-
0501.
Vendo   f r i tade i ra 
S e m i - n o v a  A c t i -
f ry  Arno na ca ixa 
R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Lampião a 
g á s  Y a n n e s  c o m 
b o t i j ã o  d e  2 K g  
R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo   t acho  de 
c o b r e  g r a n d e  ( 
30L  )  Re fo rçado . 
R$400,00 F: 98151-
0501.
V e n d o  /  T r o c o  - 
Máquina de solda 
Industrial Banbozzi 
TDG 415 completa 
com tocha e cilindro. 
Tratar (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$5.000,00 
Falar com Luzia F.: 
98255-4601.
Onix ano 2014 1.0 
Flex- Modelo Lolla 
– Cor  Branco  R$ 
30.000,00 -  Único 
dono F. 3875-2215
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003
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Ofereço-me  como 
cuidadora de ido-
s o s  e  r e c e p c i o -
nosta.  Candelár ia 
F.999378315.
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
cr ianças, pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento 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, 
cr ianças, pessoas 
com necessidades 
e s p e c i a i s  e  e t c . 
Atendimento res i -
dencial  e hospita-
lar.  F.9.8927-1275 / 
9.8858-4065 / 3875-
9902 com Evelyn
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 
empreiteiro de obras 
d o  b á s i c o  a o  a o 
acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evandro) 

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-
r ias  A e  B e  ser -
viços gerais. Tel. : 
11-975314276. Com  
carro ou sem carro.
Ofereço-me  como 
Motorista. Catego-
rias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos 
e grandes portes. 
Te l . :  3936-  4053/ 
99804-7578.
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
ba lcon is ta  de pa-
daria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me  pa ra 
aulas part iculares 
crianças c/ dificul-
dades em a l fabe-
t i zação ,  i dade  4 , 
5 e 6 anos. Tratar 
c/ Rose F.: 99215-
6300.

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  pa ra 
trabalhar como cui-
dadora  de  i doso , 
diurno ou noturno, 
em hospitais e resi-
dência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008
Ofereço-me  pa ra 
trabalhar como cui-
dadora de idoso. Ma-
ria Cicera F : 3328-
1908.
Ofereço-me  pa ra 
trabalhar como cui-
dadora de idosos. 
Possuo referencia. 
Tra ta r  c /  Len i  F : 
3894-4778. 

Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Co-
ren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço 
de transporte e remo-
ção com caminhão 
munck e bombeamen-
to de concreto. Vai en-
cher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Pre-
cisa transportar uma 
máquina pesada? Ser-
viço com cesto aéreo? 
Faça um orçamen-
to. Tratar com Nel-
son Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 
7818-6548 (Nextel) Id: 
965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamen-
to de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha 
corte) atendo também 
a 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 ex-
periência na função. Para trabalhar 
em Limpeza de empresas e condo-
mínios. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE ESTOQUE - Su-
perior completo ou Cursando, 
preferencialmente em Matemática, 
Estatística, Administração de Em-
presas, Engenharia ou Logística. 
Experiência na função. Conhe-
cimento intermediário em Excel 
(planilhas, fórmulas, funções, tabela 
dinâmica) e vivência com sistemas 
de gestão (ERP e WMS); domínio 
estatístico e matemático. Residir 
em Indaiatuba
COORDENADOR (A) DE VENDAS 
– Ensino médio completo. Desejável 
Superior em Administração, Marke-
ting ou equivalente. Experiência em 
coordenação de equipe de vendas 
e merchandising. Conhecimentos 
em Excel e Power Point. Residir em 
Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
de horários. CNH B.
COZINHEIRO (A) – Para trabalhar 
em Restaurante Industrial. Ensino 
fundamental completo, Experiência 
na função comprovada em carteira. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos (2º e 3º turno). Residir em 
Indaiatuba.
COSTUREIRA – Ensino fundamen-
tal. Experiência em máquina Reta 
e máquina de Coluna. Residir em 
Indaiatuba.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação 
do equipamento: Intermac Master 
Bevel. Ensino médio completo. Dis-
ponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ORÇAMENTISTA – Possuir Técnico 
em Edificações ou Cursando Supe-
rior em Engenharia Civil. Experiência 
em empresas do Ramo de cons-
trução civil e já ter trabalhado com 
medição de obras e elaboração de 
orçamentos. Residir em Indaiatuba. 
Possuir condução própria (preferen-
cialmente moto) e disponibilidade 
para trabalhar com o veículo próprio. 
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. Disponibilida-
de de horário.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. En-
sino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horário.

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 (8063):

ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 

PLENO (8030):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 

COMPRADOR (8065): 

COMPRADOR TÉCNICO (8066): 

ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO (8027): 

GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 

INSPETOR DA QUALIDADE (8068): 

LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 

(8067): 

LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 

MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (8040): 

OPERADOR DE CALDEIRA (8064): 

OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 

OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 

VIDROS (8022): 

OPERADOR MÁQUINAS (8053): 

OPERADOR TÉCNICO SÊNIOR (8036): 

PREPARADOR DE TORNO CNC (8060): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8061): 

PROJETISTA (8032): 

TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO 

AMBIENTE (8056): 

VENDEDOR TÉCNICO (8031):

Interessados 
entrar no site 

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