
Geriatra Ana Claudia 
Arantes realiza 
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Pesquisa realizada pela INDSAT revelou que o ex-presidente Lula tem 25% das intenções 
de voto em Indaiatuba, caso ele se torne candidato a presidência nas eleições 2018. Em segundo 
lugar aparece Marina Silva (REDE) com 18% das intenções de voto. Pág. 07A

Pesquisa revela que Lula lidera 
intenções de voto em Indaiatuba

Henrique & Juliano e Marília Mendonça 
agitam a Faici neste final de semana

RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA
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PROGRAMA ECONOMIA MEDICAÇÃO

FAICI

COMPETIÇÃO CORRIDA VENDAS

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(A            PAE) de Indaia-
tuba realiza no próximo dia 
17, o 1º “Dança Apae Festi-
val”. O evento acontece às 
19h30, na Sala Acrísio de 
Camargo no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei).

A Prefeitura de Indaiatuba 
divulgou nesta semana um ba-
lanço dos seis primeiros meses 
de 2017. Dentre as ações está 
à expansão do programa “Vi-
zinhança Solidária”, na qual 
10 novos bairros passaram a 
integrar o programa, totali-
zando 13 bairros integrantes. 

O SPC e a CNDL estimam 
um total de 59,4 milhões de 
pessoas físicas negativadas no 
país, ao final de julho. O núme-
ro representa 39,3% da popu-
lação com idade entre 18 e 95 
anos e reflete as dificuldades 
que o cenário de desemprego 
elevado impõe às famílias

Está sendo ampliado o 
acesso à visualização dos 
medicamentos padronizados 
dispensados nas unidades de 
saúde e farmácias vinculadas 
a Secretária de Saúde. O cida-
dão poderá conferir em quais 
farmácias ou unidades ele 
pode retirar seu medicamento.

A equipe de Natação PCD 
da Secretaria Municipal de 
Esportes encerrou a partici-
pação na 2ª Etapa Nacional 
do Circuito Loterias Caixa, 
realizado no Centro Para-
límpico Brasileiro, em São 
Paulo, com 62 medalhas (28 
ouro, 25 prata e 9 bronze).

A 2ª edição do Indaiatuba 
Run será realizada no dia 3 
de setembro, com largada às 
8 horas, na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo. A prova de rua 
é organizado pelo grupo Profis-
sionais de Eventos Esportivos 
(Proeesp) e  conta com o apoio 
do Grupo Mais Expressão.

O Dia dos Pais será come-
morado neste domingo, dia 13, 
e neste ano o preço será deci-
sivo na compra dos presentes. 
Se em anos anteriores o desejo 
ou a necessidade/utilidade do 
presente eram os principais 
atributos, o fator preço desban-
cou as opções anteriores. 
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Entidade realiza 
“Dança Apae 
Festival” no Ciaei

Mais 10 novos 
bairros aderem ao 
“Vizinhança Solidária”

2º semestre tem queda 
anual no número de 
dívidas atrasadas

Prefeitura amplia acesso 
à informação sobre 
remédios gratuitos

Natação PCD 
conquista quatro 
recordes brasileiros

Inscrições para o 
Indaiatuba Run segue 
até 25 de agosto

Presente para o Dia 
dos Pais deve variar 
entre R$ 100 e R$ 200

Tribunal de Justiça determina que 
BVA restitua dinheiro da Prefeitura

A segunda sema-
na da Faici promete 
agitar Indaiatuba com 
os shows no palco 
principal. E a noite de 
hoje promete roman-
tismo com os irmãos 
Henrique & Juliano. 
E amanhã será a vez 
da cantora Marília 
Mendonça dividir o 
palco com a dupla 
Roby & Thiago.
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Por Alexandre Skupien M de Campos, tecnólogo em informática, desenvolver de sistemas e professor 

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

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getulio 
Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas 777-sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de 
contato (19)3115-3260 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Rua José da Costa, 538 - Medicina Preventiva e Integrativa     

opinião
Editorial

Agosto Dourado porque a 
amamentação vale ouro!

Não há dúvidas sobre os benefícios fisiológicos e psicológicos 
da amamentação para a mãe e bebê, por isso a Campanha Agosto 
Dourado entra com tudo neste mês com diversas campanhas e debates.

Amamentar, como muitos dizem, é um ato de amor! E é mesmo, 
pois o leite materno é o único alimento que fornece nutrientes impor-
tantes para o desenvolvimento cerebral e combate infecções contra 
bactérias e vírus. 

Porém, a falta de informação sobre a importância do aleitamento 
materno faz com que muitas mães deixem de amamentar o seu filho. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente, 38% 
das crianças no mundo, se alimentam exclusivamente de leite materno 
nos seus primeiros seis meses de vida. 

Por isso mamães vamos entrar nessa corrente e permitir que 
nossos filhos cresçam fortes e saudáveis com os nutrientes que só 
nós podemos oferecer. Siga a campanha do Agosto Dourado, pois 
amamentar é um ato de amor e vale ouro!

Artigos

Estacas mentais

Cuidado com os e-mails falsos

O aumento do PIS e CONFINS sobre os combustíveis desrespeita a 
legislação tributária vigente? 

Respirando
Respirando. É como a vida começa ao nascer. A respiração é a primeira fonte de energia e, embora seja pouco relevante no 

tratamento médico convencional, sempre foi, em inúmeras correntes filosóficas e de conhecimento milenares, considerada como 
fator fundamental para manter-se saudável.

Comece a observar a respiração, inicialmente contando o número e o tempo das inspirações. Observe que em situações de 
ansiedade a respiração fica rápida e curta, restrita, modificando as essenciais trocas de oxigênio e gás carbônico, o que interfere 
na capacidade de recuperação do organismo e na disposição em geral.  Nos momentos de stress prendemos a respiração, é o que 
é estudado na fisiologia como “reação de luta ou fuga”. Quando estamos calmos e tranquilos, o que deveria acontecer na grande 
maioria do tempo, a respiração é lenta, profunda. E quando estamos ainda mais relaxados, apenas observando o que se passa, 
involuntariamente vem o suspiro.  

Respirar é mais do que inspirar oxigênio. Segundo Jung, ter consciência da respiração significa aceitar, reconhecer e cuidar 
do corpo. Na clínica médica observamos vários sintomas relacionados a correria da rotina. Repetimos ações e, como máquinas, 
incorporamos repetições que são prejudiciais à saúde. Desatentos ao próprio corpo, sentimos incômodos e problemas sem saber 
de onde vêm. Os exercícios de respiração são ferramentas essenciais na abordagem integrativa e a base de inúmeras terapias 
orientais, de dor, de acompanhamento crônico, e até de tratamentos psicológicos comportamentais.

Quando dormimos tranquilamente, comemos alimentos naturais ou pouco processados, nos dedicamos a uma atividade 
prazerosa ou desportiva que nos obriga a respirar mais, tudo isso ajuda o organismo a captar mais oxigênio, melhorar o fluxo 
sanguíneo e, sem nenhuma mágica, melhoramos. Equilibrar a respiração é ponderar-se, é equilibrar a balança entre o corpo e a 
mente, entre dentro e fora, prestar atenção ao momento presente.

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
12 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
12 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
13 DOM.   NÃO OPERA
14 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
14 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
14 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
14 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
14 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
15 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
15 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
15 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
15 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
15 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
16 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
16 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
16 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
16 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
16 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
17 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
17 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
17 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
17 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 SEX. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
18 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
18 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
18 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
18 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 12 A 18/08
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Muitas vezes não avançamos na vida devido às nossas “es-
tacas mentais”.Vivemos em mundo cheio de normas, de crenças 
limitantes, que nos doutrina do que podemos e do que não po-
demos fazer. Por mais que se capacite as pessoas, aumentando 
suas competências, elas continuam amarradas a aquilo que 
está registrado no seu inconsciente que nada as faz mudar suas 
atitudes e comportamentos. Todos gritam por liberdade, mas 
quando as tem nunca sabem o que fazer com essa liberdade, 
desconhecem a força interior que tem. Uma caravana de camelos 
atravessava o deserto. Chegou a hora do descanso e o cameleiro 
preparava-se como habitualmente para prender os camelos às 
estacas quando verificou que faltava uma estaca . Não sabendo 
como resolver o problema, perguntou ao mestre da caravana: 
- Mestre, falta-me uma estaca para um camelo. Como fazer? - 
Não tenhas problema. Eles estão tão habituados a ficar presos 
que se tu fingires que o atas com a corda, ele pensará que está 
preso e nem sequer tentará sair do sitio. O cameleiro assim fez 
e o camelo ali ficou toda a noite. No dia seguinte quando se 
preparavam para partir esse camelo simplesmente recusou-se 
a sair do sítio, mesmo quando o cameleiro o puxava com toda 
a força. Sem saber que atitude tomar, dirigiu-se de novo ao 
mestre contando-lhe o sucedido. - Homem, respondeu-lhe o 
mestre. Que fizeste ontem? Não fingiste que o ataste à estaca? 
Então faz o mesmo hoje. Finge que o desamarras. O camelo, 
mal o cameleiro fingiu que o desatava da estaca imaginária, 
recomeçou a caminhada. Venha soltar suas amarras no treina-
mento da Signa  nos dias 18-19 e 20-08-2017, ligue e fale com 
a Paula - 019-3875.7898 ou 99214-2100. Trevisan José

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 solicitando informações sobre você ou sua conta, e 
tampouco avisam que você possui valores em atraso do que quer que seja. Comunicação 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 “devido 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 “atualização”, o endereço de um site totalmente es-
tranho 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. Simplesmente apague-a. 
Mesmo que o remetente do e-mail contenha “@santander.com.br”, saiba que isso é facilmente forjado. 

É claro que bancos não são os únicos escolhidos para tentativas de obter dados de inocentes. Outra mensagem que 
recebi tentava se passar por uma legítima do Ministério Público, mas o falsário nem sequer se deu ao trabalho de ten-
tar usar um e-mail razoável. No campo do remetente, lia-se “aviso-final@comportamento-is-found.org”. O malandro 
poderia, ao menos, ter alterado para algo com um “.gov.br” no final, já que o e-mail de origem deve, ao menos, ser 
um reflexo da entidade que o enviou. Claro que o link colocado ali levaria o usuário para uma página falsa qualquer 
e, lá, seria orientado a inserir seus dados em algum formulário web. Mais uma vez, vale o conhecimento: nenhum ór-
gão público (NENHUM mesmo!) envia intimações ou qualquer outro aviso por e-mail; o meio utilizado para contatar 
qualquer pessoa ou empresa é o correio tradicional, exceto quando se tratar de uma resposta direta a um e-mail seu. Se 
você entrar em contato com um órgão público via telefone ou e-mail, então é possível que você receba uma resposta 
por meio eletrônico, mas neste caso você será provavelmente avisado de que isso ocorrerá. E você não terá que clicar 
em nenhum link na mensagem para obter o que deseja. No máximo, haverá ali orientações para que você acesse o portal 
do órgão e, lá, siga alguns passos. E se houver um link válido, ele deverá refletir exatamente a instituição pública que 
você deseja acessar, trazendo um endereço de site que termine obrigatoriamente com um “.gov.br”.

2- E-mail vindo de lojas ofertando descontos em produtos e afins
Nestes, é preciso cuidado redobrado. Muitos estabelecimentos enviam, sim, ofertas via e-mail como forma de atingir 

mais rapidamente o seu público. Afinal, de que outra maneira seria possível atingir o maior número possível de pessoas 
com uma superoferta?  Mas, justamente por isso, é necessário cautela e observar os links e o endereço do remetente. Se 
a empresa que enviou a mensagem diz ser do Magazine Luiza, mas o endereço nem sequer possui um “magazineluiza.
com.br” ao final, então é fraude. Note também discretas modificações na grafia: ao invés de “magazineluiza”, o reme-
tente poderia ser “magazinaluiza” (substituindo o “e” de magazine por “a”, ficando magazina), o que engana os olhos 
e pode até ser um site real na internet, mas com o intuito de induzir o usuário ao erro. 

Casos com erros de grafia também não devem ser levados a sério. Se ainda assim houver dúvidas, acesse o site oficial 
da loja e confirme se realmente a promoção mencionada no e-mail existe. Tomando alguns cuidados e olhando com mais 
calma o conteúdo dos e-mails recebidos, você pode escapar das garras de pessoas mal intencionadas.

Ora, não há duvida de que o aumento da PIS (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público) e CONFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) sobre a gasolina, diesel e etanol (tal medida foi 
publicada no diário oficial 21 de julho de 2017), se trata de um afronto a Constituição Federal.  

Como advogada especialista em direito tributário, quero deixar claro que estou fazendo, tão somente, a analise jurídica sobre 
o tema, não estou me posicionando politicamente. 

Segundo o artigo 150, inciso I da CF, o aumento de imposto só pode ocorrer por meio de Lei (Principio da Legalidade Tribu-
tária consagrado no artigo 150, inciso I da CF/88), tal aumento foi feito por meio de DECRETO PRESIDENCIAL, ainda existe 
o PRINCIPIO DA NOVENTENA (Emenda Constitucional 42/2003), que garante que a majoração de impostos, pode ocorrer, 
tão somente, após 90 dias da publicação da respectiva lei, garantindo aos contribuintes um período de adaptação a nova carga 
tributaria, havendo ainda desvio da destinação legal das contribuições (PIS e COFINS). 

As contribuições como próprio nome diz sua razão é o financiamento de saúde, previdência e assistência social, com decreto 
lei publicado pelo Governo, sua destinação passou a ser simplesmente arrecadatório havendo uma inconstitucionalidade super-
veniente. Ao invés de destinar a receita para seguridade social, o valor será desviado para arrecadar R$ 10,40 bilhões e cumprir 
a meta fiscal. 

No entanto, minha rigidez em relação á ordem constitucional, se justifica na necessidade de se respeitar á legislação vigente, 
deixando mais evidente à necessidade de que seja feita uma REFORMA TRIBUTÁRIA.



DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Tribunal de Justiça determina que 
BVA restitua dinheiro da Prefeitura 

DENISE KATAHIRA

DIVULGAÇÃO

A aplicação estava retida após a falência da instituição financeira
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Prefeito reuniu imprensa para anunciar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado

Alunos do Colegio Montreal participam de dinamica na aula de Redacao

Colégio Montreal realiza atividade “Ouvir o outro 
para aprender mais”

O Juiz de Direito da 1ª 
Vara de Falências e 
Recuperações Judi-

ciais de São Paulo, doutro Da-
niel Carnio Costa, julgou pro-
cedente o pedido de Restituição 
que a Prefeitura de Indaiatuba 
ajuizou e determinou a devo-
lução de R$ 55.958.684,97, 
que estava aplicado no Banco 
BVA. A aplicação estava retida 
após a falência da instituição 
financeira. 

Pela sentença que foi pu-
blicada no dia 03 de agosto, 
o dinheiro deve ser devolvido 
no prazo de 48 horas, com 
juros e correções monetárias, 
o que deve somar a quantia 
aproximada de R$ 69 milhões.

A decisão do juiz se baseia 
no fato de se tratar de dinheiro 
público, por isso o contrato de 
depósito não transfere à insti-
tuição financeira a proprieda-
de dos valores. “Não se pode 
admitir que o dinheiro público 
proveniente da arrecadação 
de tributos e com destinação 
específica, seja utilizado para 

o pagamento dos credores da 
massa falida”, publicou.

Conforme informou o se-
cretário de Negócios Jurídi-
cos, Wanderley José Boni, o 
prazo de 48 horas para que o 
dinheiro seja depositado na 
conta da Prefeitura começa a 
contar a partir da intimação do 
síndico. “Estamos trabalhan-

do para que a transferência 
dos recursos para os cofres 
públicos aconteça o mais 
rápido possível. A Prefeitura 
sempre esteve empenhada 
nesse processo e já prevíamos 
essa decisão quando tivemos o 
pedido de reserva do dinheiro 
aprovado”, reforçou.

Para o prefeito Nilson Gas-

par (PMDB) a sentença reafir-
ma que nunca teve dúvidas de 
que esse dinheiro retornaria 
aos cofres públicos e com as 
devidas correções. “Houve 
muita divulgação negativa 
sobre o bloqueio dessa apli-
cação financeira e a sentença 
comprova que o dinheiro 
existe e que voltará aos cofres 

públicos do município”, disse. 
“Ontem já fizemos a petição 
eletrônica para que a decisão 
judicial seja cumprida o mais 
rápido possível”, completou 
o prefeito.

O prefeito ainda anunciou 
uma lista de obras para em-
pregar o dinheiro tão logo 
entre na conta da Prefeitura. 
“Temos muitas coisas para 
fazer na cidade, porém a prio-
ridade será o projeto viário 
para a duplicação da avenida 
de acesso a Itaici”, revela.

 
Histórico

Em outubro de 2012 o 
Banco BVA ficou sob regi-
me de intervenção por parte 
do Banco Central e todas as 
aplicações ficaram retidas. Na 
época a Secretaria Municipal 
da Fazenda aplicava recursos 
da Prefeitura no Banco BVA, 
que era credenciado pelo 

Banco Central e oferecia um 
melhor rendimento financeiro.

Em novembro de 2012 
uma decisão do Banco Central 
decretou a liquidação extra-
judicial do banco. De acordo 
com o procurador do muni-
cípio doutor Luiz Fernando 
Cardeal Sigrist, na ocasião a 
Administração Municipal to-
mou as providências judiciais 
e administrativas necessárias 
em relação ao bloqueio do 
dinheiro da Prefeitura que 
estava aplicado no banco.

Com a intervenção do ban-
co, a Administração Munici-
pal impetrou um mandado de 
segurança na Justiça Federal 
afirmando que havia solicita-
do a liberação das aplicações 
antes da decretação da inter-
venção do BVA. Entretanto o 
pedido não foi cumprido pelos 
agentes da instituição finan-
ceira, conforme solicitação 
do poder público. “Entramos 
com mandatos de segurança 
em primeira, segunda e tercei-
ra instância”, reforçou.

Em 2014, com a decreta-
ção de falência do BVA, o 
valor que a Prefeitura tinha 
aplicado na instituição finan-
ceira foi arrecadado pela mas-
sa falida e o caso foi encami-
nhado à 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais - Foro 
Central Cível.

Diante do fato, a Adminis-
tração Municipal iniciou uma 
ação contra a administradora 
judicial na 1ª Vara de Falên-
cias e Recuperações Judiciais. 
Nele a Prefeitura pediu a resti-
tuição dos valores em face de 
massa falida do Banco BVA. 
Durante o trâmite, também foi 
pleiteada a reserva do dinhei-
ro, o que foi aceito.

Aprender a ouvir o outro 
é importante para o apren-
dizado do indivíduo, seja 
na sala de aula ou fora dela. 
Entretanto, muitos têm difi-
culdades em ouvir a opinião, 
a história, a vivência do outro 
e até mesmo o conteúdo de 
uma disciplina em sala de 
aula. 

A professora de Redação 
do Colégio Montreal, Maria-
na Pinezi, percebeu que os 
alunos do 6º e 7º ano tinham 
muita facilidade para expor 
as próprias ideias durante 
a discussão sobre os temas 
de redação propostos, mas 
tinham dificuldade em ouvir 
a opinião dos colegas. 

Para trabalhar essa habili-
dade a professora propôs uma 
dinâmica sobre um determi-
nado tema.  “Cada aluno, no 
primeiro momento, contava 
uma história. Na segunda 
parte da atividade, um aluno 
fazia perguntas a outro sobre 
o que havia sido falado na 
etapa anterior. Muitos deles 

tiveram dificuldades para se 
lembrar do que ouviram”, 
conta a professora. 

Para a professora, reali-
zar esse tipo de dinâmica é 
importante, porque, na me-
dida em que é desenvolvida, 
capta a atenção e a vontade 
de participação dos alunos, 

para que, depois, eles possam 
chegar a reflexões impor-
tantes sobre o seu próprio 
comportamento tanto dentro 
da escola, como fora dela, 
nos mais diversos ambien-
tes. “Ocorre um estímulo à 
aprendizagem, uma vez que 
a atividade faz os alunos 

vivenciarem e enfrentarem 
a dificuldade de se dedicar 
ao outro. O aprendizado não 
está apenas na sala de aula 
em conteúdos gramaticais, li-
terários ou de qualquer outra 
área de Língua Portuguesa. 
Ele vai muito além”, declara 
a professora Mariana.
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Dra. Ana Claudia Arantes 
realiza palestra no Ciaei
Geriatra discute a importância dos cuidados paliativos em pacientes terminais
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A médica geriatra Ana 
Claudia Quintana 
Arantes estará em In-

daiatuba no próximo dia 22 de 
agosto, às 20 horas, no Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei) para 
realizar uma palestra baseada 
em seu livro “A morte é um 
dia que vale a pena”. 

Pós-graduada em psico-
logia e especialização em 
cuidados paliativos pela Uni-
versidade de Oxford, Ana 
Claudia discutirá na palestra 
a importância dos cuidados 
físico, psicológico, familiar, 
espiritual e social do paciente 
que se encontra em estágio 
terminal.

A palestra será aberta ao 
público em geral e os convi-
tes já podem ser adquiridos 
no valor de R$ 60 nas lojas 
Nakayoshi e Femina.

O evento conta com o 
patrocínio da Faculdade Max 
Planck, Vita Migliore Home 
Care e Colégio Rodin e tem 
o apoio da Prefeitura de In-
daiatuba. Para maiores infor-
mações (19) 98251-3183 ou 
(19) 99301-8010.

Cuidados Paliativos
Cuidados Paliativos são os 

cuidados assistenciais ofere-

cidos para todo paciente que 
tenha uma doença fora de pos-
sibilidades de cura (que ameace 
a vida) visando melhor qualida-
de de vida através da prevenção 
e alivio do sofrimento imposto 
pela doença.  Para isso é fun-
damental que o paciente tenha 
acesso a uma equipe multi-
disciplinar. Essa equipe tem 
o desafio de avaliar e tratar da 
dor e outros sintomas físicos, 
assim como aspectos sociais, 
psicológicos e espirituais.

Nessa modalidade de tra-
tamento o principal cuidado é 
com o diálogo, que deve ser 
aberto e franco entre todos, 
equipe que assiste família e 
paciente. Um diálogo feito 
com compaixão e atenção 
aos mínimos detalhes, 
para que possa garantir a 
autonomia do paciente.

Sobre a médica
A médica Ana Claudia 

Quintana Arantes é formada 
pela Universidade de São 
Paulo (USP) com residên-
cia em Geriatria e Geronto-
logia no Hospi-
tal das Clínicas 
da  Facu ldade 
de Medicina da 
Univers idade 
de São Paulo 
( F M U S P ) . 
F e z  p ó s -
-gradua-

A geriatra ainda é sócia 
fundadora da Associação Casa 
do Cuidar, Prática e Ensino em 
Cuidados Paliativos. No Hospi-
tal Israelita Albert Einstein foi 
responsável pela elaboração e 
implementação das políticas 
assistenciais e treinamentos 
institucionais em Cuidados 
Paliativos e Terapia da Dor. 

É autora do livro “A Morte 
é um dia que vale a pena viver” 
lançado pela editora Leya - 

Casa das Palavras.
Atualmente é do-

cente da The Scho-
ol of Life, minis-
trando aulas de 
“Como lidar 
com a morte” 
e “Como ter 

m e l h o r e s 
c o n v e r -
sas”, além 

de coorde-
nar o curso 

avançado de 
C u i d a d o s 
Paliativos da 
Associação 
Casa do 
Cuidar.

O Colégio Objetivo In-
daiatuba comemora o sucesso 
de seus alunos nos vesti-
bulares. As Engenharias da 
UNESP foram destaque, com 
oito aprovações contabiliza-
das, dentre elas cursos como 
Civil, Aeronáutica e Mecâ-
nica. Mas tivemos também 
aprovações em Odontologia 
e Arquitetura, todos cursos 
concorridos. 

“Muitas dessas aprova-
ções são aquecimento para os 
vestibulares do final do ano, 
porque alguns desses alunos 
continuam fazendo o Curso 
Pré-Vestibular com foco 
em cursos mais concorridos 

como Medicina, por exem-
plo”, declara Débora Razori, 
psicóloga responsável pelo 
Núcleo de Apoio ao Vesti-
bulando. 

Com esse mesmo objeti-
vo, uma nova turma de Curso 
Pré-Vestibular teve início em 
agosto, enquanto as demais 
continuam se preparando em 
ritmo forte, com aulas que 
atendam a todas às exigências 
dos grandes vestibulares do 
país. 

Até o momento, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba somou 
332 aprovações nos vestibu-
lares 2017, destas 208 foram 
em universidades públicas.

Letícia Botura de Oliveira aprovada em Engenharia Aeronáutica na UNESP

ção em Psicologia – In-
tervenções em Luto pelo 
Instituto 4 Estações de Psi-
cologia e fez especialização 
em Cuidados Paliativos pelo 
Instituto Pallium e Universi-
dade de Oxford. 

Entre as publicações, Ana 
Claudia é co-autora do livro 
Cuidado Paliativo do Cremesp 
(2008) e Manual de Cuidados 
Paliativos – ANCP (2009 e 
2012).
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Pesquisa da Acic mostra uma redução de 2,00% em relação ao ano passado
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Prefeitura amplia acesso 
à informação sobre 
remédios gratuitos

MEDICAMENTOS

Neste ano o preço será decisivo na hora da compra do presente do Dia dos Pais

O Dia dos Pais será co-
memorado neste do-
mingo, dia 13, e neste 

ano o preço será decisivo na 
compra dos presentes. Se em 
anos anteriores o desejo ou a 
necessidade/utilidade do pre-
sente eram os principais atri-
butos observados pelos filhos 
no momento de decidir pela es-
colha, o fator preço desbancou 
as opções anteriores. 

Como é o caso da admi-
nistradora financeira, Natália 
Faria, 32 anos. “Este ano 
diferente de outros procurei 
presentes que se encaixasse 
no valor que eu podia gastar. 
Apesar desse ‘empecilho’ 
achei um presente que vai 
agradar meu pai”, conta.

Já a estudante Cristina 
Mota, 18 anos, disse que já 
sabe como presentear seu pai. 
“Vou leva-lo para almoçar, 
pois assim passamos um dia 
agradável e feliz com nossa 
família”, disse.

De acordo com a Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Campinas (Acic), as vendas 
no Dia dos Pais na Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) deve apresentar uma 

redução de 2,00% em relação 
a mesma data em 2016. Essa 
redução na taxa de fatura-
mento de 3,60% para 2,00% 
deve-se em parte, à mudança 
do Índice de Confiança que o 
consumidor vem adquirindo 
desde abril até agosto, e numa 
melhora nos indicadores da 
economia.

Os presentes mais procu-
rados devem ser: Vestuário; 
calçados; gravatas; camisas; 
eletroeletrônicos; celulares; 
barbeadores; perfumaria; re-
lógios; produtos de toucador.

Em contra partida a Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) mostra 
que as datas comemorativas 
deste ano têm apresentado 
uma leve alta de vendas do 
comércio após dois anos de 
queda. Para o Dia dos Pais, 
a projeção é de alta de 3,1%.

Em nenhum dos casos, no 
entanto, a alta vai conseguir 
repor a perda do ano passa-
do, segundo o economista 
da entidade, Fabio Bentes. 
No ano passado, as vendas 
para a data caíram 9,4%. 
“Estamos projetando a alta 
porque percebemos que já há 
um processo de regeneração 
das condições de consumo”. 

Dados do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério 
do Trabalho revelam que, 
pelo quarto mês seguido, 
houve geração de vagas de 
trabalho no país. “Isso é fun-
damental para o comércio se 
recuperar”, disse Bentes.

Os dados refletem fa-
voravelmente intenções de 
compra para o Dia dos Pais. 
Na cesta de 16 produtos e ser-
viços da CNC relacionados à 
data, oito registraram queda 
em relação ao ano passado. 
“Houve desaceleração de 
preços nos bens e serviços 
mais demandados no Dia 
dos Pais. A leve retomada 
do emprego, de queda dos 
juros, de inflação já surpre-
endentemente baixa, ganha 
espaço também, por meio de 
um crédito um pouco menos 
caro do que no ano passado, 
de preços menores e, é claro, 
de pouco mais de recursos 
que circulam na economia 
por conta dessa regeneração 
do emprego”, afirmou.

Estimativa no país
A CNC estima que o Dia 

dos Pais deverá movimentar 
em todo o país R$ 5,2 bi-
lhões. Esse valor representa 
8,3% do faturamento do co-
mércio em agosto. Destaque 

para as vendas nos segmentos 
de hiper e supermercados, 
que somarão cerca de R$ 1,96 
bilhão ou 34,4% do total; ra-
mos de artigos de uso pessoal 
e doméstico, como utilidades 
para o lar e eletrônicos; e 
vestuário e calçados.

A Prefeitura de Indaiatuba 
está ampliando o acesso à vi-
sualização dos medicamentos 
padronizados dispensados nas 
unidades de saúde e farmá-
cias vinculadas à Secretaria 
Municipal de Saúde. Agora, 
além de visualizar a listagem 
completa, em ordem alfa-
bética, de todos os medica-
mentos, inclusive os de alto 
custo, disponibilizados pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
clicando no nome do remédio, 
o cidadão poderá conferir em 
quais farmácias ou unidades 
de saúde ele pode ser retirado.

A lista pode ser conferida na 
página oficial da prefeitura na 
internet (indaiatuba.sp.gov.br), 
na opção secretarias e órgãos, 
acessando o ícone “saúde”, em 
seguida “padronização de me-
dicamentos”, à direita na tela. 
Já a lista dos Medicamentos 
do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica 
(CEAF), conhecidos como 
medicamentos de Alto Custo, 
cujo link está disponível ao 
final da página, está detalhada 
com a especificação da doença 
atendida e o CID (Classificação 
Internacional de Doenças).

Segundo a coordenadora da 
Assistência Farmacêutica em 
Indaiatuba, Melina Pansonatto 
Pereira, o objetivo é facilitar 
o acesso para o cidadão e 
também para os médicos, que 
poderão visualizar quais doen-
ças são tratadas pelo CEAF, e 
medicamentos dispensados. “O 
próprio médico poderá impri-

mir o formulário de solicitação 
para que o paciente preencha e 
dê entrada ao processo para a 
obtenção de determinado me-
dicamento”, explicou.

Melina lembra que a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
é bastante criteriosa na dis-
pensação dos remédios de 
alto custo, que somente são 
autorizados após avaliação 
de uma comissão técnica. “Se 
toda a documentação e requi-
sitos estiverem de acordo com 
as especificações, o paciente 
começa a receber a medicação 
cerca de 40 dias após a abertu-
ra do processo”, disse.

Para a retirada de medi-
camentos padronizados pela 
Assistência Farmacêutica de 
Indaiatuba nas unidades de 
saúde e farmácias vinculadas 
à Secretaria Municipal de Saú-
de, basta apresentar a receita 
médica original (validade me-
nor que seis meses), cartão do 
SUS original, comprovante de 
endereço, RG e CPF. A lista 
dos documentos necessários 
para a obtenção dos medica-
mentos de Alto Custo pode 
ser visualizada emhttps://goo.
gl/NNGp2h.

A divulgação da relação 
de medicamentos disponi-
bilizados pela Assistência 
Farmacêutica da Secretaria 
Municipal de Saúde na inter-
net está de acordo com Lei 
Municipal nº 6.729, de autoria 
do vereador Luiz Alberto Pe-
reira, Cebolinha (PMDB), de 
junho de 2017. 

JME
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Prefeitura expande para 10 novos 
bairros o “Vizinhança Solidária”
Programa forma um vínculo de cooperação e contato direto com as forças policiais
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Motorista fica gravemente ferido 
após bater em poste

Criminosos danificam caixa 
eletrônico em agência bancária

Homem sofre convulsão após colidir com moto

ACIDENTE BANCO

COLISÃO

A Prefeitura de Indaia-
tuba divulgou nesta 
semana um balanço 

dos seis primeiros meses de 
2017. Dentre as ações destaca-
das está à expansão do progra-
ma “Vizinhança Solidária”, na 
qual 10 novos bairros passaram 
a integrar o programa, totali-
zando 13 bairros integrantes. 

O projeto desenvolvido 
pela Guarda Civil em parceria 
com a Polícia Militar promove 
a integração dos vizinhos, que 
formam um vínculo de coope-
ração e contato direto com as 
forças policiais. A iniciativa 
tem apresentado resultados 
muito positivos com a grande 

diminuição da criminalidade 
onde é implantado.

O programa começou a 
ser implantado em janeiro de 
2015 e compõem um grande 
projeto de integração em se-
gurança, envolvendo também 
monitoramento por câmeras 
internas, leitura de placas e 
o botão de pânico, que é uma 
ferramenta que permite que 
o morador alerte a portaria, 
caso algo esteja ocorrendo. A 
proposta é aproximar os vizi-
nhos e que eles compartilhem 
informações simples, como 
sua rotina, viagens e possíveis 
ausências.

A área de segurança tam-
bém recebeu o reforço de duas 
novas viaturas Toyota Hilux 
SW4 2017 para a Guarda 

Civil, que já estão em opera-
ção desde março com o GAP 
(Grupo de Apoio Preventivo). 
Ainda para a modernização 
da Guarda, no início do ano 
a Prefeitura conseguiu um 
repasse de verba do Minis-
tério da Justiça no valor de 
R$ 2.805.051,00, a fundo 
perdido. Os recursos serão 
utilizados para renovar a frota 
e equipamentos.

Em abril, a Guarda Ci-
vil de Indaiatuba passou a 
ter uma comandante mulher 
pela primeira vez na história. 
Assumiu o posto a inspetora 
Marilsa Aparecida de Souza, 
que está há 28 anos na Guarda 
e desde 2012 comandava a 
Divisão de Ensino e Treina-
mento.

A proposta é 
aproximar os vi-
zinhos e que eles 
compartilhem 
informações 
simples, como 
sua rotina, via-
gens e possíveis 
ausências

Homem bate carro violentamente 
contra um posto após mal súbito

Caixa eletrônico ficou danificada 
após tentativa de furto

Uma pessoa ficou gravemente ferida após 
o carro em que ela estava bater violentamente 
em um poste na rua Nápoles no bairro Jardim 
Europa. O acidente ocorreu na tarde do último 
sábado, dia 5, e suspeita-se que a vítima teve 
um mal súbito.

De acordo com informações o homem se-
guia com o Chevrolet Corsa quando sentiu - se 
mal e acabou perdendo o controle da direção 
e atingiu violentamente o poste.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi 
socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo 
encaminhado ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (HAOC). A Guarda Civil foi 
comunicada e preservou o local até a chegada 
da Pericia Técnica de Campinas.

Um caixa eletrônico de 
uma agência bancária lo-
calizada no bairro Cidade 
Nova foi danificada após 
tentativa de roubo na noite 
do último domingo, dia 6.

De acordo com infor-
mações, os Guardas Civis 
foram acionados para ve-
rificar a ocorrência, porém 
não há como saber se houve 
furto de alguma quantia em 
dinheiro ou se algum objeto 
foi subtraído.

Até o momento não há ne-
nhuma pista dos criminosos.

Um homem que trafega-
va em uma bicicleta na rua 
Jacob Lyra, no bairro Par-
que das Nações, foi atingi-
do por um motociclista na 
manhã de quarta-feira, dia 
9. O acidente foi registrado 
por volta das 8 horas. 

Segundo informações 
extraoficiais, a vítima pas-
sa bem. O hospital ainda 
não se pronunciou oficial-
mente.

De acordo com o piloto 
da moto, ele seguia pela 

via a caminho do trabalho, 
quando o ciclista cruzou 
sua frente sendo inevitável 
a colisão. Com o impacto 
da batida, ciclista e moto-
ciclista ficaram caídos no 
meio da via. O motociclista 
nada sofreu já o ciclista 
começou a ter convulsões, 
que se repetiu por várias 
vezes.

A Guarda Civil foi co-
municada e ao chegarem 
ao  loca l  in te rd i ta ram a 
via. Um Guarda Civil fez 

o primeiro atendimento e 
segurou a cabeça da vítima 
para evitar que ela se ma-
chucasse devido às fortes 
convulsões .  Socorr is tas 
do Corpo de Bombeiros 
fizeram o atendimento e 
levaram até Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(HAOC). 

O Instituto de Crimi-
nalística foi acionado e só 
após a perícia técnica os 
veículos poderão ser reti-
rados da via.

Acidente ocorreu na manhã da última quarta-feira, 
dia 9, no Jardim Parque das Nações



07AMais Expressão

política

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pesquisa revela que Lula (PT) lidera 
intenções de voto em Indaiatuba
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CÂMARA QUEDA

Vereadores da oposição fazem balanço do primeiro semestre Vendas do comércio 
apresenta redução em 
relação a julho de 2016

Uma pesquisa realizada 
pela INDSAT revelou 
que o ex-presidente 

Lula tem 25% das intenções de 
voto em Indaiatuba, caso ele se 
torne candidato a presidência 
nas eleições 2018. Em segun-
do lugar aparece Marina Silva 
(REDE) com 18% das intenções 
de voto. João Doria, prefeito de 
São Paulo, ocupa o 3º lugar, com 
15% das intenções.

A pesquisa ouviu 400 pes-
soas em diversas regiões do 
munícipio. Do total, 21% 
disseram estar indecisos ou 
votariam em branco diante 
desse cenário de eleições. 

Os principais eleitores de 
Lula são as pessoas com Ensi-
no Fundamental e com Ensino 
Superior, com 27% e 28%, 
respectivamente. Quem pre-
tende votar em Marina Silva 
são, principalmente, os jovens 
de 16 a 30 anos e as mulheres. 
João Dória é um dos preferidos 

que não votariam no político. 
Apesar de estar na liderança 
das intenções de voto, Lula 
tem a mesma taxa de rejeição 
de Temer no município.

As rejeições caem para 
5%, 4% e 3% para Marina 
Silva, Bolsonaro e Ciro Gomes 
(PDT), respectivamente. Do 
total de entrevistados, 20% 
disseram que não possuem re-

jeição a nenhum possível can-
didato, diante dessas opções.

O eleitorado de 16 a 30 
anos são os que mais recusam 
Michel Temer. Lula lidera em 
rejeição entre o público com 
mais de 31 anos de idade e 
moradores com Ensino Médio. 
Enquanto isso, Marina Silva 
tem 7% de rejeição entre os 
eleitores com Ensino Superior.

O ex-presidente 
Lula tem 25% das 
intenções de voto em 
Indaiatuba

Vereadores da oposição 
Alexandre Peres, Arthur 
Spíndola e Ricardo França

Metodologia
Amostra: Variável, de modo a garantir uma margem de 

erro de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos 
nos resultados gerais, e distribuídas proporcionalmente 
pela área urbana, com quotas de sexo, idade e escolaridade.

Coleta de Dados: domiciliar, pessoal e direta, com uso 
de palmtop.

entre os homens e, Jair Bolso-
naro tem 15% das intenções de 
voto entre os moradores com 
Ensino Médio. 

Em comparação ao trimes-
tre anterior, Lula conseguiu 
mais 16 pontos percentuais na 

cidade de Indaiatuba. Marina 
Silva também subiu, passando 
de 10% das intenções para 
18%. As intenções de voto 
para Jair Bolsonaro subiu 3 
pontos percentuais e João Do-
ria apareceu nas pesquisas pela 

primeira vez.
O Presidente da República, 

Michel Temer, por sua vez, é 
um dos mais rejeitados na cida-
de. Se Temer se candidatasse 
para as Eleições de 2018, 30% 
dos moradores locais disseram 

Os vereadores da oposição 
Alexandre Peres, Arthur Spín-
dola e Ricardo França divulga-
ram os trabalhos realizados no 
primeiro semestre de 2017. 

Os vereadores apresentaram 
a produtividade total do bloco 
que foram: 251 indicações; 34 
requerimentos; 22 moções; 43 
projetos de lei e 1162 ofícios. 
“Os vereadores são pagos pe-
los impostos da população, e 
a ela devemos reportar, com 
transparência, o que fizemos 
neste período”, disse o Líder 
da Oposição, Alexandre Peres.

Para o bloco oposicionista, 
a maior vitória do semestre foi 

à redução no valor do aditivo 
da obra da rodoviária, que já 
deveria ter sido entregue. “Foi 
uma redução de R$ 600 mil. 
A cidade economizou esse 
valor quando questionamos em 
plenário a quantia aditivada”, 
explicou Peres.  Ainda sobre 
essa obra, o bloco apresentou 
um documento da ARTESP, in-
formando que a obra ainda não 
tem autorização, pois faltam 
documentos técnicos, inclusive 
estudo de tráfego.

O vereador Alexandre Pe-
res apontou, entre outras, três 
indicações cujas intenções de 
viabilidade já foram declara-

das: a criação de um segundo 
Conselho Tutelar; a doação 
de um terreno para construção 
de uma sede própria para a 
Polícia Militar; e a instalação 
de uma UTI Pediátrica em In-
daiatuba. “Outras indicações 
relevantes ainda não foram 
respondidas pelo Executivo, 
mas quero destacar que bata-
lharei por elas, da maneira que 
estiver ao meu alcance como 
um IML (Instituto Médico Le-
gal), o SAMU, a ampliação do 
Programa Saúde da Família e, 
para melhorar a mobilidade, a 
duplicação da via para Itaici”, 
pontuou Alexandre.

Já o vereador Arthur Spin-
dola, do Partido Verde, abordou 
a lei de sua autoria que proíbe 
a soltura de fogos de artifício 
acima de 65 decibéis e ressaltou 
o atendimento que tem feito à 
população, tanto em seu gabi-
nete quanto de casa em casa 
nos bairros da cidade. Além 
disso, ressaltou que realizou 
palestras gratuitas e informa-
tivas na Câmara Municipal, 
aberta para a população: “É 
muito importante trabalharmos 
a conscientização das pessoas. 
Pretendo realizar muitas outras 
palestras durante o mandato, 
além de manter as dicas de 
direito e cidadania em minha 
página no Facebook”, salienta.

Finalizando, o vereador Ri-
cardo França reforçou que está 
trazendo projetos de lei que 
são positivos para a população, 
como a questão de gratuidade 
para idosos e deficientes em to-
das as vagas da Zona Azul e não 
apenas nas que são exclusivas. 
Também pontuou o trabalho de 
atender a população nos semáfo-
ros da cidade, fazendo com que 
as pessoas tenham maior acesso 
ao seu representante, àquele que 
não se ausenta das ruas fora do 
período das eleições.

As vendas do comércio va-
rejista de Campinas e Região 
apresentaram uma redução de 
3,60% em relação a julho de 
2016, mas superou em 2,55% 
as vendas de junho de 2017 
passados.

Frente a crise econômica 
e política que vive o país, o 
consumidor tem comprado 
menos a prazo e mais a vista.

No acumulado do ano (ja-
neiro a julho de 2017), as 
vendas recuaram 1,27% frente 
ao mesmo período de janeiro a 
julho de 2016, mostrando que 
as reduções estão abaixo das 
reduções anteriores.

A inadimplência, tanto 
em Campinas como na RMC, 
apresentou uma redução de 
16,98% em relação a Junho 
de 2017, e uma expansão de 
6,99% em relação a Julho de 
2016.

O total de inadimplentes 
atingiu em julho passado, 
cerca de 386.425 pessoas em 
Campinas, o que representa 
cerca de R$ 278,2 milhões, 

cerca de 6,88% a mais que 
os consumidores de Janeiro a 
Julho de 2016, que apresen-
tava um endividamento de 
R$ 260,3 milhões (369.164 
pessoas).

Na RMC, esses dados 
totalizaram 920.060 pessoas 
inadimplentes na região em 
julho passado, representando 
cerca de R$ 662,4 milhões, 
um percentual de 6,89% a 
mais que o total de consu-
midores de janeiro a julho 
de 2016, que apresentou um 
endividamento de R$ 619,7 
milhões (878.962 pessoas).

A previsão para o 2º se-
mestre continua em clima de 
incertezas e desconfiança, 
principalmente pela elevada 
taxa de desemprego de 13,3% 
no País.

A preocupação maior pas-
sa a ser a recuperação no 
nível de emprego e renda, 
das reformas trabalhistas e 
previdenciária, dos juros e 
câmbio, que estão atrelados 
com a Inflação.
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economia

Segundo semestre começa 
com queda anual no número 
de dívidas atrasadas
Sudeste tem a maior concentração: 25,6 milhões de negativados na região

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Feira das Indústrias acontece de 22 a 24 de agosto
NEGÓCIOS

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

Pesquisa mostrou que 59,4 milhões de pessoas físicas estão negativadas no país, ao final de julho

A Feira visa apresentar para a população o que é produzido em Indaiatuba e em sua região

O Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Bra-
sil) e a Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) estimam um total 
de 59,4 milhões de pessoas 
físicas negativadas no país, 
ao final de julho. O número re-
presenta 39,3% da população 
com idade entre 18 e 95 anos 
e reflete as dificuldades que o 
cenário de desemprego ele-
vado impõe às famílias. Em 
junho passado, a estimativa 
apontava a marca de 59,8 mi-
lhões de inadimplentes.

Na variação anual do nú-
mero de dívidas atrasadas, o 
indicador mostrou uma que-
da de 5,53%. O dado mostra 
que o número de dívidas 
tem cedido de maneira mais 

Os dados de dívidas aber-
tos por setor credor reve-
lam que todos os segmentos 
mostraram retração anual do 
número de pendências pelo 
segundo mês consecutivo. No 
setor de Comércio foi onde 
houve o recuo mais acentua-
do: o número de pendências 
com o segmento caiu -7,40%. 
Em seguida estão Comuni-
cação (-6,53%), Água e Luz 

(-4,20%) e Bancos (-3,15%).
Em termos de participa-

ção, os bancos seguem como 
credores de maior parte das 
dívidas em atraso no país, 
concentrando 48,87% do to-
tal. Aparecem, em seguida, o 
setor de comércio (19,84%), 
o setor de comunicação 
(14,08%) e os segmentos de 
água e luz (7,89% das pen-
dências).

rápida do que o número de 
inadimplentes.

A estimativa de devedores 
vem se mantendo próxima 
ao patamar dos 59 milhões 
desde o segundo trimestre 
de 2016. Para o presidente 
da CNDL, Honório Pinhei-
ro, isso acontece porque, se 
as dificuldades do cenário 
recessivo fazem crescer o nú-
mero de devedores, a maior 
restrição do crédito e queda 
na propensão do consumo por 
parte das famílias, provocada 
pela própria crise, age na 
direção contrária, limitando 
o crescimento da inadim-
plência. “Assumindo que a 
economia e o consumo irão 
se recuperar de forma lenta 
e gradual, a estimativa deve 
permanecer ainda oscilando 
em torno dos 59 milhões de 
negativados ao longo dos 

próximos meses, sem mostrar 
um avanço expressivo”.

Dados detalhados por faixa 
etária indicam que é entre 30 
e 39 anos a maior frequência 
de negativados, uma vez que 
em junho metade dessa popu-
lação (50,11%) estava com o 
nome incluído em listas de 
proteção ao crédito – um total 

de 17,1 milhões de pessoas. 
Vale destacar ainda que uma 
quantidade significativa das 
pessoas entre 40 e 49 anos está 
inadimplente (47,55%), bem 
como entre os consumidores 
de 25 a 29 anos (46,10%).

Sudeste
De acordo com a estimati-

va, a região Sudeste é a região 
que concentra, em termos 
absolutos, o maior número de 
negativados, somando 25,6 
milhões de consumidores, 
o que representa 39,06% da 
população adulta da região.

Em seguida aparecem o 
Nordeste, que conta com 15,7 
milhões de negativados, ou 
39,28% da população; o Sul, 
com 7,8 milhões de inadim-
plentes (35,01%); o Norte, 
com 5,3 milhões de devedores 
(45,52% – o maior percentual 
entre as regiões); e o Centro-
-Oeste, com um total de 4,9 
milhões de inadimplentes 
(43,03% da população).

Comércio tem recuo mais acentuado

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO- GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

A 8ª edição da Feira das 
Indústrias de Indaiatuba 
será de 22 a 24 de agosto 
no Pavilhão da Viber das 
15h às 21h com entrada 
gratuita. O evento é uma 
realização do Educandário 
Deus e a Natureza em par-
ceria com a Prefeitura de 
Indaiatuba. Os visitantes 
poderão conferir 96 stands, 
auditório de palestras e 
praça de alimentação em 
que parte da renda será re-
vertida para o Educandário 
que atende jovens aprendiz 
e os prepara para o mercado 
de trabalho.

A Feira visa apresentar 
para a população o que é 

produzido em Indaiatuba e 
em sua região, assim como 
fomentar negócios entre 
expositores, movimentando 
a economia. Para as empre-
sas que querem expor seu 
trabalho, ainda dá tempo 
e podem enviar um e-mail 
para feiradasindustrias@
gmail.com.

Até o momento as em-
presas confirmadas são: 
Inset  Clean;  Versus  do 
Brasil; Ask Ttech; Shopstar 
Uniformes; J.Ferres Em-
balagens; Cia Dox; Marca 
Brindes; Rodomago Trans-
portes; Concceito; TK Lo-
gística; Solar Job; Rekiman 
Empilhadeiras; Acquame-

tal;  Bigstrong; Aliberti; 
Pedra Azul Consultoria; 
Ecape Embalagens; Printli-
ne; GD Consultoria; Kion 
Group; SEW Eurodrive; 
Maxlan; ERB Consult; Tró-
pico Iluminação; Correio; 
Dialight; Ambicamp; Cede-
com; Inductotherm Group; 
Albatherm; Flextec; CSM 
Tube do Brasil; Sternser-
vice; Meka; Yanmar; Glas-
shield Blindados; Megatec; 
Dunex; Atomplast; Platz; 
AMV Sistemas; Woodpel 
Embalagens; Innara Ara-
mados; R&A Service; Sig-
na treinamentos;  Grupo 
Balilla; Hotel Ibis entre 
outros.
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Inscrições para o 
Indaiatuba Run segue 
até 25 de agosto
Prova de rua acontece no dia 3 de setembro; Evento tem apoio do Grupo Mais Expressão

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 11 a 17/08 Por Alex Costa Guimarães

Apesar do ariano ainda permanecer envolvido 
com sua forma de lidar com seus relacionamentos, 
durante esse período o nativo terá muitos envol-
vimentos com sua família. Uma nova maneira de 
ver a vida precisará desenvolver e dar seguimento, 

seu progresso pode vir daí.

Os maiores ganhos do taurino nessa fase virão por 
meio de seu trabalho. Muitas experiências podem 
ocorrer, novos conhecimentos que se refl etirá em 
melhor estabilidade emocional ou segurança ma-
terial. Cuidado com problemas de documentação.

A mente ágil do nativo pode causar alguns dissa-
bores no trato com outras pessoas. Tenha calma 
ao colocar suas idéias. É possível uma mudança 
profunda nos relacionamentos ou na maneira de se 
expressar nos relacionamentos.Profi ssionalmente 
existe possibilidade de ampliação através de sua 

colocação de idéias. Cuidado com documentos.

Uma nova oportunidade está sendo dada para 
muitos cancerianos para gerar uma nova estabili-
dade emocional e se sentir seguro materialmente. 
Poderá que romper com formas antigas de agir ou 
iniciar algo novo que seria bem diferente do que 
esperava. Mas o tempo mostrará que o que aparentemente não 
seria o esperado, trará novos signifi cados a sua vida.

Essa semana marca um momento de muitas pos-
sibilidades para o leonino, tanto na vida amorosa 
quanto na fi nanceira (onde alguns bens podem 
ser adquiridos). No entanto alguns cuidados profi 
ssionalmente o nativo deve possuir com relação 
á sua estabilidade material e emocional. Cuidado 

com suas escolhas.

Gastos podem ocorrer de forma inesperada. No-
vos valores pessoais estarão em desenvolvimento. 
Profi ssionalmente surge respeito por seu trabalho 
que estará levando a formação de novos sonhos e 
projetos de vida. Apenas emocionalmente o nativo 
ainda sente uma pressão a ser resolvida.

Sua fase de conhecer as pessoas e encontrar um novo 
relacionamento continua. O libriano (no geral) sente, 
nesse momento, um desejo de encontrar uma pessoa que 
traga sentido a sua vida. Amigos podem mostrar novas 
possibilidades ou trazer algum conforto emocional.

Algumas difi culdades com sua saúde podem 
ocorrer. O escorpiano precisa cuidar melhor de 
sua saúde e de sua alimentação. Evite comer 
rápido ou com a cabeça focada nos problemas. 
Amigos ajudam a mostrar alguns pontos que 
precisam ser reformulados. Não seja teimoso demais.

É importante que planeje, acumule seus ganhos 
e avalie seus projetos, pois   existe para o sagi-
tariano uma forte  possibilidade  de vir a mudar 
de casa logo mais a frente. Essa poderá ser uma 
meta muito boa, caso não saiba nesse momento 
para onde ir.

Risco de acidente nos joelhos ou ossos, cuidado 
com sua rigidez mental. Nesse momento existe 
a possibilidade de trabalhar seu desapego ás 
pessoas e ás situações materiais. Podem ocorrer 
viagens a trabalho e desejo de romper com fron-
teiras dentro de casa e na família. Vá com calma.

Mercúrio e Vênus afetando sua consciência indi-
cam que seu autoconhecimento pode estar sendo 
implantado de forma mais efetiva. Sua família ou 
relacionamentos do passado são muito importantes 
nesse momento. Muita intuição chegando, aproveite.

Risco de morte de parentes (primos, tios, etc), no-
tícias ou informações acerca de sua família podem 
surgir de modo inesperado. De longe pode surgir 
uma pessoa importante. Relações passando por 
mudanças e aquisições de novos valores. 

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

Equipe de Halterofilismo Paralímpico conquista 
medalhas de ouro

Time Sobre Rodas continua invicta no 
Campeonato Paulista

Equipe local conquista 62 medalhas no Circuito Loterias Caixa

CIRCUITO

BASQUETE

NATAÇÃO

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

A 2ª edição do Indaiatu-
ba Run será realizada 
no dia 3 de setembro, 

com largada às 8 horas, na Ave-
nida Fábio Ferraz Bicudo. A 
prova de rua é organizado pelo 
grupo Profissionais de Even-
tos Esportivos (Proeesp) e  
conta com o apoio do Grupo 
Mais Expressão.

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

A prova tem ainda uma se-
gunda possibilidade de inscrição 
no valor de R$ 84. Nessa opção 
o corredor leva o Kit Premium, 
que é composto por uma ca-
miseta, número no peito, chip, 
medalha, bag, água, frutas e 
seguro de vida. No dia do evento 
não haverá inscrição de atletas.

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

A competição será dispu-
tada em pelotão único na ca-
tegoria geral de 6km e 12km 
e na categoria caminhada na 
distância de 3km, sendo que 
largada e a chegada aconte-

ce na Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo. 

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

Todos os corredores re-
ceberão medalha de partici-
pação e os troféus vão do 1º 
ao 3º colocado, em todas as 

categorias, tanto na corrida 
quanto na caminhada. 

Muknick salienta que a 
corrida deve manter a mes-
ma qualidade das promovi-
das em Indaiatuba anterior-
mente. “Muitas novidades 
estamos preparando para 
o dia, como aumento das 
distancias, trajeto novo, kit 
imbatível, inclusão da op-
ção com ou sem camiseta e 
muito mais”, revela.

A equipe de Halterofilismo 
Paralímpico da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes conquistou 
duas medalhas de ouro durante 
a 2ª etapa nacional do Circuito 
Loterias Caixa, realizado no 
Centro Paraolímpico Brasi-
leiro, em São Paulo. O atleta 
Evânio Rodrigues da Silva, 
conquistou a medalha de ouro 

A equipe de Nataçao PCD 
da Secretaria Municipal de 
Esportes encerrou a partici-
pação na 2ª Etapa Nacional 
do Circuito Loterias Caixa, 
realizado no Centro Paralím-

pico Brasileiro, em São Paulo, 
com 62 medalhas (28 ouro, 25 
prata e 9 bronze). Com o re-
sultado a equipe de Indaiatuba 
conquistou o título de melhor 
equipe Classe Alta (S6-S10) 

e o título de melhor equipe 
Visual (S11-13). Além de 
melhor atleta da competição 
com Cecilia Araújo e mais 
quatro recordes brasileiros 
com os atletas: Ronaldo Junio 

nos 100 metros peito (SB7), 
Felipe Caltran nos 100 metros 
livre (S14), Augusto Groppo 
nos 50 metros livre e costas 
(S1) e Cecília Araújo nos 100 
metros borboleta (S8).

O time de Basquete Sobre 
Rodas da GAADIN/Secre-
taria Municipal de Esportes 
venceu a equipe da ADAD/
Ribeirão Preto por 76 a 38 
pela 6ª rodada do Campeo-

nato Paulista. A partida foi 
realizada no sábado (5), no 
Ginásio do Rêmulo Zoppi. 
Com o resultado a equipe de 
Indaiatuba continua invicta 
na competição com seis vi-

tórias em 6 jogos. O próximo 
desafio será no dia 24 de se-
tembro, às 11h, no Ginásio do 
Rêmulo Zoppi, contra o time 
da ADESP de São Bernardo 
do Campo.

na categoria 88kg, e estabele-
ceu o recorde brasileiro, após 
levantar 211Kg. Na categoria 
97kg, o paratleta Reinaldo 
Carvalho também ganhou a 
medalha de ouro com a marca 
de 168kg. Integrante do cro-
nograma das Paralimpíadas 
desde 1964, em Tóquio, a 
modalidade é a única em que 

atletas com diferentes tipos de 
deficiência podem competir na 
mesma categoria.

O Halterofilismo ou Supi-
no é o único esporte paralím-
pico onde os atletas são cate-
gorizados por peso e não por 
deficiência física. Em outras 
palavras, a modalidade colo-
ca lado a lado paratletas com 

diferentes tipos de limitações 
motoras. Diferentemente do 
levantamento de peso olím-
pico, formado pelas provas 
do arranco e arremesso, o 
halterofilismo paralímpico é 
disputado em prova única, o 
supino reto, exercício muito 
comum nas academias de 
musculação.

2ª Indaiatuba Run será realizada no dia 3 de setembro, a partir das 8 horas
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cultura e lazer

DIVULGAÇÃO

VALERIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS - Lançamento  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  129 minutos
LEGENDADO (atenção especial aos dias de exibição desta versão)
Shopping Jaraguá: Sexta (11),  Domingo (13)   e   Quarta (16):   20h45
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   18h55
3D - LEGENDADO (atenção especial aos dias de exibição desta 
versão)
Shopping Jaraguá: Quinta (10),  Sábado (12)   e   Terça (15):   20h45
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Segunda (14):   20h45
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h00  /  21h45
............................................................................................................
MALASARTES E O DUELO COM A MORTE - Lançamento 
-  Comédia / Fantasia  -  Classificação 12 anos  -  108 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h40  /  19h10  /  
21h40
............................................................................................................
O REINO GELADO - FOGO E GELO - Lançamento -  Animação  
-  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   15h10
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   18h35
............................................................................................................
FRANTZ - Sessão do Cineclube Indaiatuba* -  Drama  -  Classificação 
12 anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (12):   14h15. *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
............................................................................................................
PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA - 2ª semana  -  Ação  
-  Classificação 14 anos -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):   15h50  /  21h15. Segunda (14):   15h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (14):   21h25
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):   15h35  /  18h30. Segunda (14):   15h35  /  18h30  /  21h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):   21h25. *Excepcionalmente na segunda, dia 14, não será exibida 
a versão 3D deste filme no Polo.
............................................................................................................
O FILME DA MINHA VIDA - 2ª semana -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   17h50  /  20h25
............................................................................................................
DUNKIRK - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  106 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   18h50
............................................................................................................
EM RITMO DE FUGA - 3ª semana  -  Ação / Policial -  Classificação 
14 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):   20h50. *Excepcionalmente na segunda, dia 14, não haverá 
exibição deste filme.
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):   18h10. *Excepcionalmente na segunda, dia 14, não haverá 
exibição deste filme.
............................................................................................................
TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO - 4ª semana  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  149 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   17h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   20h25
............................................................................................................
D.P.A. - O FILME - 4ª semana -  Aventura Juvenil  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (12)  e  Domingo (13):   15h30
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   15h15  /  17h35
............................................................................................................
CARROS 3 - 5ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 
livre  -  108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (12)  e  Domingo (13):   14h15
............................................................................................................
HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - 6ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos -  133 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   19h50
............................................................................................................
MEU MALVADO FAVORITO 3 - 7ª semana  -  Animação / Co-
média  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (12)  e  Domingo (13):   14h45
............................................................................................................

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.

Camerata Filarmônica se apresenta amanhã no 
Novo Centro Cultural

CONCERTO

CINEMA

A dupla Henrique & Juliano se apresentam hoje na Faici

Henrique & Juliano 
trazem romantismo para 
a Faici na noite de hoje
Segunda semana conta ainda com a final do campeonato de três tambores da ANTT 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A segunda semana da 
Faici promete agi-
tar Indaiatuba com 

os shows no palco principal, 
além da final do campeonato 
de três tambores da Associa-
ção Nacional dos Três Tambo-
res (ANTT).

E a noite de hoje pro-
mete romantismo com os 
irmãos Henrique & Juliano 
que devem lotar o recinto e 
levantar o público com seus 
maiores sucessos. E amanhã, 
encerrando a Faici 2017, será 
a vez de a cantora Marília 
Mendonça dividir o palco 
com a dupla Roby & Thiago.

E na arena a adrenalina 
volta a tomar conta com as 
provas do estilo Traia Cheia, 
denominação dada às mon-
tarias em muares (burros), 
e a emoção das montarias 
em touros que promoverão 
o encontro dos melhores 
competidores da Associação 
dos Campeões de Rodeio 
(ACR) com o seleto curral 
da Associação Brasileira de 
Touros de Rodeio (ABTR), 
proporcionando ao público 
acompanhar um espetáculo 
cheio de emoção.

A primeira semana da 
Faici 2017 foi um sucesso 
confirmado e apreciado pelo 
público que lotou o recinto 
para conferir uma progra-
mação intensa de rodeio e 
shows de grandes artistas 
como Fernando & Sorocaba, 
Leonardo e Eduardo Costa e 

as irmãs Maiara & Maraisa. 
A segunda semana da Feira 
Agropecuária, Industrial e 
Comercial de Indaiatuba 
teve início ontem, dia 10, 
com destaque para o show 
do cantor Wesley Safadão e 
a grande final da temporada 
2016/2017 da ANTT. A Faici 
segue até dia 12 de agosto e 
os portões abrem em todas as 
noites às 20h.

Transporte 
Para atender a demanda de 

visitantes, o transporte públi-
co urbano de Indaiatuba man-
terá 13 linhas com o endereço 
do recinto da Faici próximo ao 
percurso dos ônibus. O ponto 
de parada mais próximo é o 
Polo Shopping Indaiatuba, 
que integra o caminho das 
linhas 301, 302, 303, 304, 
305, 307, 309, 310, 313, 320, 

326, 327 e 332. Essas linhas 
circulam das 5h às 22h em 
dias úteis, e das 5h às 18h aos 
finais de semana.

Além disso, quatro linhas 
ganham um reforço durante 
a segunda semana. Ao todo, 
cinco ônibus ficarão estacio-
nados na Alameda Filtros 
Mann e partirão apenas ao 
término da festa. Dois ônibus 
terão Campo Bonito/Morada 
do Sol como destino, um 
seguirá para Centro/Jardim 
Brasil, outro trafegará sentido 
bairro Morumbi e um último 
levará os passageiros para o 
Engenho via Itaici. A tarifa 
custa R$3,50 e o percurso das 
linhas pode ser acompanhado 
no link http://cdfindaiatuba.
auttran.com/chegadas/che-
gadas.php ou pelo aplicativo 
gratuito para celular Busão 
da Hora.

Todas essas linhas passam 
também na rodoviária da 
cidade, localizada no Centro, 
ponto de chegada ou partida 
do público que pode optar por 
utilizar as linhas intermunici-
pais, que ligam Indaiatuba a 
outras cidades da região como 
Americana, Salto, Campinas, 
Jundiaí, Elias Fausto e Itu.

O Presidente da Faici, José Marques Bar-
bosa, anunciou novidades para a edição 2018. 
A principal novidade será a mudança de local 
que no ano que vem será realizada a 2,5 km do 
atual recinto, próximo a Toyota, além de uma 
boate com música eletrônica, pista Premium 
com piso, e ampliação da exposição da Feira 
Agropecuária e Comercial de Indaiatuba.

Outra novidade é que o brete, local onde 
ficam confinados os animais antes da prova, es-
tará localizado em baixo do camarote Premium.

De acordo com Barbosa, a Faici cresce a 
cada ano, por isso a necessidade de mudança 
para um local mais amplo.

A Faici 2018 já tem data para acontecer e 
será realizada de 2 a 11 de agosto.

Organização da Faici anuncia novidades para edição 2018

A Camerata Filarmônica 
de Indaiatuba se apresenta 
amanhã, dia 12, no Novo Cen-
tro Cultural do Jardim Morada 
do Sol. O Concerto será em 
comemoração aos quatro anos 
de realizações da Camerata no 
munícipio. O evento é gratuito 
e tem início às 20 horas.

Para celebrar este momento 
a orquestra se apresentará jun-

tamente com os outros grupos 
mantidos pela Associação Ca-
merata Filarmônica de Indaia-
tuba: Quarteto Guarany, Quar-
teto Lirius, Estação do Choro e 
um Coro formado por amigos 
da Associação. No evento se-
rão apresentadas obras eruditas 
brasileiras e internacionais e 
uma homenagem aos músicos 
à cidade de Indaiatuba. A re-

gência do concerto fica a cargo 
da maestrina e diretora artística 
Natália Larangeira.

 
Camerata jovem

Criada em 2014 com o in-
tuito de formar instrumentistas 
e prepará-los para integrar a 
Orquestra Sinfônica de Indaia-
tuba, a Camerata Jovem tem 
a proposta de trabalhar obras 

do repertório tradicional para 
orquestra de cordas visando 
desenvolver habilidades técni-
cas, interpretativas e a percep-
ção de conjunto dos músicos. 
Além do regente também par-
ticipam dos ensaios e apresen-
tações do grupo os professores 
que auxiliam na resolução de 
problemas técnicos relativos 
a cada um dos instrumentos.
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cultura e lazer

Musical “Simplesmente Elis” 
se apresenta em Indaiatuba
O espetáculo será realizado no dia 18 de agosto, às 21 horas, no Teatro Ciaei

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO 

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

Didi Gomes sobe ao palco para relembrar os sucessos imortalizados pela voz marcante de Elis Regina

Alunos da Apae apresentarão quatro coreografias no Festival

Entidade realiza “Dança 
Apae Festival” no Ciaei

Cultura promove sarau Todas Palavras no próximo dia 24 no Casarão

APAE

SARAU

O musical “Simples-
mente Elis” chega a 
Indaiatuba e aconte-

ce no dia 18 de agosto, às 21 
horas, no Teatro Ciaei e leva 
o público a uma fascinante 
viagem através da música. 

Os ingressos já estão à 
venda e pode ser adquirido 
nos valores de R$ 70 (inteira) 
e R$ 35 (meia-entrada), na 
loja Nobel Polo Shopping, 
Star Computer Itu e Kids-
tok Salto ou através do site 
www.bilheteriarapida.com. 
Os ingressos na bilheteria do 
teatro Ciaei estarão à venda 
somente no dia do evento, a 
partir das 14 horas.

Para relembrar os suces-
sos imortalizados pela voz 
marcante da Pimentinha, a 
cantora Didi Gomes sobe 
aos palcos por todo o Brasil 
agraciando o público com seu 
talento, que tem conquistado 
admiradores e seguidores por 
onde tem passado devido ao 
seu timbre de voz reconhe-
cido pela crítica semelhante 
ao de Elis.

O espetáculo é um tra-
balho realizado com profis-
sionalismo e todo respeito à 
cantora. Acompanhado por 
exímios músicos o espetáculo 
promete paixão, pressão e 
muita emoção.

Uma homenagem especial 
a uma das maiores interprete 
da música popular brasileira, 

a cantora Elis Regina, que 
marcou as décadas de 1960 a 
1980, com sua voz inigualável 
e com tempero apimentado. 
Vendeu 4 milhões de discos 

em 18 anos de carreira. Quali-
dade vocal, presença de palco 
e personalidade colocaram 
Elis na história como uma das 
mais importantes cantoras e 

intérpretes brasileiras.
O Teatro Ciaei está loca-

lizado na Avenida Fábio Ro-
berto Barnabé, 3665, Jardim 
Regina.

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Indaiatuba realiza 
no próximo dia 17, o 1º “Dan-
ça Apae Festival”. O evento 
acontece às 19h30, na Sala 
Acrísio de Camargo no Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei).

Os ingressos já estão à 
venda no valor de R$ 20 e 
podem ser adquiridos na sede 
da Apae. 

De acordo com a respon-
sável pelo Departamento de 
Eventos, Iara Patrícia Borba, 
o valor arrecadado será des-
tinado para a manutenção dos 
serviços da entidade. “Nós 
aguardamos um público de 
650 pessoas e queremos que 
o público presente conheça 
um pouco mais do trabalho 
da Apae através do Festival”, 

disse.
O Festival contará com a 

participação de nove estúdios 
de danças e serão apresentadas 
30 coreografias. Dentre elas, 
cinco apresentações serão 
realizadas pelos alunos da 
Apae. “Também teremos um 
momento emocionante na qual 
um cadeirante irá se apresen-
tar”, adianta Iara.

Ainda segundo Iara, o 
evento tem como objetivo 
resgatar os Festivais que a en-
tidade realizava. “Queremos 
mostrar o lindo trabalho das 
nossas crianças. Acredito que 
será um dia emocionante para 
todos os presentes”, finaliza. 

O Ciaei está localizado na 
Avenida Fábio Roberto Bar-
nabé, 3665, Jardim Regina. 
Para maiores informações (19) 
3801-8899.

Acontece no próximo dia 
24 de agosto, a partir das 20 
horas, mais uma edição do 
Sarau Artístico Todas Pala-
vras, no Casarão Pau Preto. O 
evento tem entrada gratuita e 
aqueles que tiverem interesse 
em se apresentar, podem se 
inscrever pelo e-mail cul-
tura@indaiatuba.sp.gov.br. 
Informações (19) 3894-1867.

Muito comuns no século 
XIX, os saraus são eventos 
culturais onde as pessoas se 
encontram para se expressar 
ou se manifestar artistica-

mente e vêm sendo resgatados 
como forma de fortalecer a 
identidade da comunidade, 
promover a integração de 
forma descontraída, despertar 
a sensibilidade das pessoas e 
estimular o gosto pela litera-
tura e outras vertentes artísti-
cas. A palavra tem origem no 
termo latino serus (relativo ao 
entardecer) porque acontecia, 
em geral, no fim do dia.

O Casarão Pau Preto está 
localizado na Rua Pedro Gon-
çalves, nº 477 - Jardim Pau 
Preto.

Sarau Artístico Todas 
Palavras será realizado no 
Casarão Pau Preto
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

João Carlos aluno do Espaço Cultural Stahl Soler em recente 
apresentação

Alunos da 1ª série do Ensino Médio diurno na volta às aulas 
do Objetivo

Monique e Rodrigo da Florenzza Móveis

Dinossauros invadem o Polo 
Shopping Indaiatuba

Falando de Rotary

Tornados X Lechuza pelo Paulista 
B de Rugby

Shopping Jaraguá Indaiatuba 
recebe o músico Diogo Peixoto no 
“Pitada Musical”

A exposição possibilitará ao público conhecer de perto in-
críveis espécies de dinossauros, em tamanho real, com som e 
movimento. Para aumentar ainda mais o clima de pré-história, 
o Shopping 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.

Visita -No dia 09/08/2017, o Rotary Club de Indaiatuba 
Votura, recebeu em uma linda festiva, a visita do Governador 
Distrital, José Walter Viotto, junto com sua cônjuge, a Coorde-
nadora Distrital Leonilde Felici Viotto. Noite de homenagem, 
a companheira Dioneia Gonzales Traldi, recebendo o Trofeu 
Ética, e também a posse de uma nova companheira ao clube. 
jantar delicioso e companheirismo maravilhoso! Parabéns 
presidente Renata, por esta festa tão linda.

No sábado 5/8 aconteceu no campo oficial de Rugby de In-
daiatuba o dérbi regional entre Tornados e Lechuza, pela sétima 
rodada do Paulista B de Rugby. Nossos meninos jogaram um 
delicioso dérbi, muito bem jogado, de onde o Tornado sagrou-se 
vencedor do jogo por 30 X 25. Parabéns Tornados, todos nós 
torcemos muito por vocês sempre. AVANTI TORNADOS. O 
terceiro Tempo aconteceu Bebeer Garten.

E-Club - Na tarde do dia 05/08/2017, o E-Club do Distrito 
4310, realizou sua festiva com visita do Governador Distrital, 
José Walter Viotto, juntamente com sua cônjuge, a Coordena-
dora Distrital Leonilde Viotto. Na mesma data, também houve 
posse de novos membros no E-Club, tudo foi seguido de um 
delicioso almoço, feito pela mãe do presidente Rodrigo Luvi-
zotto de Araujo. Parabéns ao Digão e toda sua equipe.

Na manhã do dia 05/08/2017, aconteceu a linda festiva com 
a posse de sua nova diretoria. Tomou posse na presidência do 
Rotary Kids, o jovem João Pedro Vital do Nascimento, cargo 
que lhe foi transferido, por Bruna Zumbini, que hora passa a 
ser Past Presidemt. Logo após o cerimonial de posse, houve 
um delicioso coquetel infantil.

Sempre com uma atração 
diferente, o “Pitada Musical” 
do Shopping Jaraguá Indaia-
tuba agita as noites de sexta-
-feira com muita música boa. 
Essa semana sobe ao palco o 
cantor, compositor, arranjador 
e instrumentista Diogo Pei-
xoto. Em sua apresentação, 
o músico interpreta clássicos 
da MPB, pop, rock, soul, jazz 
e blues

Moraes, proprietário da Will Modas recebendo um carinho 
da equipe do Mais Expressão, um delicioso bolo da Bolo da 
Véia, para comemorar seu aniversário
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina
Promoção da Casa das Baterias - 
Sorteio 14/08

Expo Noivas Ideal no Polo Shopping Indaiatuba 

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 casal Aline Gran e Porfírio Xavier proprietários da Predial 
Móveis. Este ano Porfírio Xavier receberá o Troféu Frutos de 
Indaiá como melhor corretor. Parabéns! 

Sem Lactose Almoço à la carte e pratos 
executivos no Grenelle Gastro Pub

Restaurante Caipirão

A Flor de Lis está com 
10% de desconto 
em todos os seus 
serviços nas terças 
e quartas-feiras. 
C a b e l o ,  u n h a , 
depilação tradicional, 
depilação egípcia, 
a longamento de 
cilíos, limpeza de 
pele,  design de 
sobrance lhas  e 
alongamento de unha 
em gel, porcelana, 
f ibra de vidro e 
revitalização. Agende 
seu horário 3825-
0623 ou whatsapp 
9.9921-7576

Se você quer fazer um lanche especial, mas não pode consumir 
derivados do leite, a Casa da Esfiha tem uma boa notícia: agora 
você encontra esfihas livre de lactose, para você comer sem 
se preocupar. Aproveite!

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com maravilhosos 
pratos peixes especiais, aves pratos típicos, saladas, porções, 
pratos executivos, espaguetes, sobremesas e bebidas em 
geral. E para a criançada um maravilhoso espaço kids “A 
Fazendinha do Caipirão”. Eventos em geral. R. Marta Camargo 
Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

Aconteceu no último final de semana no Polo Shopping Indaiatuba a Expo Noiva Ideal onde mostrou o que há de melhor para um casamento incrível: decorações, buffets, fotografia, filmagem, docinhos, trajes, 
iluminação e muito mais. Como sempre a A Nova Loja arrasou com seu desfile mostrando seus maravilhosos vestidos de noiva, padrinhos, madrinhas, pajen e dama.

Kostela do Japonês 
é uma satisfação

O Grenelle Gastro Pub está fazendo o maior sucesso com o 
seu almoço com opção de pratos executivos ou a la carte a 
partir de R$ 22. Só no Grenelle você pode saborear o melhor 
escalopine de frango, legumes, arroz e feijão, super saboroso, 
preparados com ingredientes de primeira qualidade, você vai 
se apaixonar! No Grenelle é assim, você paga pouco, come 
muito e com sabor ímpar! Confira na Avenida Conceição, 250 
- Fone: 2516-1289

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

Camarão à Baiana

10% de 
Desconto

Doutora Sueli com a linda paciente Emy e as proprietárias 
Ana Carolina e Manuella na Clínica Veterinária Bicho Amigo

Marcia

Irene e Milton com a filha Cláudia

O casal Sergio e Zuleika

Wilson e Guilherme
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social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

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

Carla Stadnik,  Roberta Nakano, Marcia Christina, Victoria Nakano, Jonathan, Ederson da 
Pizzaria as MeninasRafael e Laurent no Grenelle Gastro Pub

Simone, Gabriel e Guilherme na Pizzaria Torrelaguna

Hudson no Cintra Restaurante

Fabricio na Churrascaria Sal e Boi

Cibele e Rebeca no Restaurante Açafrão.JPG

Bruno no Cintra Restaurante

Ana Laura, Carol e Tamara Talarico na Casa da Moqueca

Equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa
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gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.brVisite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com professores capacitados para 
atender diversas idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

helga takeno

Aluno do Colégio Alves de 
Oliveira saboreando a deliciosa 
torta preparada pelos alunos

Helga Takeno, Rodrigo Jorgeto, Nina Spinelli, Janaina 
Toledo, Verônica Bolonha, Sol Garcia, Marina 
Moraes, Alan Bueno e Anderson Dias na sessão VIP 
de cinema, oferecido pelo Polo Shopping e Topázio 
Cinemas. Pré-estreia do filme João, O Maestro, que 
entra em cartaz na próxima semana

Vanice Czeletisk, Priscila de Souza, Tati Jacober, 
Janna Diniz, Vanilde Czeletisk, Caroline Novais e 
Bruna dos Santos recebendo clientes e convidadas no 
novo endereço do salão Terapia da Beleza by Vanice, 
Av. Jacomo Nazário, 770.

Aula de Culinária no Colégio 
Alves de Oliveira

Alunos do Colégio Alves de Oliveira se divertindo durante 
aula de culinária

Robson e Evelyn do Gardinalli 
Centro de Beleza produzindo 
os convidados na FAICI 2017

Nilson Gaspar e Dr. Túlio 
chegando na abertura da 
FAICI 2017

Leonardo Hawerroth, Maria Candida, Maria Aparecida, Dr. 
Paulo Celso, Isabel Boselli na Academia 40+

Professor Luiz Carlos recebe Toró e Rafael após chegada de 
torneio na China

No último sábado a MMartan em parceria com o Rotary 
Club realizaram um Chá Beneficente onde as vendas foram 
revertida para entidades

Fernando e Luzia proprietários 
da FLF Segurança do Trabalho 
curtindo o show Cabaré na Faici

Ana Paula Alves com 
Fernando Andreazza no 
Camarote Infinity Faici

Gabriel, Paulo, Anderson, Joel, Sérgio, Benedito e Weslei, 
equipe Tamandaré Tintas sempre a sua disposição

Dudu completou 4 anos com uma festa super animada no 
Buffet Moleka Fest com seus pais Tatiana e Arnaldo Tanaka 
e sua irmãzinha Paola. 

Solenidade de Posse da Nova Diretoria Eleita e Nomeada 
Gestão 2017/2020 aconteceu no último dia 04, na sede da 
Associação dos Cirurgiões Dentistas Regional de Indaiatuba
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Erick Duran Mario do Carmo de Jesus

Leda Oyama e Kelly Mattos curtindo o show Cabaré no 
segundo dia da FAICI 2017

Jéssica Bertolini, Patrícia Nishimura e Gabriela Dametto 
curtindo o primeiro dia da FAICI 2017

O aniversariante 
Rogério 
Domingues com 
sua esposa 
Rachel Nappi na 
R&R Design



        caderno de negóciosNº 759

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, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc e 01 vaga.
R$ 600,00 + IPTU

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

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

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

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

Jd. Nova Indaiá – CA1369
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
lavanderia, garagem.
R$ 1.000,00 + IPTU

Vila Bergamo ( Próx ao centro) – 
CA02983
02 dormitórios ( 01 SUÍTE), sala, cozi-
nha, 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 

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

Jd. Santa Rita –CA02625
03 dormitór ios (  01 suí te) ,Wc, 
sala, cozinha, área de serviço , 
churrasqueira, 02 vagas. 
R$ 1.300,00 + IPTU

Centro – CA02812
Casa comercial / residencial 05 sa-
las,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 serv iço 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 con-
d ic ionado e armár ios,  sa la  02 
ambientes, lavabo, cozinha, plane-
jada e despensa, área coberta com 
churrasqueira, portão eletrônico
R$ 2.500,00.

LOCAÇÃO - APARTAMENTOS
 

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

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

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

Pq São Lourenço – AP 00399
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha 
com armár ios,  lavander ia com 
armários a 01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio + IPTU.

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 pla-
nejados)
R$ 1.000,00 (Incluso Condomínio 
e IPTU)

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitór ios c/armários, 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 dormitórios (01 suíte), sala, cozi-
nha, Wc, 01 vaga. (Cozinha, área de 
serviço, Wc, tem móveis planejados)
R$ 1.200 (Incluso Condomínio + 
IPTU)

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

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

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

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 
01 vaga
R$ 1.500,00 Isento de Condomínio 
e IPTU

Jd. Santiago – AP00819
02 dormitórios, sala 02 ambientes, 
cozinha, Wc ,01 vaga.
R$ 1.500,00 (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

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

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

Centro – AP00827
01 dormitórios, sala (varanda), cozi-
nha, área de serviço, 01 vaga.
R$ 200.000,00

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, 
Cozinha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00
Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de 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 Privilegiada
03 dormitórios (01 suíte), sala 02 am-
bientes, 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, cozi-
nha, 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 - Superior: 
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 armá-
rios), 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

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

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, Wc, área de serviço, edícula 
com Wc, pomar, piscina 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

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-
d ic ionado e armár ios,  sa la  02 
ambientes ,  coz inha p lane jada 
e despensa. Área coberta com 
churrasqueira. (Todos cômodos 
c o m  a r  c o n d i c i o n a d o )  p o r t ã o 
eletrônico.
R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala 
com pé di re i to de 4 m, sala e 
quartos com preparação para ar 
condic ionado, aquecedor solar 
instalado, lavabo e churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura 
comp le ta ,  á rea  de  l aze r  com 
quiosque, churrasqueira e pis-
cinas.
R$ 530.000,00

Aqui se Vive-CA02683
 03 dormi tór ios (1  suí te) ,  Wc, 
sala 02 ambientes, lavabo, copa, 
cozinha, área de serviço, chur-
rasqueira, quarto de fundos com 
Wc,03 vagas, portão eletrônico.
R$550.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitór ios (01 suíte),  sala 
a m p l a ,  c o z i n h a ,  W c ,  q u i n t a l , 
área gourmet e portão eletrôni-
co. (Aceita permuta por casa em 
condomínio fechado de 150 m²)
R$730.000,00

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

Jd. Bela Vista-CC00050
Sobrado: 03 suítes/1 closet, varan-
da, cozinha c/ despensa, lavabo
Sala de Estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, sala TV/escritório  
Entrada lateral, banheiro externo, 
piscina, quintal e churrasqueira 
(Sacadas em 2 quartos (frente e 
fundos) com amplo espaço) 
Garagem p/ 04 autos (02 cobertas)
Terreno 301 m ², A. construída 
de 267m².
R$940.000,00

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com 
armários planejados), sala 02 am-
bientes, 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 dormitórios (01 
suíte), Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala am-
pla, cozinha americana, área de 
serviço, área de churrasqueira, 
despensa, piscina ,04 vagas.
R$ 1.350.000,00
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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 652391 – 3 Dormt/ 1 suite / 
closet / sala jantar/ TV/ estar / 3wc / coz 
planej/ churrasq/ 2 gar R$ 590.000,00

ref. site 666791  - Monte Verde  - Terreno 
com 125 m².  R$180.000,00

ref. site 306791 - Jd. Vila Paradiso - 4 suí-
tes / closet / Sala 2 amb / Coz. / desp/Lav/
churr/ 2 entrad/ 4 Gar R$ 2.400.000,00

ref. site 101471 – Jd. Morada do Sol - 1 
dormt / coz / wc / lavand / gar moto 
R$500,00 isento IPTU.

ref. site 717791 - Jardim Vista Verde - 
Terreno em condomínio com 175 m² 
R$195.000,00

ref. site 598691 - Residencial Cocais II 
- 2 dorm/ sala/ coz/ wc / lavand / 1 gar 
R$550,00 + IPTU + COND

ref. site 720791 - Jd. dos Colibris - 2 
dorm/ 1 suíte / sala/coz / lav/ wc / quintal 
/ vagas p/ vários carros. R$240.000,00

ref. site 59738 - Jd do Valle - 2 dorm.
(suíte) / sala / coz. / wc / as / gar. R$ 
1.100,00 + IPTU

ref. site 674591 - Jardim Moacyr Arruda 
- 3 dorm/ 1 suíte/ sala/ coz/wc /lavand/ 
quintal / 2 gar R$1.800,00 / R$380.000,00

ref. site 723791 – Centro - 65.91m² - vi-
trine/ copa/ lavabo/wc / 2 provadores/ 
escrit/ almox R$1.800,00 + IPTU

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

ref. site 471791 - Jardim Marina - 1 
suite/ sala/ coz/lavand/ quintal/ 3 gar 
R$800.00
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.321 – JD.MONTE VERDE – R$300 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, garagem para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.381 – VL MARIA HELENA – R$1.700.000,00 – 3 dorms 
91st), sala 3 ambientes, coz ampla, lavabo, dispensa, lavanderia, 
dorm e wc de empregada, edicual com 2 wc, churrasqueira, 
piscina, quintal, garagem. Obs: para construtores é possível des-
membrar os 2700m² em 4 lotes sendo 3 de 380m² e 1 de 950 m²
               

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TE.18 – JD.TROPICAL – R$170 MIL – 150m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m2

TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$155 MIL – 150m²
TE.57 – JD.BELA VISTA – R$155 MIL – 300m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$190 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, 
WC, lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, 
campo de futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água 
e esgoto na rua, caixa d´água 3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, 
coz, wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, wc
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
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, quintal, 
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 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro
COLIBRI  R$1.100,00  2dorms, sala, coz, WC, garagem
CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários, sala, coz, WC, 
as, sem garagem. PISO SUPERIOR
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz america-
na, as, WC, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.TELLER – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, WC, 
garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc                                
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gara-
gem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2Ds, sala, coz, WC, gar (SEM COND.)
JD.SANTA CRUZ – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, gar. 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO COND. E IPTU)
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², WC
CIDADE NOVA – R$700,00 – 70m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritorio
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
PAU – PRETO – R$1100,00 – 87m², wc
JD.ITAMARACÁ – R$1500,00 -  100m², 2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 
1 vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

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

VENDE-SE 
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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classificados

Oportunidade! Jd. Es-
planada - Vendo casa 3 
comodos (sala, quarto, 
cozinha) WC + varanda. 
AC. 64m² AT 300m² 
R$350.000,00. Tratar 
direto com o proprietário 
F: 3875-5385/ 99258-
2654.
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa no 3dorms  no 
condomínio Montreal 
R$ 390 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Vendo Casa Cond. 
Santa Clara - AT 502 
M² / AC 340 M² C/ pisci-
na, 04 Suítes/ 1 Master. 
De R$ 1.900.000,00 Por 
R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo casa Jd. Regina 
R$ 490 mil - AT 250M² 
AC 136M². 3 dorms/ 
1 suí te.  Márcia (19) 
97404-0445

Parque São Lourenço 
- AT. 150m² AC. 125m² 
excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 3 
dorms, 1 suíte, 1wc so-
cial, cozinha com arma-
rios, lavanderia coberta 
e fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 garagens 
cobertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado bem 
arborizado e fácil aces-
so ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar (19) 
3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Vendo Casa Parque Real 
- 115 m² 3 Dorm/1 Suíte. 
R$ 370 Mil. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza 
- 02 Dorms. R$ 245 mil. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo Sobrado Esplanda 
- 3 dorms / 1 suite R$ 800 
mil Márcia (19) 97404-044
Oportunidade única! Par-
que São Lourenço - 3 
dormitórios e garagem em 
lote de 150m2 documen-
tada. Para vender urgente! 
Apenas: R$250.000,00 
(oferta válida apenas para 
os próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294

M.Sol - rua-20, 250 m2 
- 01 dormitório sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, construída nos fun-
dos com estrutura para 
sobrado e um belo terre-
no ajardinado na frente. 
Apenas: R$260.000,00 
ac. f inanciamento F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
M.Sol - rua-57, 01 dormi-
tórios sala, cozinha, wc 
social- lavanderia, gara-
gem. Toda em em estru-
tura para sobrado. Opor-
tunidade única!! Valor: 
apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294
Imperdível! Permuta-se 
uma ótima casa em ½ 
lote, no jd.do valle, por 
uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, posso vol-
tar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Residencial Imagine - 
AP00789 - Localização 
Privilegiada - 03 dormi-
tórios (01 suíte), sala 02 
ambientes, ampla varan-
da gourmet, Wc, 02 va-
gas 94m² (02 dormitórios 
com armários planeja-
dos) R$ 540.000,00 Pre-
ço exclusivo da CHIDO 
VENDE. F. 3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 
- 03 dormitórios (01 suí-
tes), sala ampla, cozinha, 
Wc, quintal, área gour-
met e portão eletrônico. 
(Aceita permuta com 
casa em condomínio de 
150 M²) R$730.000,00 F. 
3875-2215

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 fute-
bol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00 
F. 3875-2215
VILA MARIA HELENA 
Vende/Troca 2 casas 
no Terreno de 370m²  
por casa de menor va-
lor (2 dormitórios). Tra-
tar com proprietário. 
R$450.000,00 - F. 99237-
6716. 
Oportunidade - Casa 
Vista Verde - condomi-
nio fechado R$ 385 MIL 
AC: 140 M2 - 3 dorms / 1 
suíte, sala, wc, 3 vagas. 
F: (19) 99362-7351
Casa nova - Jd Brasil - 
AC 75 M2, 2 dorms, sala, 
wc, 2 vagas. R$ 200 MIL 
F: (19) 99362-7351
Casa R$ 340 mil - Jd Dos 
Colibris - 3 dorms / 1 suí-
te, sala, 2 wc, 3 vg - AC 
110 m2, churras R$ 340 
mil. F: (19) 99976-7071
Cond. Vista verde - Ven-
do casa terrea 3 dorms 
/ 1 suíte e demais de-
pendencias, lavabo, coz 
planejada, ar condicio-
nado, aquecedor solar, 
dorm com planejados, 
lavenderia, churrasquei-
ra, quintal, garagem para 
3 carros. Cond. Fechado, 
portaria 24 horas, ca-
meras, segurança total. 
Aceito terreno como parte 
de pagamento. F:(19) 
33929149/ 99975-534 

Classificados 23B

 
Alugo  Sala no Edif 
Cordoba  –  8  andar  
32m2- com 1 wc aluguel 
1.000,00 ( incluso IPTU, 
Cond.)  Regina creci 
167606-19 99177.7051 
Whatsapp
Alugo Pousada com 
9 suites, salão de fes-
ta, cozinha e lavanderia 
R$ 5.000,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
Centro – CA02812 - Casa 
comercial / residencial 05 
salas,01 cozinha,03 Wcs, 
garagem. R$ 1.500,00 + 
IPTU F. 3875-2215
Centro – CA0370 - Casa 
02 dormitórios, sala, co-
zinha, Wc, quintal. R$ 
1.000,00 + IPTU F. 3875-
2215
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. 
R$ 1.300,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-
2215
Jd. Califórnia – CA02596 
- Casa de fundos com 01 
dormitório, cozinha, sala, 
lavanderia, Wc e 01 vaga. 
R$ 600,00 F. 3875-2215

 
Apto Vila das Praças: 
Oportunidade - 2 dorm, 
sala, coz, wc social, séti-
mo andar Apenas R$ 200 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Apto  Cond. Roccapo-
rema. Com 1 dorm. com 
planejados, sala com sa-
cada, cozinha com plane-
jado linda vista Luiz Creci 
166776 – F: 9.9147-5947
Edificio Resedás - Ven-
de / permuta – apto c/ 
56 m². 2 dorms, 1 vaga, 
Cond c/ piscina, Segu-
rança 24 h R$ 260 mil. F: 
(19) 99976-7071
Apto DUE 96 m²  3 dor-
ms/ 1 S. todo planejado e 
decorado. c/ 4 Ar condicio-
nado 2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044

Lançamento  Apar -
tamentos em Salto:  
Parcelas menores que 
o aluguel,  2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, 
1 ou 2 vagas, a partir de 
146 mil. F 3017-6659, 
99758-1971,  99301-
7320.  Esse mês Docu-
mentação Gratis
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Acei-
ta veículo como parte 
de pagamento e finan-
ciamento. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo/Alugo Office 
Premium - Sala Coml. 
40 m²   280 mi l /  R$ 
1.300,00. Márcia (19) 
97404-0445
 

Alugo – Apto  no Jar-
dim M. do Sol – 2 dorm. 
sala, cozinha com plane-
jados e cooktop  sendo 
1 dorm. com  planeja-
dos e cama 1 vaga de 
garagem. R$ 1.000,00 
( incluso cond. e IPTU) 
Próximo ao cristo  Regi-
na Kuga creci 167606 F. 
99177.7051
Alugo _ Apto cond. 
Picto  com 2 dorm com 
planejado,  cozinha com 
planejado,  sala com 
armários , 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 dorms/ 
1  Sui te  2  vagas R$ 
2.500,00  incluso cond. 
E IPTU Márc ia  (19) 
97404-044
Apto Bosque dos In-
daias  -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, 
e 1 vaga de garagem  
, no primeiro andar R$ 
800,00  +  condomí-
nio  200,00 e  , com 
garagem – Regina creci 
167606-19 99177.7051 
whatsapp

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

 
C h á c a r a  n o  O l h o 
D ’ á g u a  -  1 0 0 0 m ² , 
terreno plano, cerca-
do,  água encanada, 
esgo to ,  pés  de  f ru -
ta -  R$120 MIL (19) 
9 8 1 3 6 - 7 3 3 1  C R E C I 
74.092
Col inas  Moste i ro  - 
permuta por apto de 
m e s m o  v a l o r .  C h á -
cara c/  2500 M2 - 2 
dorm, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para o 
lago R$ 780 mil F: (19) 
99976-7071
L a g o s  d e  S h a n a -
du-CH00324 -  Parte 
Super io r :  03  dormi -
t ó r i o s  ( 0 3  s u í t e s  1 
c/  c loset) ,  Wc, sala, 
c o z i n h a  a m e r i c a n a 
c/despensa,  sala de 
jantar, mezanino para 
TV. Parte térrea: Sala 
g rande.  Área ex ter -
n a :  C h u r r a s q u e i r a , 
p i s c i n a ,  c a m p o  d e 
fu tebo l ,  lago ,  poço , 
c a n i l , 0 4  v a g a s .  R $ 
1.010.000,00 F. 3875-
2215
Sítio Em Piedade SP, 
26.000M²,  casa c/  3 
do rm i tó r i os ,  2  wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, playground, 
a  12  km do  cen t ro , 
R$390.000,00 aceita 
imóvel  em Indaia tu-
ba de igual ou menor 
valor, estuda entrada 
+  p a r c e l a m e n t o .  F . 
3017-2608 /  9.9762-
7997 / 3935-3294

Colibris: Casa Nova - 
2 dorm, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, wc so-
cial vaga para 3 carros. 
Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 240 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Morada do Sol: 2dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, churrasqueira, vaga 
para p/ carros. Aceita 
terreno aceita f inan-
ciamento. R$ 225 mil 
F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Morada do Sol: 2 casas 
em lote de 125 m R$ 180 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Salto Jd Nair Maria: 
Oportunidade Imóvel 
em construção aceita 
financiamento, 2 dor-
mitórios, Consulte-nos. 
F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. 
I tamaracá:  3 dorm, 
sala, coz, wc social, lava 
nos fundos garagem 
coberta. Aceita terre-
nos ou 50% do valor e 
assumir financiamento. 
R$ 230 mil F 3017-6659, 
99758-1971,  99301-
7320. 
Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, co-
zinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. 
Aceita Financiamento. 
R$ 230 mil Aceita tro-
ca por lote de 250m². 
F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.  
Salto Nair Maria: Casa 
Nova 1 dormitório, sala, 
cozinha e wc social, acei-
ta financiamento R$ 175 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. 
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classificados

 
Condomínio Santa Cla-
ra -  Terreno de 450m² .  
Valor R$420.000,00. F. 
3875-3283/ 99173-7509.
J d .  B e l a  V i s t a  c o m 
3 0 0 m ²  R $ 1 5 5  m i l  F . 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila 
Rica - Terreno Vende – 
189m² documentação em 
ordem. R$130.000,00. 
T r a t a r  d i r e t o  c o m  o 
propr ietár io F. :  3834-
3110/981426215
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla -  
Terrenos de 300 m² E 378 
m². Valores á partir de R$ 
240.000,00. F. 3875-2215
Oportunidade – Terreno 
Muryama - 150m² . R$ 
95.000,00. Márcia (19) 
97404-0445
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– planíssimo – R$1100,00 
p/ m2 -escri turado. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Salto Jd. Nair Maria: 
lote de 180 m²com ali-
cerce pronto, R$ 87 mil, F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Terreno - Jd Moriyama 
R$ 95 MIL - AT 150 M2 
F: (19) 98223-8831
T e r r e n o  V e n d e  – 
10.000m² em Salto-SP, 
400mt do asfalto, escri-
turado, troco por casa ou 
Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo/Alugo Terreno 
coml Jd. Regina - 615 
m²   R$  925  mi l  /  R$ 
2.000,00.  Márcia (19) 
97404-0445

 
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.300,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215
Vendo/Alugo - Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. F. 
(19) 97404-0445 c/ Márcia
 
Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Fan 150 - 2012 com bateria 
nova, relação com retentor 
e pneus novos R$5.200,00 
aceito proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
Motor arranque Iveco 
3510 ano 1997. R$300,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
Vendo  Aspirador Pó e 
água, Sem saco coletor 
· 22,6 kg Tensão 220 
potência 1600w modelo 
turbo 2002 - WAP · Canister 
R$1.200,00 Tratar F: 19 
99901-9918/19-982094777
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro 
fundido 2 bocas com cha-
pa (a gás) R$250,00 F: 
98151-0501.
Vendo  fritadeira Semi-
-nova Actifry Arno na cai-
xa R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.

Vendo  Lampião a gás 
Yannes com botijão de 
2Kg  R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  tacho de cobre 
grande ( 30L ) Reforçado. 
R$400,00 F: 98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina de 
solda Industrial Banbozzi TDG 
415 completa com tocha e 
cilindro. F. (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, 
aro 26, c\21 marchas. Impe-
cável! F: (19) 99324-7676
Vendo 1 máquina hoverloq 
revisada R$150,00 e 2 
máquinas singer  Zig Zag 
R$100,00 cada uma.
Vendo 4 pneus  aro 14 
(semi-novo). R$330,00 - 
Claudionor F: 3885-3471.
Vendo aparelho de gi-
nastica: Remo completo 
Semi-novo R$600,00 F: 
98151-0501.
Vendo cadeira de rodas 
motor izada Freedom, 
rec l inavel ,  semi-nova 
R$2.800,00. F: 981510501.
Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 Con-
tato: 3894-1801 Admilson.
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
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Vendo uma secadora de 
roupas Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-
7676

 

FIAT SPAZIO 147 - Ano 83 
Motor 1,3 Doc. Ok! Valor 
R$5.000,00 Falar com Lu-
zia F.: 98255-4601.
Onix ano 2014 1.0 Flex- 
Modelo Lolla – Cor Branco 
R$ 30.000,00 - Único dono 
F. 3875-2215
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003
 

Ofereço-me como cui-
dadora de idosos e re-
cepcionosta. Candelária 
F.999378315.
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 

Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, crian-
ças, pessoas com neces-
sidades especiais e etc. 
Atendimento residencial 
e  hospi ta lar .  Contato 
Evelyn 199 89271275 199 
88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimen-
to residencial e hospitalar.  
F.9.8927-1275 / 9.8858-4065 
/ 3875-9902 com Evelyn
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, pessoas com 
necessidades especiais etc. 
Residencial e hospitalar. 
Cursando enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico ao 
ao acabamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.

Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ 
dificuldades em alfabe-
tização, idade 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 cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de gra-
ma e limpeza de terreno. 
Tenho máquina. 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 manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residên-
cia (Hidraulica, elétrica, 
pintura, telhados etc...)  
F.99755-4276
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chaca-
reiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008

Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso. Maria Cicera F : 
3328-1908.
Ofereço-me  para t ra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para traba-
lho como Aux. De Enfer-
magem, babá ou cuida-
dora c/ Coren. Disponibi-
lidade de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de 
t ranspor te e remoção 
com caminhão munck e 
bombeamento de concre-
to. Vai encher sua Lage?  
Faça  um o rçamen to . 
Precisa transportar uma 
máquina pesada? Ser-
viço com cesto aéreo? 
Faça  um o rçamen to . 
Tratar com Nelson Eu-
gênio F.:(19) 99618-4334 
(Vivo)  - 7818-6548 (Nex-
tel) Id: 965*12540.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00” . Selamento 
de Cabelo a part i r  de 
R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499/99369-
5615. 



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE PCP – Ensino médio 
completo. Desejável Tecnólogo em 
Logística. Bons conhecimentos em 
Informática (Excel). Experiência na 
função. Para trabalhar em Empresa do 
Segmento de Microfusão e Usinagem. 
Possuir experiência em planejamento de 
Produção de empresas deste segmento. 
Residir em Indaiatuba.
ARTE FINALISTA – Conhecimentos em 
Corel Draw, Photoshop e Design. Dese-
jável possuir experiência em empresas 
de comunicação visual, agências de 
publicidade ou gráficas. Conhecimentos 
em vetorização de logos, tratamento de 
imagem, elaborar, desenvolver e alterar 
layout, finalizar arquivo para impressão. 
Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A) – Para trabalhar em 
Restaurante Industrial. Ensino funda-
mental completo, Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos (2º e 3º turno). 
Residir em Indaiatuba.
COSTUREIRA – Ensino fundamental. 
Experiência em máquina Reta e máqui-
na de Coluna. Residir em Indaiatuba.
LAPIDADOR DE VIDROS - Possuir 
experiência em toda Operação do equi-
pamento: Intermac Master Bevel. Ensino 
médio completo. Disponibilidade de ho-
rário. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ORÇAMENTISTA – Possuir Técnico 
em Edificações ou Cursando Superior 
em Engenharia Civil. Experiência em 
empresas do Ramo de construção civil 
e já ter trabalhado com medição de obras 
e elaboração de orçamentos. Residir em 
Indaiatuba. Possuir condução própria 
(preferencialmente moto) e disponibilida-
de para trabalhar com o veículo próprio. 
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC – 
Ensino médio completo. Desejável Téc-
nico em Mecânica, Automação Industrial 
ou equivalente. Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e Interpretação de 
desenho. Experiência em Operação de 
Torno CNC e noções de programação 
da máquina. Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
VENDEDOR (A) INTERNO – Ensino 
médio completo. Possuir experiência na 
função. Desejável possuir experiência 
com vendas de portas, janelas, madeira 
e fechaduras. Conhecimentos em medi-
ções e cálculos para fechar orçamentos. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial.
VENDEDOR (A) EXTERNO - Ensino 
médio completo. Possuir experiência 
na função. Experiência em orçamentos 
e medição em esquadrias de alumínio. 
Conhecimentos em medições e cálculos 
para fechar orçamentos. CNH: A/B. Pos-
suir condução própria pois irá trabalhar 
com o próprio veiculo.

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): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
VENDAS (8072): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 
COMPRADOR (8065): 
COMPRADOR TÉCNICO (8066): 
ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO (8027): 
FERRAMENTEIRO (8070): 
GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 
(8067): 
MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (8040): 
OPERADOR DE CALDEIRA (8064): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL CNC 
(8073): 
OPERADOR TÉCNICO SÊNIOR (8036): 
PREPARADOR DE TORNO CNC (8060): 
PROGRAMADOR DE CENTRO USINA-
GEM (7918):  
PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8061):
PROJETISTA (8032): 
TEC. ENFERMAGEM DO TRABALHO 
(8069): 
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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