
Mc DiaFeliz 
acontece no 
próximo sábado 
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CONCERTO

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba realiza concerto gratuito com apoio da Secretaria 
de Cultura neste domingo, dia 20, às 10h30, no Santuário Santa Rita de Cássia. O evento 
faz parte da série “Concertos Matinais”. Pág. 12

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba 
se apresenta neste domingo

Indaiatuba sediará Powerman Brasil 
neste final de semana

RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA

POWERMAN BRASIL

DUATHLONECONOMIACHUVA

SOCIAL

ENTORPECENTE

PALESTRA

A terceira edição do Powerman Brasil acontece neste final de semana na cidade e já entra para a recente história da etapa 
brasileira da maior série de duathlon do mundo. Isso porque o evento reunirá aproximadamente 600 atletas nas categorias Clas-
sic, Sprint e Kids. Pág. 10

Segundo as entidades, em 
2016, o mercado ilegal gerou 
perdas de R$ 130 bilhões para o 
país em setores produtivos, como 
tabaco e vestuário, e sonegação de 
impostos. Entretanto o valor é mui-
to maior levando em conta toda a 
cadeia em torno do mercado ilegal.

Após 61 dias, Indaiatuba 
registra chuva desde a última 
terça-feira, dia 15, quando 
choveu 5,7mm. E a previsão 
é de mais chuva no final de 
semana e baixas temperaturas. 
A estiagem ocorreu por causa 
de um bloqueio atmosférico.

Os proprietários da Amo Pastel, Scott Zanetti e Vinícius 
Greghi. Confira a cobertura completa na próxima edição

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta segunda-
-feira, dia 14, três homens que estavam de saidinha tempo-
rária de Indulto do Dia dos Pais e retornavam ao Centro de 
Detenção Provisória (CDP) do município de Porto Feliz. 

O palestrante Master Co-
ach Luiz Alberto estará em 
Indaiatuba no dia 24 para rea-
lizar uma palestra com o tema 
“Inteligência Financeira em 
Família”. O evento acontece 
das 19h às 21 horas, no Audi-
tório do Colégio Adventista. A 
participação é gratuita.

Pág. 09APág. 04A

Pág. 06A

Pág. 09A

Mercado ilegal 
representa 16% do PIB, 
diz ministro da Justiça

Após 61 dias de 
estiagem, Indaiatuba 
registra chuva

Amo Pastel inaugura loja 
em Indaiatuba

Polícia Militar prende homem com drogas 
amarradas ao corpo

Cidade recebe palestra 
sobre Inteligência 
Financeira na Família

Prefeitura estima economizar R$1,5 
milhão em contratos até dezembro



02A Mais Expressão

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.) 

opinião
Editorial

Mais um ponto para a população
Indaiatuba mais uma vez foi destaque na RMC. Desta vez 

o munícipio foi o único a ser classificado como “gestão de 
excelência”, além de ocupar o terceiro lugar no Estado de São 
Paulo e o oitavo lugar no ranking nacional. 

Esses são dados de um estudo realizado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que avaliou 
cinco variáveis: receita própria, gastos com pessoal, investi-
mentos, liquidez e custo da dívida.

E Indaiatuba vem mostrando cada vez mais que é um 
dos poucos munícipios da região onde as “coisas” realmente 
acontecem.

Assim como em todas as cidades existem suas falhas, 
porém andando pelas ruas e conversando com moradores dá 
para ver que a maioria dos indaiatubanos estão satisfeitos 
com a forma que a população está sendo tratada por parte 
das autoridades.

Ainda nesta semana, a Prefeitura informou que pretende 
economizar R$ 1,5 milhão até o final do ano com medidas 
simples. Se esse valor realmente foi economizado, a cidade 
só tem a agradecer. E que a economia seja revertida para 
população em forma de saúde, educação e outros benefícios.

Artigos

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

Dra. Tânia Higaki - Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia – www.bellesante.com.br

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS

Pais com medo de Dentista? Filhos com medo. Entenda o porquê!

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.
19 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 DOM.   NÃO OPERA
21 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
21 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
21 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
21 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
22 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
22 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
22 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
22 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
22 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
22 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
23 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
23 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
23 QUAR. 172 B/C Av. Francisco de Paula Leite DEF Nº 975
23 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
23 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
23 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
24 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
24 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
24 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
24 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
25 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
25 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
25 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
25 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
25 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

RADARES DIAS - 19 A 25/08

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

Um dos maiores problemas que afetam a qualidade dos produtos nas empresas e seus resultados financeiros é a 
falta de comunicação e integração para os novos funcionários. São contratados e  colocados a trabalhar sem conhecer 
o pessoal mais antigo de empresa. Muitos problemas são ocasionados, pois cada um se sente jogado a própria sorte. 
Uma conceituada empresa, achando que era hora de mudar o estilo de administração, contratou um novo gerente. O 
novo chefão veio determinado a balançar as bases e tornar a empresa mais produtiva. No primeiro dia, acompanhado 
dos principais assessores, fez uma inspeção geral. No setor de empacotamento, todos estavam trabalhando duro, menos 
um rapaz, que estava encostado na parede, com as mãos nos bolsos. Vendo aí uma boa oportunidade de demonstrar 
sua nova filosofia de trabalho,... o gerente perguntou ao rapaz: – Quanto você ganha por mês? – Novecentos reais 
– respondeu ele, sem saber do que se tratava. Então o gerente tirou 900 reais do bolso e deu para o rapaz dizendo: 
– Aqui estão seus 900 reais deste mês. Agora suma daqui e não apareça nunca mais! O rapaz embolsou o dinheiro e 
saiu o mais depressa que pode. O gerente, enchendo o peito, pergunta ao grupo de funcionários:

– Algum de vocês sabe o que esse vagabundo fazia aqui na empresa? E um dos funcionários responde: – Nada, 
ele nem trabalha aqui, veio só entregar uma pizza. Empresários das grandes ou pequenas empresas, comunicação 
e treinamento alavanca os seus negócios, terceirize seus treinamentos para quem se dedica a isso 24 horas por dia, 
Signa Treinamentos, uma empresa especialista em comportamento humano.  Próximo treinamento 18-19 e 20-08-
2017, Ligue para 019-3875.7898/ 99214.2100, fale com   a Paula, ou entre no site www.signatreinamentos.com.br

Diariamente recebo dezenas de pacientes em minha clínica. Não digo 100%, mas uma alta porcentagem não gosta 
de ir ao dentista. E entre esses, muitos têm medo, uma verdadeira fobia de dentista.

Grande parte das pessoas que sofrem de Odontofobia passaram por experiências negativas no passado, como dor, 
sofrimento e profissionais sem muita delicadeza para realizar tratamento dentário. Mas algumas pessoas têm medo 
sem nunca ter realizado um procedimento invasivo sequer. Então, qual seria o motivo de tal medo?

Crianças percebem os sentimentos dos adultos e tendem a imitá-los. Dificilmente uma criança não terá medo de 
baratas se sua mãe tiver medo.  Normalmente o medo da mãe significa uma grande ameaça para a criança. 

Quando os pais levam as crianças junto ao dentista e falam que não gostam, que têm medo ou até apenas demos-
tram seus temores a ela, é normal que ela desenvolva o mesmo medo. 

Assim, essa criança será um forte candidato a ter medo de dentista, ainda que não tenha sido exposto a nenhum 
tratamento invasivo ou experiência negativa.

Orientação aos pais para ajudar seus filhos a não terem medo:
1. Leve a criança desde cedo ao dentista, para que perceba que dentista é prevenção, é rotina e pode ser divertido.
2. Não leve a criança às suas consultas. Elas podem ficar assustadas e apreensivas com o seu medo ou receio.
3. Não faça comentários como: Vou levar meu filho ao dentista. Tadinho!
4. Não fale que não gosta de dentista na frente do seu filho.
5. Depois de leva-lo a uma consulta, leve-o para fazer coisas que gosta: um parquinho, um sorvete... Para asso-

ciar o dentista com bons momentos.
6. Procure clínicas com especialistas em crianças. A abordagem é completamente diferente entre adultos e 

crianças.
Dúvidas? Envie-nos um e-mail: bellesante@bellesante.com.br

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA
A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos seus segurados que através de 

contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, seja por incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte.

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

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

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

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

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

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

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para pleitear aposentadoria, procure um profissional 
de sua escolha para colher mais informações ou até mesmo ingressar com o pedido junto ao INSS para ter o benefício 
concedido. 
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Prefeitura estima economizar R$1,5 
milhão em contratos até dezembro

ARQUIVO RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Medidas para redução de custos foram determinadas pelo prefeito

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

A Prefeitura de Indaiatuba ainda estima economizar, até o final deste ano, mais de R$ 200 mil com energia elétrica

SIMULADO PROMOÇÃO

Objetivo promoverá Simulado Aberto ENEM Sumerbol lança a campanha 
Exagero de Prêmios

A Prefeitura de Indaia-
tuba pretende eco-
nomizar pelo menos 

R$1,5 milhão até o final de 
2017 em grande parte dos 
contratos firmados em anos 
anteriores. Por meio de medi-
das simples, a administração 
municipal conseguiu obter 
redução de aproximadamente 
95% nos gastos com pedá-
gios, 15% nos contratos de 
locação de imóveis, 12% nos 
custos com energia elétrica e 
6% nos contratos com forne-
cedores. Recentemente foi 
iniciada ainda uma concor-
rência pública para o serviço 
de telefonia móvel, que deve-
rá resultar em uma economia 
de aproximadamente 35%, 
comparando com o contrato 
existente atualmente.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) explica que determi-
nou a redução de gastos para 
ampliar ainda mais a eficiên-
cia do governo. “Administrar 
a cidade exige sempre muita 
responsabilidade e nesse 
momento econômico por 
que passa o país, precisamos 

ampliar a austeridade com 
que fazemos a gestão dos 
recursos públicos, princi-
palmente devido à queda na 
arrecadação. Coloquei como 
meta à Secretaria da Admi-
nistração a redução de custos, 
aproveitando o momento de 
revisão de contratos e início 
de novas concorrências pú-
blicas”, esclarece.

Outra conquista importan-
te da administração e que já 
resulta em economia impor-
tante é a isenção das tarifas 
de pedágio para os carros 

oficiais da Prefeitura. Desde 
março deste ano, eles já estão 
isentos na grande maioria das 
rodovias do Estado de São 
Paulo. A isenção foi concedi-
da de acordo com regras defi-
nidas pela ARTESP (Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo), conforme por-
taria nº 13/2014. Segundo o 
secretário de administração, 
Orlando Schneider Vianna, 
de toda a frota de veículos 
de transporte da Prefeitura de 
Indaiatuba, que soma atual-
mente 517, entre carros, mo-

tos e caminhões, apenas cinco 
ainda estão em processo para 
a obtenção de isenção.

O prefeito pleiteou a dis-
pensa do pagamento das 
tarifas junto à agência com 
intermédio do deputado Ro-
gério Nogueira (DEM). A 
estimativa é que esta ação 
resulte em uma economia de 
mais de R$ 420 mil até o final 
do ano.

“Esta ação faz parte de um 
compromisso assumido pelo 
prefeito com a população, 
de uma gestão transparente, 

eficiente e responsável, que 
beneficie a população como 
um todo. Infelizmente tive-
mos uma queda na arrecada-
ção e era preciso adequar as 
contas ao orçamento do mu-
nicípio. Toda economia faz a 
diferença nesse momento em 
que o país enfrenta uma grave 
crise econômica”, comenta o 
secretário.

A redução nos valores dos 
contratos com fornecedores 
e com os 23 imóveis locados 
pela administração municipal 
foi obtida após renegociação 

e revisão dos custos e deverá 
resultar em uma economia 
de mais de R$ 500 mil até 
dezembro. “Era preciso bai-
xar os preços dos aluguéis e 
romperíamos contratos, caso 
necessário. Mas, obtivemos 
sucesso nas negociações e 
conseguimos manter todos 
os contratos com preços mais 
baixos”, afirmou.

A Prefeitura de Indaiatuba 
ainda estima economizar, 
até o final deste ano, mais 
de R$ 200 mil com energia 
elétrica com ações muito 
simples. Além da campanha 
de conscientização com os 
funcionários, a secretaria 
de administração iniciou 
um mapeamento em todo 
o paço para identificar as 
necessidades de cada setor e 
efetuar a troca de lâmpadas 
por outras mais econômicas, 
em geral de leds. “Essas 
ações foram iniciadas no 
prédio da prefeitura, mas já 
estão sendo ampliadas para 
as secretarias de esportes, 
saúde, e a próxima e muito 
significativa será a secretaria 
de educação. Nossa intenção 
é evitar o desperdício e o gas-
to desnecessário”, enfatizou o 
secretário da pasta.

A Rede Objetivo realiza 
nos dias 27 de agosto e 03 
de setembro o Simulado 
Aberto ENEM. A inscri-
ção é gratuita e já pode ser 
feita pelo site do Colégio 
Objetivo Indaiatuba: www.
objetivoindaiatuba.com.br.  
Alunos e não alunos do Ob-
jetivo podem participar. As 
inscrições para o Simulado 
Aberto ENEM vão até às 8h 
do dia 25 de agosto. 

O simulado tem o formato 
da prova oficial do ENEM e 
segue a sua nova configura-
ção: a partir deste ano aconte-
cerá em dois domingos, além 
da mudança da combinação 
das áreas de conhecimento, 
contendo 180 questões obje-
tivas e uma redação. 

No dia 27 de agosto, esta-
rão concentradas as questões 
das disciplinas da área de 
Linguagens, Ciências Huma-
nas e a Redação. No dia 03 de 
setembro, serão as questões 
das disciplinas de Ciências 
da Natureza e Matemática. 

“O Simulado Aber to 
ENEM é importante para 
os vestibulandos porque 
propicia a oportunidade para 
elaborar estratégias para um 
novo modelo de prova, antes 
da prova oficial”, explica a 
psicóloga responsável pelo 
Núcleo de Apoio ao Vesti-
bulando do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Débora Razori.

Além de treinar para o 
ENEM, os participantes 
ainda concorrem a diversos 
prêmios. Os primeiros colo-
cados inscritos na Categoria 

Vestibulando (estudantes 
matriculados na 3ª série do 
Ensino Médio ou Cursos 
Pré-Vestibulares, que não 
tenham cursado o ensino 
superior) receberão prêmios: 
um iPhone para o 1º colo-
cado; um iPad Air para o 2º 
colocado; um iPad Mini para 
o 3º colocado e um Tablet 
Samsung Galaxy do 4º ao 
10º colocados. Os candidatos 
inscritos na Categoria Trei-
neiro (estudantes de 1ªs e 2ªs 
séries do Ensino Médio) não 
terão direito à premiação.

Serviço

Simulado Aberto ENEM – 
Colégio Objetivo Indaiatuba
Dia 27/08/17: das 13h às 
19h – Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias; Redação; 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias.
Dia 03/09/17, das 13h às 18h 
– Matemática e suas Tecno-
logias; Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias.

Inscrições gratuitas: www.
objetivoindaiatuba.com.br 

A Rede Objetivo realiza nos dias 
27 de agosto e 03 de setembro o 
Simulado Aberto ENEM

O Sumerbol Supermerca-
dos inicia no dia 18 a campa-
nha “Exagero de Prêmios” que 
traz 60 vezes mais chances de 
ganhar para os participantes. 
O primeiro sorteio já acontece 
no dia 14 de outubro, na loja 
01 – Cidade Nova.

A promoção terá 8 meses 
de duração e 4 mega sorteios, 
sendo 1 a cada sessenta dias de 
campanha. A premiação conta 
com 6 Onix LT; 6 Tv’s de 55 
polegadas; 6 churrasqueiras a 
gás; 12 Iphones 7; e 30 vales-
-compra no valor de 1 mil reais. 

A cada R$50 em compras o 
cliente tem direito a um cupom. 
Quem utilizar os cartões Sumer-
bol garantem cupons em dobro 
e, este ano além de mais prêmios 
para os clientes, a grande novi-
dade são os cupons adicionais. 
A loja contará com produtos 
específicos que, na compra de 
2 unidades de cada no mesmo 
cupom fiscal, darão direito a 
cupons adicionais para o cliente.

Desta vez, para partici-
par da promoção, o cliente 
precisa fazer parte do Clube 
Sumerbol. Para se cadastrar 
é fácil, é só acessar www.
clubesumerbol.com.br e co-
meçar a aproveitar muito 
mais vantagens no seu bolso. 

Para imprimir os cupons, o 
cliente deverá dirigir-se ao to-
tem, informar o CPF, responder 
à pergunta de forma correta e 
imprimir. Por fim, basta deposi-
tar os cupons nas urnas e torcer!

Esse é o terceiro ano 
consecutivo que o Sumerbol 
traz a maior promoção de 
Indaiatuba para seus clientes. 
E realiza junto com grandes 
parceiros como Unilever, 
Sadia, Perdigão, Heineken, 
Colgate Palmolive, Sea-
ra, Avec, Ambev, Pepsico, 
P&G, Coca Cola, Distri-
buidora de Carnes Vale do 
Mogi, Q Passo, Top Service, 
Três Corações e Comercial 
Cigaax de Alimentos.



04A Mais Expressão

RANKING

Indaiatuba é a terceira do 
Estado de São Paulo com 
‘gestão de excelência’

cidade

Após 61 dias de estiagem, 
Indaiatuba registra chuva
Final de semana deve ser de chuva na cidade, segundo Somar

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

No fim de semana a previsão é de chuva e frio

Após 61 dias, Indaia-
tuba registra chuva 
desde a última terça-

-feira, dia 15, quando choveu 
5,7mm.

Segundo o meteorologis-
ta Fábio Luengo, da Somar 
Meteorologia, a previsão é de 
mais chuva no final de sema-
na. “Amanhã é dia de sol com 
chuva fraca. Já no domingo 
o tempo fica fechado com 
chuva a qualquer hora, com 
possibilidade de chuva forte”, 
informa.

Ainda segundo Luengo o 
inverno costuma ser seco no 
Sudeste, porém não é comum 
a estiagem. Para o meteorolo-
gista a falta de chuva ocorreu 
por causa de um bloqueio 
atmosférico. “O bloqueio 
aconteceu por causa de uma 
área de alta pressão que, 
além de inibir a formação 
de nuvens de chuva, inibe o 
avanço de frentes frias para a 
Região. Com isso temos dois 
agravantes para o calor: o sol 
predominando aquece mais a 
superfície e eleva as tempe-
raturas e, sem o avanço de 
frente fria, o ar frio não chega 
a atuar na cidade”, explica.

Nesta semana uma frente 
fria voltou a trazer chuva para 
a cidade. “Apesar de não ser 
uma chuva com um elevado 
acumulado, já foi o suficiente 
para trazer um ar um pouco 
mais frio e abaixar as tempe-
raturas”, disse Luengo.

Diferente da estação, In-
daiatuba tem enfrentado dias 
quentes no inverno deste 
ano. As máximas dos últimos 

dias foram 31.7°C no dia 
13, 26,4°C dia 14 e, no dia 
15, a máxima foi de apenas 
18,4°C.

Segundo o meteorologis-
ta, a chuva deve permanecer 
até terça-feira da semana que 
vem, quando o tempo começa 
a ficar mais firme e as tem-
peraturas voltam a se elevar 
em Indaiatuba. “Na virada 
de agosto para setembro, 

uma nova frente fria deve 
atingir São Paulo e abaixar 
novamente as temperaturas 
na cidade, voltando a esquen-
tar na segunda quinzena de 
setembro”, explica. “Por fim, 
ainda há a previsão de uma 
ultima frente fria, porém mais 
fraca, na virada do inverno 
para a primavera”, completa.

Mananciais
Apesar dos 61 dias sem 

chuva na cidade, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
Saae de Indaiatuba disse que 
os mananciais estão com boa 
vazão e que a barragem está 
com 90% de sua capacida-
de de reservação. Ainda de 
acordo com o Saae as chuvas 
previstas para os próximos 
dias devem aumentar a vazão 
dos mananciais.

Previsão do Tempo
O sábado será de sol en-

tre nuvens e chuva fraca no 
fim do dia. O dia começa 
om 18°C e a tarde a máxima 
chega aos 29°C.

Já no domingo, o tempo 
muda. Fica fechado com 
chuva a qualquer hora do 
dia, inclusive, com chuva 
forte em alguns momentos. 
Mínima de 15°C e a tarde faz 
apenas 22°C.

Indaiatuba é destaque 
no estudo da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) ficando 
em terceiro lugar do Estado 
de São Paulo no Índice de 
Gestão Fiscal. Município é 
o único da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
a ser  classif icado como 
“gestão de excelência”, com 
0,8277 pontos, o que ga-
rantiu a oitava posição no 
ranking nacional.

O prefeito Nilson Gas-
par (PMDB) comemorou a 
notícia e reforçou que  In-
daiatuba é uma das poucas 
cidades brasileiras que está 
conseguindo manter o alto 
padrão de administração das 
contas públicas em meio a 
uma das piores crises eco-
nômicas enfrentadas pelo 
país. “Meu discurso de que 
Indaiatuba está na contra-
mão da crise em decorrência 
de um planejamento sério e 
uma gestão eficiente, já era 
facilmente comprovado com 
a continuidade que estamos 
dando aos investimentos no 
desenvolvimento da cidade, 
mas agora está documenta-
do em um estudo feito por 
uma instituição de alta cre-
dibilidade como a Firjan”, 
enfatizou.

O Índice Firjan de Gestão 
Fiscal foi criado em 2006 e 
faz um diagnóstico de como 

os municípios administram 
os recursos públicos, es-
timulando uma cultura de 
responsabilidade fiscal. São 
analisadas cinco variáveis: 
receita própria, gastos com 
pessoal, investimentos, li-
quidez e custo da dívida.

No es tudo divulgado 
nesta semana a entidade 
analisou as contas de 2016 
de 4.544 prefeituras, o equi-
valente a 81,6% das cidades 
do país, tendo como base os 
resultados fiscais das pró-
prias prefeituras, mediante 
informações de declaração 
obrigatória e disponibiliza-
das anualmente pela Secre-
taria do Tesouro Nacional 
(STN).

Os resultados mostraram 
que o nível de investimento 
dos municípios brasileiros 
atingiu o menor patamar 
em 10 anos, e reforçam  a  
extensão  e  a  profundidade  
da  crise  fiscal  brasileira,  
sem   deixar dúvidas de que 
não está restrita à União e 
aos estados.

Pelos índices apresenta-
dos, 2016 registrou o maior 
percentual de prefeituras em 
situação difícil avaliadas 
como gestão em dificulda-
de, e com o menor número 
em situação excelente clas-
sificada como “gestão de 
excelência” desde o início 
da série histórica do IFGF. 
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Mc Donald’s realiza no próximo 
sábado a Campanha McDia Feliz 

CENTRO INFANTIL BOLDRINI

DIVULGAÇÃO

Centro Infantil Boldrini será um dos beneficiados com a venda do sanduíche Big Mac
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Visita pedagógica promove consciência ambiental
MONTREAL

Um dos projetos que será favorecido pela venda do Big Mac será “A importância do Brincar em um Hospital de Oncopediatria”

Alunos do Colegio Montreal na Toca da Raposa em Juquitiba

A maior campanha pela 
cura do câncer Infanto 
Juvenil acontece ama-

nhã, dia 26, em todas as lojas do 
Mc Donald´s, e o Centro Infantil 
Boldrini, localizado na cidade de 
Campinas, será uma das benefi-
ciadas pela campanha.

Para ajudar basta comprar 
o ticket antecipado para a troca 
pelo sanduíche Big Mac no 
Volacc (Voluntárias de Apoio 
no Combate ao Câncer) no valor 
de R$ 15. A compra também 
pode ser feita, antecipadamente, 
até hoje, dia 25, pelos telefones 
(19) 3787-5115 ou 3787-5026 
ou ainda pelo email comunica@
boldrini.org.br.

E para quem não adquirir 
o ticket antecipado, a compra 
do Big Mac poderá ser feita 
amanhã nas lojas do Mc Do-
nald´s. “Vale ressaltar que com 
as vendas antecipadas a doação 
é toda revertida para o Boldrini. 
No dia do evento as vendas são 
divididas entre a Casa Ronald 
Mc Donald e o Centro Infantil 
Boldrini”, disse a Presidente do 
Centro Infantil Boldrini, Dra. 
Silvia Brandalise.

Para a presidente do hospital 
a campanha é de suma importân-
cia para o Boldrini. “O evento 
permite conquistarmos projetos 
pontuais como, por exemplo, 
a compra de equipamentos e 
ampliação de espaços. Sempre 

temos um projeto proposto e 
ele sempre é concluído”, conta.

Para este ano, dois projetos 
serão beneficiados pela arreca-
dação. O primeiro é a aquisi-
ção de mobiliários e pequenos 
equipamentos para os primeiros 
dois laboratórios do Instituto de 
Engenharia Molecular e Celu-
lar do hospital. E o segundo a 
ser favorecido é o projeto “A 
importância do Brincar em um 
Hospital de Oncopediatria”, 
voltado para a Brinquedoteca.

Nesta edição foram distribu-
ídos 24 mil tickets antecipados 

para venda e de acordo com Drª 
Silvia a expectativa é que tenha 
um aumento de 10% em relação 
a campanha do ano passado. 

As compras do sanduíche 
Big Mac também podem fei-
tas em restaurantes de Araras, 
Atibaia, Bragança Paulista, 
Campinas, Hortolândia, Leme, 
Limeira, Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Paulínia, Piracicaba, Po-
ços de Caldas, Rio Claro, Salto, 
São João da Boa Vista, Sumaré 
e Valinhos. Comprando em 
qualquer uma dessas unidades 
do Mc Donald´s parte da renda 

será revertida para o Centro 
Infantil Boldrini.

O Volacc Indaiatuba está lo-
calizado na rua Antônio Zoppi, 
350 - Jardim Pau Preto.

Boldrini
O Centro Infantil Boldrini é 

um hospital filantrópico especia-
lizado em oncologia e hemato-
logia pediátrica que, atualmente, 
possui taxa de cura de câncer de 
80%. De caráter privado e sem 
fins lucrativos, a instituição é 
de utilidade pública municipal, 
estadual e federal, portanto, 

pertence à comunidade. O foco 
em ensino e pesquisa visa a 
melhora e personalização do 
tratamento, buscando resultados 
mais efetivos e aumentando as 
chances de cura. 

Anualmente, a instituição 
recebe aproximadamente 900 

novos casos de crianças e adul-
tos jovens (até 29 anos) com 
suspeita ou diagnostico de cân-
cer ou doença sanguínea. No 
Boldrini, não há lista de espera 
ou repressão da demanda. Todos 
os pacientes, 80% deles oriun-
dos do Sistema Único de Saúde 
(SUS), recebem o tratamento, 
que dura em média dois anos.

Campanha
O McDia Feliz é a maior 

campanha do país em prol de 
adolescentes e crianças com 
câncer. Muito mais do que uma 
campanha de arrecadação, o 
McDia Feliz é uma iniciativa 
que mobiliza os mais diferen-
tes setores da sociedade para 
contribuir para o aumento 
dos índices de cura do câncer 
infantojuvenil no Brasil.

A campanha, coordenada 
pelo Instituto Ronald McDo-
nald em todo o país, é um 
sucesso graças à participação 
fundamental de instituições, 
funcionários, franqueados e 
fornecedores do sistema Mc-
Donald’s, além da mobilização 
de milhares de voluntários que 
mobilizam toda a sociedade, 
no último sábado do mês de 
agosto, para transformar Big 
Mac em sorrisos.

Educar para a conservação 
e preservação da natureza, 
bem como a valorização da 
responsabilidade ambiental, 
foram os objetivos da visita 

dos alunos dos 6º e 7º anos do 
Colégio Montreal à Toca da 
Raposa, uma reserva ambiental 
localizada em Juquitiba-SP.

De acordo com a professora 

de Ciências, Adriana da Silva 
Andrade, a visita proporcionou 
aos alunos a integração dos 
saberes adquiridos em sala de 
aula e o contato com diversos 
elementos fundamentais presen-
tes na natureza. “Os alunos se 
encantaram com as descobertas 
sobre os tipos de vegetação e 
seres vivos presentes na trilha 
realizada na Toca da Raposa, 
a qual mantem uma área pre-
servada do ecossistema Mata 
Atlântica. Também conheceram 
vários animais que vivem em 
criadouros conservacionistas, os 
quais foram resgatados de trafi-
cantes ou sofreram maus tratos 
e/ou abandono de seus antigos 
donos”, conta a professora.

Os alunos ficaram comovi-
dos ao conhecer a história dos 

animais que vivem no local, e 
que sofrem com sequelas emo-
cionais e/ou físicas resultantes 
do tráfico ou abandono. “Achei 
o passeio muito legal! Apren-
demos muitas coisas sobre 
os animais e fez com que nos 
conscientizássemos sobre o pro-
blema do tráfico. Pudemos ver 
como os animais sofrem e, dessa 
maneira, poderemos ensinar as 
futuras gerações a respeitar os 
animais e a diminuir o tráfico”, 
comenta a aluna Luana Scalett 
do 6º ano.

Os alunos ainda participa-
ram de uma oficina, na qual con-
feccionaram patas de diferentes 
tipos de animais utilizando gesso 
e também de outras atividades 
lúdicas, todas com o contexto 
de educação ambiental. 
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Polícia Militar prende 
homem com drogas 
amarradas ao corpo
Os militares localizaram maconha fixada com fitas adesivas na região abdominal e tornozelos
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Águia socorre vítima no 
Campo Bonito

Cantor sertanejo morre em acidente 
de trânsito

Guarda civil localiza indivíduo 
caçando pássaros no Europark

Vigilância Sanitária acompanha incineração de mais de 500 quilos de drogas

ACIDENTE

TRAGÉDIA APREENSÃO

INCINERAÇÃO

A Polícia Militar (PM) 
prendeu na tarde des-
ta segunda-feira, dia 

14, três homens que estavam de 
saidinha temporária de Indulto 
do Dia dos Pais e retornavam ao 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) do município de Porto 
Feliz. Um deles transportava 
três pacotes de sacos plásticos 
transparentes de maconha co-
ladas ao corpo e nos tornozelos. 
Os detidos estavam em um veí-
culo que foi abordado pelos po-
liciais na Avenida Visconde de 
Indaiatuba.

Segundo a corporação, o 
veículo foi parado por apre-

sentar suspeitas. Durante 
a fiscalização, o motorista, 
apresentou nervosismo eleva-
do, fato que resultou em uma 
busca pessoal. Os militares 
localizaram maconha fixada 
com fitas adesivas na região 
abdominal e tornozelos em 
um dos homens que estava 
no interior do carro. Questio-
nado, o autor afirmou que ia 
ingerir toda droga para poder 
entrar no interior do presídio.

Os três homens, que já 
possuem uma vasta ficha 
criminal, receberam voz de 
prisão em flagrante e a ocor-
rência foi encaminhada à De-
legacia, onde foi ratificada a 
prisão em flagrante delito pelo 
crime de tráfico de drogas.

Homem transportava três 
pacotes com maconhas coladas 
ao corpo e nos tornozelos

Cantor Gustavo Araújo faleceu após um acidente de trânsito na madrugada do dia 13 Foram apreendidos pela Guarda Civil duas gaiolas com pássaros conhecidos como Coleirinha

Vítima de acidente foi socorrida pelo Águia da Polícia Militar

Um motociclista foi socor-
rido pelo helicóptero Águia 
da Polícia Militar depois de 
sofrer um acidente na tarde 
do último sábado, dia 12, na 
avenida Horst Frederico João 
Heer, no Parque Campo Boni-
to. A vítima foi encaminhada 
ao Hospital das Clínicas da 
Unicamp.

De acordo com um dos 
socorristas, a vítima teve fra-

tura grave na perna. Após o 
acidente, moradores do bairro 
acompanharam o resgate da 
vítima por equipes do Corpo 
de Bombeiros, no entanto, 
foi necessário acionar o Gru-
pamento de Resgate Aéreo 
Médico do Águia.

As causas do acidente são 
desconhecidas e o estado de 
saúde da vítima não foi di-
vulgado.

Um acidente de trânsito 
na madrugada do último do-
mingo, dia 13, tirou a vida do 
cantor Gustavo Araújo, que 
fazia dupla com Tonny Bla-
de. O acidente acontece na 
estrada que liga Indaiatuba 
à Elias Fausto, cidade onde 
o cantor residia.

Na página oficial da du-
pla, o parceiro Tonny escre-

veu uma mensagem emo-
cionante: “Venho aqui com 
muita tristeza e com coração 
partido informar a todos que 
infelizmente meu parceiro 
Gustavo veio a falecer hoje. 
Essa era uma noticia que ja-
mais imaginei que iria postar 
aqui nesta pagina, onde a 
gente tinha muitos sonhos 
juntos. Esses 3 meses que 

cantamos juntos vivemos 
momentos muito bons e 
estávamos felizes demais. 
Agradeço a cada um de vcs 
em nome do Gustavo que 
não esta mais aqui para fazer 
isto. Obrigado meu amigo 
por sua amizade e parceria. 
Que Deus te guarde...”

As causas do acidente 
ainda estão sendo apuradas.

Na tarde desta quinta-
-feira (10),  uma ligação 
ao telefone 153 da Guarda 
Civil, informava que uma 
pessoa estava capturando 
pássaros no bairro Europark. 
Com as características do 
indivíduo e do veículo usa-
do pelo mesmo, as viaturas 
se deslocaram até o bairro, 
onde localizaram a pessoa 

informada.
Em revista ao veículo, os 

Guardas localizaram duas 
gaiolas com vários pássaros 
popularmente conhecidos 
como Coleirinha, e duas 
armadinhas para a captura.

Diante dos fatos, a Guar-
da Civil informou o setor de 
meio ambiente da Prefeitura 
e conduziu o indivíduo até a 

Delegacia, onde o delegado 
responsável determinou que 
fosse lavrado um boletim de 
ocorrência de crime contra 
a fauna. Os animais foram 
levados até a associação 
Mata Ciliar, uma entidade 
sem fins lucrativos, que 
desenvolve diversas ações 
para a conservação da bio-
diversidade.

Autoridades da Vigilân-
cia Sanitária da Prefeitura de 
Indaiatuba acompanharam a 
incineração de 564 quilos de 
entorpecentes na tarde desta 
terça-feira dia 15, na Fundi-
tuba, indústria metalúrgica. 

Foram 507 quilos de maco-
nha, 57 quilos de cocaína, 330 
gramas de crack e 110 quilos 
de produtos, como xilocaína e 
bicarbonato e outros produtos 
utilizados na fabricação de 
drogas.

Trata-se de todo o material 
apreendido pelas forças poli-
ciais e Guarda Civil de Indaia-
tuba desde a última incinera-
ção, ocorrida em julho de 2016. 
De acordo com o engenheiro 
sanitarista da Vigilância Sa-

nitária, vinculada à Secretaria 
Municipal de Saúde, o órgão 
é notificado para acompanhar 
o procedimento em cumpri-
mento à Lei 11.343, que trata 
de políticas sobre, e à Portaria 
344, que aprova o regulamento 

técnico sobre substâncias e me-
dicamentos sujeitos à controle 
especial.

Também acompanharam a 
incineração o 5º Promotor de 
Justiça de Indaiatuba, Michel 
Romano, o delegado titular 

do 1° Distrito Policial, Danilo 
Amâncio Leme, e os delegados 
titular e assistente da Delegacia 
do Município, Marcelo Edu-
ardo Bueno da Silveira e Luiz 
Fernando Dias de Oliveira, 
respectivamente.
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PARCERIA

Colégio Meta oferece aulas 
de inglês com a Skill Idiomas 

Lucimara, Jessa e os Professores da Skill Idiomas no Education 
Center do Colégio Meta

A clínica oferece profissionais altamente qualificados para atender os diversos tratamentos que o espaço 
disponibiliza O Colégio Meta está sem-

pre em busca de melhorias 
no atendimento aos nossos 
alunos. Pensando nisso, no 
período de férias o Colégio, 
juntamente com a escola de 
idiomas Skill, prepararam 
novos espaços para as aulas 
de Inglês que acontecem no 
contra turno.

E com muita alegria a 
inauguração desse espaço 
aconteceu no dia 09/08, com 
um “Open House” para os 
pais, onde eles puderam co-
nhecer as novas salas de aula. 
Contando com profissionais 
totalmente qualificados.

A língua inglesa está cada 
vez mais presente no nosso 
dia a dia: desde filmes, séries 
e expressões incorporadas à 
nossa fala.

O domínio da língua in-
glesa exerce um papel fun-
damental na vida estudantil. 
Independente do curso que 

escolher, o aluno poderá se 
deparar com pesquisas, arti-
gos e outras obras acadêmi-
cas, mas ainda não traduzidas 
em português. Muitas vezes, 
essas leituras são obrigatórias 
para o aprendizado de uma 
disciplina.  

O Exame Nacional do En-
sino Médio é elaborado para 
testar os conhecimentos dos 
candidatos em diversas áreas, 
incluindo a língua estrangei-
ra. Por isso, os alunos que já 
possuem uma  certa fluência 
no idioma tendem a ficar 
mais tranquilos, e melhor 
conseguem bons resultados, 
de quem possui um inglês 
básico.                   

Para conhecer mais ativi-
dades realizadas pelo Colégio 
Meta, visite uma de suas uni-
dades: Unidade I, no Jardim 
Regina, Unidade II, Itaici ou 
acesse o portal www.colegio-
meta.com.

O Espaço Fiore é uma 
clínica com diversos 
tratamentos para es-

tética corporal e facial, além de 
tratamentos terapêuticos como 
acupuntura, auriculoterapia e 
reflexologia. A clínica oferece 
profissionais altamente quali-
ficados para atender os diversos 
tratamentos que o espaço dispo-
nibiliza. 

De acordo com a proprie-
tária, Claudia Santos, a clínica 
surgiu de um sonho em ter o 
seu próprio negócio. “Quis 
abrir um espaço que não tives-
se aspecto de clínica e sim de 
um lugar onde as pessoas pu-
dessem vir e relaxar, além de 
se sentir aconchegante”, conta. 

O Espaço Fiore oferece 
tratamento individual e per-
sonalizado de acordo com a 
necessidade de cada pessoa. 
O atendimento é feito com 
horário agendado após uma 
avaliação para a indicação do 
melhor tratamento. “Sempre 
avaliamos o que a pessoa 
procura e o que ela realmente 
precisa para que desta forma 
possamos atender de forma 
correta, atendendo assim a 
expectativa e necessidade de 
cada um”, explica Claudia.

Entre as novidades, a clíni-
ca oferece a laserterapia que é 

um tratamento de fissuras ma-
márias na qual ajuda a diminuir 
a dor, além de acelerar a cica-
trização. “Para este tratamento 
também fazemos a avaliação 
e indicamos a necessidade 
de cada cliente podendo ser 
indicado de 3 até 8 sessões”, 
explica. “Na primeira sessão 
já poderá ser observado uma 
melhora nas fissuras”, afirma 
Claudia.

Além disso, o Espaço Fiore 
oferece outros tratamentos cor-
porais como a corrente russa, 
detox redução, fotodepilação 
com luz pulsada, redução de 
medidas, celulite e flacidez, 
gomagem, massagem tur-
binada, drenagem linfática, 
laserterapia, depilação (cera 
quente) e clareamento de axi-
las e virilhas.

Nos tratamentos faciais 
a clínica oferece limpeza de 

pele, peeling (manchas), re-
juvescimento, laserterapia, 
drenagem linfática (pré e 
pós-operatório), microgulha-
mento, design sobrancelhas e 
Micropigmentação.

Já nas massagens terapêu-
ticas encontra-se massagem 
relaxante anti stress, shiatsu, 
massagem com óleos quen-
tes, day spa, hidromassagem, 
acupuntura, auriculoterapia e 
reflexologia.

O Espaço Fiore funciona de 
terça a sexta-feira, das 9h às 18 
horas, e aos sábados das 8h às 
13 horas, e está localizado na 
Rua Almirante Barroso, 362, 
Vila Georgina, Indaiatuba. 
Para maiores informações (19) 
99173-3928. Siga o Espaço 
Fiore nas redes sociais pelo 
www.facebook.com/espaco-
fioreestetica e pelo instagram 
@espaçofiore.

Frutos
O Espaço Fiori é um dos 

premiados no 12º Frutos de 
Indaiá que acontece no dia 24 
de novembro no salão social do 
Indaiatuba Clube. 

Escolhido através de pes-
quisa realizada pelo Grupo 
Mais Expressão, o Espaço Fio-
rie é destaque em seu segmento. 
Para Claudia Santos, a escolha 
veio para confirmar a qualidade 
do Espaço Fiore. “Com o prê-
mio tive a certeza que estamos 
no caminho certo e estou muito 
satisfeita com a indicação. E 
estamos nos aperfeiçoando para 
melhorar cada vez mais o nosso 
atendimento”, disse.

Claudia ainda conta que a 
expectativa é grande. “Estou 
muito ansiosa e feliz para o 
grande dia. Tenho muita gra-
tidão a todos que votaram no 
Espaço Fiore”, agradece.
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economia

Mercado ilegal representa 
16% do PIB, diz ministro 
da Justiça
Em 2016, houve uma perda de R$ 130 bilhões para o país em setores produtivos

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vendas no varejo terminam o primeiro semestre 
com dados positivos

Indaiatuba recebe palestra sobre 
Inteligência Financeira na Família

SPC

PALESTRA

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

Caminhão com mercadorias é apreendido pela Polícia Federal

BANCO DE DADOS – POLÍCIA FEDERAL

DIVULGAÇÃO

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Torquato Jardim, dis-

se que a economia subterrânea 
em torno do mercado ilegal 
no Brasil representa cerca de 
16% do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos os 
bens e serviços finais produzi-
dos em determinada região por 
determinado período do país. 
Segundo o ministro, a tendên-
cia é de diminuição, mas o valor 
ainda é muito alto. 

Lançada em março deste ano 
pela Frente Parlamentar Mista 
de Combate ao Contrabando e 
à Falsificação e o Movimento 
Nacional em Defesa do Merca-
do Legal Brasileiro, em parceria 
com o Ministério da Justiça, a 
campanha visa conscientizar 
o setor público e privado e a 
sociedade da necessidade de 
coibir a prática de contrabando 
e da sonegação no Brasil.

Segundo as entidades, em 
2016, o mercado ilegal gerou 
perdas de R$ 130 bilhões para 
o país em setores produtivos, 
como tabaco e vestuário, e 
sonegação de impostos. En-
tretanto, segundo Jardim, o 
valor é muito maior levando 
em conta toda a cadeia em 
torno do mercado ilegal.

Segundo Jardim, há uma 
série de atividades sendo 
realizadas pelas forças de 
segurança brasileiras em co-
laboração com os países vizi-
nhos para acompanhar o fluxo 
dessa criminalidade. Para ele, 
a maior dificuldade é a exten-
são territorial do país, que só 

de fronteira seca tem quase 17 
mil quilômetros. “É preciso 
mais tecnologia, expandir o 
aparato tecnológico das forças 
de segurança. Quem tem uma 
fronteira tão grande não pode 
pensar só em pessoas”, disse.

A limitação orçamentária, 
entretanto, é um entrave, 
de acordo com o ministro. 
“Temos que ver quanto será 
possível no orçamento para 
conceber nossa limitação de 
operação. Não se combate 
[o mercado ilegal] sem in-
vestimento. Assim como há 
um fundo constitucional para 
saúde e educação, é preciso 
ter o de segurança pública. 
Reduzir aqueles números [de 
16% do PIB] é retorno do 
investimento”, explicou.

Custo social
Para o representante do Mo-

vimento Nacional em Defesa 
do Mercado Legal Brasileiro, 
Fernando Bomfiglio, além da 
política pública é preciso ter 
compromisso com a análise do 
impacto econômico e social das 
decisões, especificamente sobre 
regulamentações sobre produtos 
e alta taxa de impostos. “Quando 
se excede a um nível razoável 
de imposto ou regulamentação, 
temos a contraprestação disso 
ou o resultado contrário disso, 
que é a elevação desses crimes 
[mercado ilegal]”.

Bomfiglio cita como exem-
plo, o comércio de cigarros. No 
Brasil 40% dos cigarros vendi-
dos são contrabandeados. “Hou-
ve uma elevação substancial 

dos impostos nos últimos anos 
e o mesmo na compressão do 
ato regulatório. Se por um lado 
tivemos resultados importantes 
na redução do mercado formal 
e do consumo de cigarros, por 
outro lado houve uma elevação 
sobrenatural do mercado do 
contrabando”, afirmou.

Para o ministro Torqua-
to Jardim, há dois desafios 
maiores no combate a essa 
crime: orçamentário e cultu-
ral. Ele questiona o quanto a 
sociedade civil está disposta 
a pagar em investimentos 
e custeio da segurança, e o 
quanto está disposta a resis-
tir e não consumir produtos 
ilegais. “[A sociedade] se 
torna conivente, é parte da 
operação”, disse ele.

Dados do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que as vendas no 
varejo fecharam com saldo 
positivo no primeiro semes-
tre de 2017, uma vez que as 
vendas parecem ter saído de 
um cenário desfavorável.

De acordo com o presi-

dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizaro Junior, apesar dos 
dados positivos, os mesmos 
não mostram uma recupe-
ração total do consumo. 
“Será necessário observar 
a atividade do comércio ao 
longo do segundo semestre 
do ano para ver se a ten-

dência se consolida e para 
entender o comportamento 
do consumo, uma vez que o 
efeito da liberação do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) tenha se 
dissipado”, afirma.

As maiores contribuições 
de alta no varejo restrito 

vieram de móveis e eletro-
domésticos, artigos de uso 
pessoal e vestuário.

Ainda que a melhora tenha 
sido mostrada na margem, os 
dados acumulados se mantêm 
no campo negativo: as vendas 
no varejo recuaram 3,0% no 
acumulado em 12 meses.

O palestrante Master Co-
ach Luiz Alberto estará em 
Indaiatuba no dia 24 para rea-
lizar uma palestra com o tema 
“Inteligência Financeira em 
Família”. O evento acontece 
das 19h às 21h, no Auditório 
do Colégio Adventista. A par-
ticipação é gratuita, porém é 
necessário se cadastrar no site 
www.eventbrite.com.br e levar 
1kg de alimento não perecível.

A palestra é promovida pela 
Igreja do Nazareno Comunidade 
de Indaiatuba, que visa tornar o 
conhecimento específico acessí-
vel às famílias e empresas para 

melhor gerirem suas finanças.
Luiz Alberto conviveu du-

rantes anos com a crise finan-
ceira, e conseguiu superá-la com 
muita disciplina e reeducação 
financeira. Com sua experiên-
cia, o coach se tornou educador 
financeiro e criou o projeto “Ho-
me&Company”, que através de 
palestras, proporciona um dire-
cionamento para que as pessoas 
possam superar as dificuldades 
nas finanças.

O Auditório do Colégio 
Adventista está localizado na 
rua Pedro Virillo, 310, bairro 
Jardim Santiago.

Master Coach 
Luiz Alberto 
estará em In-
daiatuba para 
palestra sobre 
organização 
financeira
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Indaiatuba sediará Powerman 
Brasil neste final de semana
Quase 600 atletas garantiram vaga na etapa brasileira da maior série de duathlon do mundo
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

WAGNER ARAÚJO

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

Jogo das Estrela reúne 
grandes craques do 
futebol nacional

Equipe de natação 
disputa duas finais B no 
troféu José Finkel

Iniciação da ADI tem 
saldo positivo no 1º Jogo 
das quartas

FUTEBOL CAMPEONATO ADI

A edição 2017 contará com diversos atletas importantes do esporte que estarão alinhados no pelotão de elite     

A terceira edição do 
Powerman Brasil 
acontece neste final 

de semana na cidade e já entra 
para a recente história da eta-
pa brasileira da maior série 
de duathlon do mundo. Isso 
porque o evento reunirá apro-
ximadamente 600 atletas nas 
categorias Classic, Sprint e 
Kids, o maior número de par-
ticipantes dos três anos su-
perando a edição passada em 
Florianópolis.

De acordo com a organi-
zadora do evento, Juliana Pa-
lhares, a escolha da cidade se 
deve ao apoio do município e 
toda a infraestrutura que foi 
proporcionada. “Com certe-
za será a melhor edição do 
Powerman Brasil”, explica.

E a edição 2017 contará 
com diversos atletas impor-
tantes do esporte que estarão 
alinhados no pelotão de elite 
como Mariana Andrade e 
Bruno Matheus, atuais cam-
peões do Powerman Brasil, 
Santiago Ascenço, Ícaro 
Cavalcanti, Antônio Mansur, 
Francisco Viana Neto, Lean-
dro Silva, Fernando Ferreira, 
Carol Furriela, Bruna Mahn, 
entre muitos outros atletas de 
alto nível.

A movimentação na Are-
na Powerman no Velódromo 

Olímpico terá início hoje, 
dia 18, a partir das 14h com 
a abertura da EXPO Sports e 
retirada de kits, até às 20h. 
Amanhã, o destaque fica por 
conta da prova Kids, a partir 
das 10h (confira programa-
ção completa abaixo). Já 
no dia 20, domingo, às lar-
gadas das principais provas 
acontecem a partir das 7h30 
(Classic) e 7h40 (Sprint).

O evento conta com 600 
inscritos. Os nacionais vin-
dos dos estados que tem fe-
deração aparece Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Fede-
ral, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Sergipe e competi-
dores internacionais vindo 
da França , Estados Unidos 
e Colômbia.

A competição apresenta 
três distâncias a Classic 
que é 10K | 60K | 10K , a 
Sprint 5K | 30K | 5K e a 
Kids. Todos tem direito a 
participação da competição, 
serviço de controle, serviço 
de hidratação, camiseta de 
corredor , uma viseira toalha 
e medalha de finisher.

Percurso 
O Powerman Brasil acon-

tece entre os dias 18 e 20 de 
agosto, em Indaiatuba, nas 
distâncias Classic e Sprint. A 
distância Powerman Classic é 
composta por duas etapas de 10 
km de corrida intervaladas por 
60km de ciclismo. A primeira 
parte da corrida terá duas voltas 
de 4.915m e uma perna final de 
aproximadamente 170m até a 
troca para o ciclismo. O pedal 
segue para uma primeira parte 
de 1.740m seguido por duas 
voltas de 28.345m até a parte 
final de mais 1.710m antes da 
última troca. A segunda parte 
da corrida começa com 160m 

Cronograma: 
Sexta – 18 de agosto:
14h00 - 20h00 :: Retirada de Kit
14h00 - 20h00 :: EXPO Sports
Sábado – 19 de agosto:
09h00 - 15h00 :: Retirada de Kit
09h00 - 15h00 :: Atividades Hospital Albert Einstein
09h00 – Palestra Futuro Atleta (Auditório FIEC)
09h00 - 20h00 :: EXPO Sports
09h30 - 09h55 :: Check-in Powerman Kids

POWERKIDS
10h00 :: Largada 11 à 13 anos
10h50 :: Largada 9 à 10 anos
11h30 :: Largada 7 à 8 anos
12h00 :: Largada 4 à 6 anos
12h30 - 13h00 :: Check Out Powerman Kids
14h00 - 14h40 :: Congresso Técnico 1
15h00 - 15h40 :: Congresso Técnico 2
15h00 - 19h00 :: Check-in Powerman – Classic e Sprint
Domingo – 20 de agosto:
06h30 - 07h10: Acesso à área de transição Powerman Classic e Sprint
07h30 - Largada única Powerman Classic
07h40 - Largada única Powerman Sprint
08h00 - 15h00 :: EXPO Sports
10h50 :: Limite de prova Powerman Sprint
11h00 :: Resultado não oficial Powerman Sprint
11h00 - 11h20 :: Entrada dos recursos Powerman Sprint
11h00 :: Premiação elite Powerman Classic
12h30 :: Resultado oficial Powerman Sprint
12h50 :: Limite de prova Powerman Classic
13h00 :: Resultado não oficial Powerman Classic
13h00 - 13h20 :: Entrada dos recursos Powerman Classic
12h00 - 14h00 :: Bike Check-out
13h40 :: Resultado oficial Powerman Classic
13h45 :: Premiação
15h00 :: Encerramento

O Indaiatuba Clube realiza 
neste domingo, dia 26, ás 10 
horas o Jogo das Estrela e a 
Festa do Chopp, evento que 
traz para a cidade grandes 
nomes que fizeram história 
no futebol nacional nos anos 
80 e 90.

Logo após o jogo ocorre a 
Festa do Chopp que este ano 
acontece no salão social do 
Clube com brindes de canecas 
e vales chopp.

De acordo com o Diretor 
de Esportes do Indaiatuba, 
Laudir Parizoto a expectativa 
são as melhores. “Acredito em 
um público próximo de 500 
pessoas”, disse.

Os ex- jogadores que con-
firmaram presença para o jogo 
de futebol foram Careca e 
Ronaldão (ambos ex-São Pau-
lo), Zenon, Rogério, Guinei 
e Ezequiel (ex-Corinthians), 
Gilmar e Pires (ex-Palmeiras), 
Macedo e Ailton Lira (ex-San-
tos) e João Paulo (ex-Guarani).

O ex-lateral direito Ví-
tor, que jogou pelo gigante 
europeu Real Madrid e teve 
passagens marcantes pelo São 
Paulo, Cruzeiro, Vasco da 

Gama e Corinthians, clubes 
onde ganhou, pelo menos, 
dois títulos, além de defender 
a Seleção Brasileira, também é 
mais uma atração confirmada 
para o Jogo das Estrelas.

O evento ainda conta com 
musica ao vivo com o cantor 
Raí e Bateria Classe A que se 
apresentam na Festa do Chopp 
logo após o jogo.

Para participar dos dois 
eventos, os associados e con-
vidados precisam comprar o 
convite que está à venda na 
Secretaria Social do Clube 
por R$ 60 para associados e 
R$ 75 para convidados. Os 
interessados também podem 
comprar a mesa fechada com 
seis lugares. Para associados 
custa R$ 360 e para convi-
dados R$ 450. O convite 
garante acesso ao Jogo das 
Estrelas, entrada na Festa do 
Chopp, uma caneca do evento 
e dois vales chopp. Já a mesa 
oferece, além das entradas, 
seis canecas, 12 vales chopp, 
cinco águas ou refrigerantes e 
uma porção.

Informações e reservas 
pelo telefone (19) 3834-2399.

Depois do Campeonato 
Mundial de Budapeste, o 
melhor da natação brasileira 
esteve presente no Campe-
onato Brasileiro de Nata-
ção Absoluto - Troféu José 
Finkel 2017, realizado entre 
os dias 8 e 12 de agosto, no 
Parque Aquático da Unisan-
ta, em Santos.

Os atletas Lucas Batista 
Gomes, Kaio César Macedo 
e Thalita Daroz da equipe 
de Natação da Secretaria 
Municipal de Esportes/ADI 
encerraram a participação 
nas finais do Troféu José 
Finkel 2017, sem meda-
lhas, mas com superação 
de tempos. Thalita Daroz e 
Lucas Gomes, que disputa-
ram as finais B, superaram 
as marcas obtidas durante as 
eliminatórias realizadas na 
manhã de sexta-feira (11), 
no Complexo da Unisanta, 
Santos (SP). Nas finais, 
disputadas a noite, Thalita 
obteve a melhor posição, ao 
terminar em segundo lugar 
na Final B, na prova dos 
400m medley com o tempo 
de 5m25s. A atleta encerrou 

A equipe da ADI/Clube 
9/Secretaria de Esportes 
vo l tou  à  quadra  no  sá-
bado (12), pelas quartas 
de final do Campeonato 
Metropolitano Série Úni-
ca, contra a forte equipe 
da Mercedes Futsal, nas 
categorias sub-8, sub-9 e 
sub-10, fazendo a primei-
ra partida da fase elimina-
tória na Arena Clube 9 de 
Julho, com duas vitórias e 

antes das duas voltas de 4.915m 
até a chegada. O mesmo vale 
para o Powerman Sprint, mas 

com apenas uma volta em 
cada passagem ao invés das 
duas do Classic. 

sua participação no Campe-
onato Brasileiro em 10° lu-
gar no geral. O atleta Lucas 
Gomes foi o sexto colocado 
na Final B, dos 50m borbo-
leta, também melhorando o 
tempo da manhã com 24s86, 
encerrando no 14° lugar do 
país. O Atleta Kaio Macedo 
não conseguiu se classificar 
para as finais.

Resultados
400m medley feminino (final B)
Thalita Daroz - 5m25s - 2° 
lugar
 
50m borboleta masculino 
(final B)
Lucas Batista Gomes – 24s86 
– 6º lugar

uma derrota para os times 
de Indaiatuba.

O segundo jogo da fase 
mata-mata será sábado (19), 
às 9h, no Ginásio da Asso-
ciação Desportiva Clube 
Mercedes Bens, em Diade-
ma. As equipes de Indaia-
tuba precisam conquistar 
uma vitória e um empate 
para todas as categorias se 
classificarem para semifinal 
da fase de clubes.

Resultados:
Sub-8  ADI/Clube9/Secretaria de Esportes  2 x 1 
Mercedes Futsal
Sub-9  ADI/Clube9/Secretaria de Esportes  4 x 1  
Mercedes Futsal
Sub-10 ADI/Clube9/Secretaria de Esportes  3 x 4  
Mercedes Futsal
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ANNABELLE 2 - A CRIAÇÃO DO MAL - Lançamento  -  Sus-
pense / Terror  -  Classificação 14 anos  -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   21h40
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   19h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h45  /  19h10
Polo Shopping: Quinta (17),  Sexta (18),  Segunda (21),  Terça (22)  
e  Quarta (23):   16h35  /  20h30  /  21h50. Sábado (19)  e  Domingo 
(20):   14h00  /  16h35  /  20h30  /  21h50
............................................................................................................
JOÃO - O MAESTRO - Lançamento -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  115 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   16h15  /  18h50  /  
21h25
............................................................................................................
VALERIAN E A CIDADE DOS MIL PLANETAS - 2ª semana  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  129 minutos
3D - LEGENDADO (atenção especial aos dias de exibição desta 
versão)
Polo Shopping: Na Sexta (18)  e  na  Segunda (21):   21h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17),  Sábado (19),  Domingo (20),  Terça 
(22)  e  Quarta (23):   21h10
............................................................................................................
PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA - 3ª semana  -  Ação  
-  Classificação 14 anos -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Domingo (20),  na Terça (22)  e  
na Quarta (23):  17h10  /  20h50. Segunda (21):   somente 17h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (21):   20h50
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h30  /  18h35
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   21h30
............................................................................................................
O FILME DA MINHA VIDA - 3ª semana -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   18h30
............................................................................................................
DUNKIRK - 4ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  106 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   20h10
............................................................................................................
TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO - 5ª semana  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  149 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   17h10  /  20h00
............................................................................................................
D.P.A. - O FILME - 5ª semana -  Aventura Juvenil  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (19),  Domingo (20)  e  Segunda 
(21):   15h25
Polo Shopping: Quinta (17),  Sexta (18),  Segunda (21),  Terça (22)  e  
Quarta (23):   15h00. Sábado (19)  e  Domingo (20):   15h00  /  17h40
............................................................................................................
HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR - 7ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos -  133 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   18h10
............................................................................................................
O REINO GELADO - FOGO E GELO - 2ª semana -  Animação  
-  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (19),  Domingo (20)  e  Segun-
da (21): 15h00. PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - neste filme, 
ingresso único R$ 6,00 por espectador
............................................................................................................
CARROS 3 - 6ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 
livre  -  108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (19)  e  Domingo (20):   14h30
PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - neste filme, ingresso único 
R$ 6,00 por espectador
............................................................................................................
MEU MALVADO FAVORITO 3 - 8ª semana  -  Animação / Co-
média  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (19)  e  Domingo (20):   15h50
PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - neste filme, ingresso único 
R$ 6,00 por espectador
............................................................................................................

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.

II Noite Mágica acontece dia 20 em duas sessões
MAGIA

CINEMA

Ator Alexandre Nero interpreta o Maestro em sua vida adulta no 
filme “João, o Maestro”

Filme conta a trajetória 
do Maestro João 
Carlos Martins
Longa “João, o Maestro” estreou ontem, dia 17, e está em exibição no Topázio Cinemas

O l o n g a - m e t r a g e m 
“João, o Maestro”, do 
Maestro João Carlos 

Martins estreou ontem, dia 17, 
nas salas de cinema do Topázio 
Cinemas do Shopping Jaraguá 
e Indaiatuba foi uma das pri-
meiras     cidades     do      país a lan-
çar o filme. 

Em entrevista exclusiva 
para o Mais Expressão, o 
Maestro revela que a cidade 
foi escolhida a dedo por ter 
um carinho especial por In-
daiatuba. “Enquanto estavam 
definindo os locais de exibi-
ção do filme e as datas, olhei 
no mapa e disse Indaiatuba 
tem que estar na primeira se-
mana”, revela. “Foram muitas 
apresentações na cidade e a 
palavra que melhor define 
todas elas, é emoção”, disse.

O filme foi gravado duran-
te sete semanas, e o Maestro 
fez questão de acompanhar 
apenas as cenas envolvendo 
música. Todo o resto confiou 
na direção do filme, e disse 
estar muito feliz com a obra. 
“É emocionante receber uma 
homenagem dessas em vida. A 
equipe que trabalhou no filme 
foi muito boa, tanto os artistas 
quando a direção”, conta.

No filme Martins foi inter-
pretado por três atores diferen-
tes, representando sua infância, 
juventude e vida adulta. “Eu 
não acreditei quando fui esco-
lhido para esse papel. O João 
na juventude era um monstro. 
A técnica que ele tinha no 
piano era impressionante!”, 
comenta Rodrigo Pandolfo, 
que faz o músico na juventude. 

Alexandre Nero que inter-
preta a vida adulta do músico 
comenta que foi um grande 
prazer ter feito o papel. “As 

pessoas aqui no Brasil não 
conhecem a história do João. 
É um prazer imenso poder 
contar isso. O João é um 
brasileiro que todo mundo 
precisa conhecer”.

O filme “João, o Maestro” 
está sendo exibido no To-
pázio Cinemas do Shopping 
Jaraguá em três sessões: 
16h15; 18h50; e 21h25.

Maestro
João Carlos Martins nasceu 

em 25 de junho de 1940, na 
cidade de São Paulo. Logo aos 
oito anos, deu seus primeiros 
passos com a música, quando 
começou a fazer aulas de pia-
no. Foi aí que descobriu sua 
grande admiração pela música. 
Recebeu grande incentivo de 
seu pai, que tinha sonho de ser 
pianista, mas não pode seguir 
a carreira por conta de um 
acidente que o fez perder um 
de seus dedos. Segundo João, 
seu pai via nele, o seu grande 
sonho se realizar.

Não levou muito tempo 
para que ficasse evidente a 
técnica do jovem pianista. 
Com 13 anos, já tocava pro-
fissionalmente. Aos 20 anos, 
seu trabalho já era apresentado 
no exterior. 

De acordo com o músico, 
foram vários espetáculos ao 
redor do mundo, mas destacou 
três momentos de sua vida que 
foram os mais marcantes, todos 
em Nova York, no Carnegie 
Hall: O primeiro, como pia-
nista, quando fez sua primeira 
apresentação no exterior. O 

segundo aconteceu aos 37 anos, 
também como pianista. Já o 
terceiro momento foi como ma-
estro, aos 67 anos. “Fazer essas 
apresentações no exterior era 
estar representando o Brasil pelo 
mundo, era mostrar o potencial 
que nós temos, é simplesmente 
emocionante”, revela.

Durante sua vida, Martins 
realizou 23 cirurgias por 
conta de doenças e acidentes 
que atrapalhavam seu desem-
penho na música. Na 19ª, não 
pôde mais continuar a reali-
zar suas grandes apresenta-
ções com o piano, como fazia 
antigamente, em que chegava 
a tocar 21 notas por segundo. 
Mas, mesmo após todas essas 
dificuldades, João encontrou 
um novo campo para mostrar 
seu talento, e começou a se 
apresentar como maestro. E 
ainda assim, depois de cada 
orquestra, ele faz questão 
de fazer uma apresentação 
no piano para a sua plateia, 
utilizando apenas três dedos.

Ao todo, foram mais de 
seis mil apresentações pelo 
Brasil e pelo mundo. Um 
de seus grandes feitos como 
pianista foi ter gravado a 
obra completa de Bach, 
algo que poucos consegui-
ram fazer. João Carlos é 
considerado como um dos 
maiores pianistas e maestros 
do mundo.

E mesmo depois de todo esse tempo, João Carlos não preten-
de deixar a música, mesmo estando hoje com 77 anos. Agora, 
o Maestro pretende iniciar um projeto para levar a música às 
cidades menores para, principalmente, poder fazer com que as 
crianças conheçam melhor a música e descubram seus talentos 
com ela. Esse projeto pretende criar mil orquestras ao longo de 
cinco anos, com foco nas pequenas cidades, onde o acesso a 
esse tipo de arte é mais limitado, ou praticamente inexistente.

Maestro pretende levar a música 
para crianças carentes

Os espetáculos de mágica 
e ilusionismo serão realizados 
neste domingo, dia 20, no 
Centro de Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). O evento acontece às 
16h e às 20h e os ingressos 
custam R$ 15. 

É a segunda vez que Indaia-
tuba recebe o evento Noite de 
Mágica que contará com um 
elenco de mágicos renomados 
mundialmente. 

Neste ano, o elenco é com-
posto pelos seguintes integran-
tes: Yakko Sideratos, Gustavo 

e Fernando, Fernando Lazzaro, 
Gabriel Zatarin, Bianconi e 
Sidney Bedin.

O ingresso pode ser adquiri-
do nos pontos de venda: Laselva 
Bookstore (R. Treze de Maio, 
839 – Centro), Chocolateria 
Gramado (Av. Presidente Ken-

nedy, 1650 – Centro) e Flaneg 
Embalagens (Av. Francisco de 
Paula Leite, 114 – Centro).

O Ciaei está localizado na 
Avenida Eng. Fábio Roberto 
Bernabé, 3663, bairro Jardim 
Regina. Mais informações (19) 
99750-9413.
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cultura e lazer

Faici celebra 30 anos com 
novidades na edição 2018
Evento que acontece de 2 a 11 de agosto será realizado em novo local

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

MARCHETTI FOTOGRAFIA

DIVULGAÇÃO 

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

Público marcou presença nos seis dias da Festa e reforçou o sucesso de mais uma edição da FAICI 

“Música para os Reais Fogos de Artifício” e Sinfonia 41 são os concertos da Orquestra Sinfônica

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se apresenta neste domingo

“Pinóquio” será encenado no Polo 
Shopping neste domingo 

CONCERTO

TEATRO

Horóscopo de 18 a 24/08 Por Alex Costa Guimarães

O ariano está vivendo uma semana excelente de 
querer festejar sua vida, de obter prazeres e levar a 
vida de forma suave e apaixonada. Isso pode faci-
litar o encontro afetivo com algumas pessoas, mas 
para alguns é um momento muito favorável para ter 

contato com seus filhos e com seu lado mais criança. 

O taurino estará focando sua atenção e objetivos em 
seu lar, em sua família e é provável que seus parentes 
estejam em destaque durante esse período. Cuidado 
para evitar disputas acaloradas com seus familiares, 
afinal algumas dificuldades estarão surgindo dentro 
de casa, mas é passageiro, tenha calma. 

Semana de alegria para os geminianos, que acabam 
tendo muitos contatos prazerosos, com diversas 
pessoas, sua necessidade de se expandir e libertar-se 
de amarras pode ficar mais intenso, cuidado para não 
trocar os pés pelas mãos. 

Momento que os gastos podem ocorrer e estarão 
relacionados seus planos de como lidar com sua 
sobrevivência, com seu trabalho ou modo de ga-
nhar a vida. Momento de muito planejamento. Sua 
cabeça pode ficar presa a muitas recordações nesse 
momento, mas não deixe essas lembranças se tor-
narem pedras em suas realizações. 

Os leoninos estarão mais irritadiços nesse momento, 
essa agitação pode vir de forma inesperada, mas es-
tará percorrendo o corpo do nativo de forma intensa. 
Alguns estarão focando em seus ganhos e como me-
lhorar sua vida financeira. Ainda está muito focado 
em sua família e situações de estabilidade materiais. 

A vida espiritual do nativo de virgem está muito 
atuante nesse momento, da mesma forma sua vida 
sexual pode estar passando por uma necessidade de 
expansão podendo vivenciar novos horizontes. Sua 
mente estará muito agitada e elétrica. Mudanças 
em seus sentimentos podem ocorrer. 

O nativo pode receber visitas de pessoas que vêm de 
longe ou terá sua vida acadêmica facilitada, a con-
versa com os outros, o contato com diversas pessoas 
estará facilitado, permitindo ver novas ideias. Por 
outro lado, o libriano pode ficar sem saber organizar 

algumas coisas no trabalho, e se perder na agenda. 

O escorpiano estará mais focado no desenvolvimen-
to de sua profissão, do seu status e de como criar 
as possibilidades de expandir seus projetos. Estará 
batalhando firme pela sua projeção. Seus esforços 
nesse período podem trazer muita estabilidade a si, 
como para os outros. 

Sua fase financeira mais apertada está terminando, 
tenha paciência. Seu relacionamento pode entrar em 
uma etapa de maior amizade. Seus projetos de uma 
ligação romântica podem ocorrer nesse período. 
Cônjuge pode realizar contratos importantes. 

O capricorniano estará mudando sua atitude, 
seus sentimentos e até mesmo aquilo que causa 
sua irritação, tende a sofrer mudanças. Essas 
reformas passam pela sua família ou pelo que 
considera tradicional. Muitas sensações pesadas 
tendem a sumir. 

O aquariano precisa controlar os seus impulsos 
nestas semanas, pois tenderá a se irritar facilmente 
com as atitudes dos outros, mas o que ele precisa 
mesmo é saber como ter atitudes diante de for-
mas de pensar contraditórias as suas. Mudanças 
financeiras à vista. 

O pisciano estará com mais apetite sexual que o 
normal e isso pode levá-lo a instabilidade no seu 
ambiente, caso não consiga canalizar essa energia 
toda. Se estiver em um relacionamento poderá se 
sentir totalmente sob o controle de seu cônjuge ou 
sócio comercial.

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial 
de Indaiatuba, Faici, 

anunciou que a edição de 2018 
terá novidades. No ano que 
vem a Festa muda de endere-
ço e será instalada na avenida 
General Motors, às margens 
da SP-75, ao lado da Toyota, 
entre 2 e 11 de agosto. Outra 
novidade é uma tenda exclusi-
va para música eletrônica que 
será alternativa para aproveitar 
o evento, mesmo depois do 
término do show principal.

Para o presidente da Fai-
ci, José Marques Barbosa as 
novidades e mudanças foram 
necessários para tornar o 
evento ainda melhor. “Esta-
mos resgatando a essência da 
Faici, que cresce a cada ano, e 
o local atual já estava ficando 
pequeno para atender aos pe-
didos que recebemos de nosso 
público. A Faici 2018 terá 
uma nova estrutura, um novo 
local para fazer com que os 
visitantes se sintam em casa 
e à vontade já que são parte 
importante para o sucesso da 
nossa Festa”, explica.

Para comemoração de 30 
anos da Festa, o presidente 
confirmou um pavilhão com 
exposições agropecuárias. A 
Pista Premium, também terá 
novidade. Volta em 2018 de 
forma mais estruturada e tam-
bém será uma exclusividade 

para os visitantes que escolhe-
rem aproveitar a Feira no Ca-
marote Infinity Prime. O brete 
ficará posicionado embaixo 
do Camarote Super Premium 
garantindo com isso, uma área 
mais ampla em frente ao palco. 
Além disso, ambientes já co-
nhecidos do público também 
já estão confirmados, como o 
Parque do Peãozinho e a praça 
de alimentação, que ganhará 
mais opções gastronômicas.

As atrações que farão 
parte da edição de 2018, 
assim como os artistas que 
estarão no palco, serão anun-
ciadas nas redes sociais e no 
site oficial da Festa a partir 
do mês de novembro.

2017
Foram seis dias de Festa em 

mais uma edição da Faici, que 
aconteceu de 3 a 12 de agosto. 
A Feira Agropecuária, Indus-

trial e Comercial de Indaiatuba 
reuniu uma programação va-
riada de rodeio e uma agenda 
de show com grandes nomes 
da música sertaneja.

A arena sediou disputas 
de Team Penning, Montarias 
em Muares (burros), além de 
receber etapa da Copa Pan-
ther Rozeta Cutiano, único 
campeonato de montaria em 
cavalos do Brasil, e a etapa 
final da temporada 2016/2017 
do campeonato de Três Tam-
bores da ANTT (Associação 
Nacional dos Três Tambores). 
Também ocorreu o encontro 
entre os melhores peões da 
ACR (Associação dos Cam-
peões de Rodeio) com os ani-
mais do curral mais feroz da 
ABTR (Associação Brasileira 
de Touros de Rodeio). “Nosso 
rodeio foi sensacional. Os me-
lhores competidores do Brasil 
estavam na arena da FAICI, 

em torneios oficiais de altís-
simos níveis”, comenta José 
Marques Barbosa, presidente 
da FAICI.

O público prestigiou seis 
noites de festa e acompanhou 
na primeira semana apresen-
tações da dupla Fernando & 
Sorocaba; Leonardo e Eduar-
do Costa com o show Cabaré 
Night Club; e as irmãs Maiara 
& Maraisa. Já na segunda 
semana os shows ficaram por 
conta de Wesley Safadão, dos 
irmãos Henrique & Juliano, e 
o encerramento com a dupla 
Roby & Thiago e a cantora 
Marília Mendonça.

O novo layout do recinto 
foi um dos destaques dessa 
edição. Entre as novidades, a 
inversão do palco, criação da 
Pista Premium e ampliação 
dos camarotes, que também 
ganharam banheiros com pe-
ças em louça e espelhos.

A Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba realiza concerto 
gratuito com apoio da Secreta-
ria de Cultura neste domingo, 
dia 20, às 10h30, no Santuário 
Santa Rita de Cássia, Av. Maj. 
Alfredo Camargo Fonseca, 
399 - Cidade Nova I, logo após 
a missa. O evento faz parte da 
série “Concertos Matinais”.

O concerto é dedicado às 
obras de Handel e Mozart, dois 

dos maiores compositores da 
história. Serão apresentadas 
duas sinfonias de grande impor-
tância para a música orquestral, 
“Música para os Reais Fogos de 
Artifício” e a Sinfonia 41, tam-
bém conhecida como “Júpiter”.

Handel nasceu na Ale-
manha em 1685, mas viveu 
em Londres por muito tem-
po, onde esteve a serviço da 
corte inglesa durante anos. A 

obra “Música para os Reais 
Fogos de Artifício”, foi en-
comendada pelo rei Jorge II 
para acompanhar uma grande 
queima de fogos de artifício 
promovida pelo rei em 1749. 
Já a Sinfonia 41, é uma das 
três últimas composições de 
Mozart escritas no verão de 
1788, que são consideradas 
algumas das principais obras 
do compositor.

Com uma programação 
repleta de atrações e entre-
tenimento, o Polo Shopping 
recebe neste domingo, 20 
de agosto, o espetáculo in-
fantil “Pinóquio”. A peça 
teatral terá sessões gratuitas 
às 15h e 17h, no lounge em 

frente ao Café Donut’s.
O espetáculo faz parte 

do projeto cultural Polo 
Teatro, é adaptado da obra 
c láss ica  da  l i t e ra tura  e 
conta a trajetória do marce-
neiro Gepeto e seu boneco 
Pinóquio, que se tornou 

sua obra mais especial. Na 
história, o velhinho Ge-
peto fica animado com a 
finalização de seu boneco 
de madeira mais perfeito 
e descobrirá que Pinóquio 
lhe  reserva uma grande 
surpresa.
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

Canções portuguesas são tema do VI 
Sarau Cultural do Indaiatuba Clube

Falando de Rotary

Lançamento Primavera Verão 
Madame Biá Boutique

Casa da Fazenda

Visita -O superintendente do Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Indaiatuba (Saae), engº Sandro Coral, recebeu 
na quarta-feira (09) na Represa do rio Capivari-Mirim, a visita 
do Governador do Distrito 4310 do Rotary International, José 
Walter Viotto. O Governador, acompanhado de cerca de 15 con-
vidados e da presidente do Rotary Club de Indaiatuba – Votura, 
Renata Heloisa Furlan Antolini, fizeram o plantio de 23 mudas 
de ipês amarelos, onde cada muda representa um integrante do 
Rotary – Votura. “O plantio das mudas foi uma solicitação do 
Governador Viotto, preocupado com a natureza e sustentabili-
dade. Fiquei muito feliz com essa iniciativa, que demonstra o 
comprometimento da entidade com o meio ambiente”, comenta 
o superintendente da Autarquia. O grupo ficou impressionado 
com a beleza e grandiosidade do local, onde está sendo formado 
um novo Parque Ecológico, que a população poderá desfrutar de 
uma área de lazer voltada para a educação ambiental.

Claudia do Espaço Fiore com seu cliente Edson

Rotary Cocaes - Na noite do dia 15/08/2017, o Rotary 
Club de Indaiatuba Cocaes, realizou sua 7ª reunião da gestão 
presidencial do companheiro Boanerges Gonçalves. A referida 
reunião foi seguida de Assembléia geral, para a matéria sobre 
o Redistritamento, que em votação unanime foi recusado, e 
seguida de nova votação, para aprovação da escolha do pre-
sidente para o ano rotário 2018/2019, o companheiro Renato 
Resende, que também foi aceito em votação unanime. Parabéns 
companheiro Renato, que tenha uma gestão profícua e que tenha 
ter certeza que pode contar com todos nós.

No fim da tarde de quarta-feira (16), aconteceu o lançamento da 
nova coleção Primavera Verão da loja Madame Biá Boutique em 
Indaiatuba-SP. O evento tinha deliciosos croissants do Croasonho 
e foram distribuídos brindes do Empório Essenza Indaiatuba. Havia 
muita gente bacana e mulheres de muito bom gosto, prestigiando 
peças de marcas como GATABAKANA, etc. Foi um sucesso!!!

Em uma reunião em petit comité, organizada por Tarik 
Costa, A Casa da Fazenda, comemorou seus 6 anos, com um 
delicioso coquetel, para imprensa, amigos e clientes. Parabéns 
por estes seis anos dourados, e que venham mais.

O Indaiatuba Clube realiza no próximo dia 1º de setembro, a 
partir das 20h, no Espaço Órion, a sexta edição do Sarau Cultural, 
evento que vai homenagear a música portuguesa. Com o tema 
“VI Sarau Cultural Luso Brasileiro”. A entrada para a festa custa 
R$ 40 e garante aos associados e convidados, além do acesso ao 
evento e prestigiar as apresentações, participar do jantar especial 
que será servido no dia. Os ingressos estão à venda na Secretaria 
Social do Clube. Reservas pelo telefone (19) 3834-2399.

O Sutiã na Sua Medida
Se adequa às 
diferentes formas 
femininas. Ele é o 
sutiã que respeita 
o corpo como 
ele realmente 
é. Mas, como 
isso funciona? 
É simples! O 
segredo  é  a 
combinação da 
medida do tronco 
com o tamanho 
dos seios (taça). 
O u  s e j a ,  a 
medida do tronco 
mais o tamanho 
d a  t a ç a  s e 
complementam e 
criam então uma 
nova medida: 
40A, 42C, 44B, 

indo de acordo com tamanho e volume dos seios. Você já conhece? 
Vem pra Hope Indaiatuba, tem o prazer em recebê-la. Avenida 
Presidente Kennedy, 1417. Fone: 3825-8963 / 9.7133-1417 (Whats 
app). Segunda a Sexta-feira das 9h às 19h. Sábados das 9h às 15h. 
Facebook: hope Indaiatuba. Instagram: hope.indaiatuba
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina

Promoção

Fina Estampa comemora 1 ano

Coleção Bromélia / Center Noivas

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

Foi na última terça-feira que a Fina Estampa comemorou, em 
grande estilo, seu primeiro ano de existência. Aline Danielsk e Aline 
Moretti receberam clientes e amigos para brindarem este um ano 
de sucesso. Vale a pena conhecer o espaço e aproveitar muitas 
promoções especiais para você. Rua Armando Salles de Oiveira, 944 
- Fone: 3392-1007 / 99547-0667. Parabéns e muito mais sucesso!

Esfiha de Brigadeiro

É uma satisfação almoçar no 
Grenelle Gastro Pub

Restaurante Caipirão

A esfiha de 
brigadeiro já 
é sucesso 
na Casa da 
Esfiha, todo 
mundo ama. 
Agora imagina 
essa esfiha 
de brigadeiro 
quentinha e 
crocante com 
uma bola de 
sorvete de 
creme? É uma 
combinação 
perfeita!

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

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

Se um dia passarem por momentos difíceis, olhem nos olhos 
um do outro e resgatem o amor verdadeiro que os uniu. A 
Nova Loja Moda Atual, teve o imenso prazer de participar do 
casamento de Mariana Pasquoto

Marcel Fabiano Zago e Solange Monteiro, proprietários da 
Duas Cerejas, receberão este ano o primeiro Troféu Frutos 
de Indaiá como melhor casa de bolos. Parabéns!

Não perca a super promoção da Loja Luck Chic com 50% off em 
moda casual e 15% off em moda festa. Essa não dá para perder! A 
loja fica na Rua 24 de Maio, 1320 - Fone: 3875-0186.

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 
Saint Peter a Belle Meunière, legumes, arroz e purê, 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

Proprietários do Restaurante Caipirão Francinete e Felisberto, receberam 
na última semana clientes e amigos no seu camarote Faici 2017. Foi só alegria!

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

Lucas Cristiane e Lucas  na Casa da Moqueca

Laura no Restaurante AçafrãoFlausina e João de Matos no Restaurante Açafrão

Daise, Fernanda Tavarez, Marcelo e João Victor na Casa da Moqueca

Pamela no Restaurante AçafrãoAna Laura e Carol na Casa da Moqueca

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

Debora, Maisa, Fabiano e Fernando

Guilherme e Artur

Marcelo

Cleusa, Lucas, Pedro e Frank

Os simpáticos atendentes da Casa de Carnes Filé na Brasa 
Gu, Irmão e Bernado

Equipe Tênis de Ouro almoçando no Restaurante Rei do Sabor
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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

Rafael, Cesar, Gisele, Rafael, Sonia e Veronica_Equipe 
Aquarela Tintas

Na última quinta-feira, dia 10, o presidente Grupo Açai Futuro 
Pedro Mendes fez o lançamento de mais um produto em sua 
linha o melhor ômega 3 do Brasil! 

Laura Hoffman Silva e 
Alexandre José da Silva no 
Dia dos Pais no Objetivo

Julia Oliveira e Ewerton de 
Oliveira curtindo o Dia dos 
Pais no Objetivo

Dia dos Pais no Colégio Alves de Oliveira Cristina comemora mais um 
ano de vida, amanhã, dia 19

Alunas Iris Batistela, Natalia Borges e Melissa Lacerda 
participando da Gincana do Bem 2017 do Colégio Episteme

Lucimara, Jessa e os Professores da Skill Idiomas no 
Education Center do Colégio Meta

Erica, Monique, Dulce, Eline e Yara na Excursão para Jaú 
com a RBC Transportes

Alberto Neto, 
Fernanda 
Pelegrin e 
Filipe Fischetti 
receberam 
clientes e amigos 
na Burger Land, 
agora com 
espaço fixo em 
Indaiatuba na 
Rua Remulo 
zoppi, 60

Bia, Bete e Lorena Paschoalini recebendo amigos e 
convidados no lançamento da coleção primavera / verão na 
Madame Biá Boutique

Mariana Martins e Rodrigo Otaguro no lançamento da 
coleção primavera verão da Madame Bia

Nahida Fadel, Lorena Todt, Vani Rieder e Katia Brooks no 
lançamento da coleção primavera verão na Madame Biá

Nina 
Spinelli e 
Aline Rosa 
Moraes no 
coquetel de 
lançamento 
da coleção 
Mapping 
da Melissa 
no Polo 
Shopping
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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 . 0 0 0 , 0 0  +  C o n d o m í n i o 
R$424,00 + IPTU

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.300,00 R. 15 de Novembro, 
432

V. Teller- SL00328
Sala c/ 80M² C/ 02 Wcs.

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

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

Locação - Casas

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

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

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

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

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

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

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

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

JD. Alice – CA02986
Casa 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, garagem coberta.
R$ 1.000,00 + IPTU 

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

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

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

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

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormi-
tórios (01 suíte) e Wc social, copa, 
cozinha planejada, área de serviço, 
duas amplas salas, sala de estar, sala 
de jogos, bar, lavabo, dormitório com 
suíte p/ empregada, piscina, salão, 
churrasqueira, forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 5.000,00

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

Jd. Parque Indaiá (Isento de Condo-
mínio 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 
armários, lavanderia 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 –AP00744
02 dormitórios c/armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
sacada,         01 vaga.
R$ 1.000,00 + (Incluso Condomínio 
E IPTU)

Pq. São Lourenço – AP00823
03 dormitórios c/armários (01 suíte), 
sala, cozinha, área de serviço pla-
nejada.
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 am-
bientes, cozinha, Wc, 02 vagas.
R$ 2.000,00

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 ambientes, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga.
R$ 230.000,00

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de 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

Venda - Casas
Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, quintal e 02 vagas.
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 dormi tór ios (01 suí te  com 
armários), escritório, sala 02 am-
bientes, 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

V. Todos os Santos–CA02917
03 dormitórios, escritório, sala 02 
ambientes, cozinha, área de luz inter-
na, 01 banheiro, 01 lavabo, pequeno 
quintal, 02 vagas cobertas.
R$ 400.000,00

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. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com 
pé direito de 4 m, sala e quartos com 
preparação para ar condicionado, 
aquecedor solar instalado, lavabo e 
churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura com-
pleta, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

Venda - Chácaras
Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha,  Wc,  área de serv iço, 
edícula com Wc, pomar, piscina 
aquecida, churrasqueira, portão 
eletrônico.
R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Super ior :  03 dormitór ios 
(03 suítes 1 c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana c/despensa, 
sala de jantar, mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa:  Churrasquei ra , 
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 
(ace i ta  pe rmuta  por  casa  a té 
R$280.000,00).
R$ 240.000,00

Loteamento  Jd .  Res idenc ia l 
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.  Residencia l  V i l la  Suíça– 
TR00754
Terreno de 400 m² 
(acei ta permuta por imóvel  de 
menor valor).
R$ 339.000,00

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicio-
nado e armários, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada e despensa. Área 
coberta com churrasqueira. (Todos 
cômodos com ar condicionado) portão 
eletrônico.
R$ 520.000,00

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

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

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

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

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com 
armários planejados), sala 02 ambien-
tes, copa, cozinha planejada, despen-
sa, 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 ampla, 
cozinha americana, área de serviço, 
área de churrasqueira, despensa, 
piscina ,04 vagas.
R$ 1.350.000,00

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 am-
bientes, escritório, copa, cozinha, 
despensa, lavanderia, vaga 06 carros, 
área de lazer com salão de festa, qua-
dra 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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormi-
tórios (01 suíte) e Wc social, copa, 
cozinha planejada, área de serviço, 
duas amplas salas, sala de estar, sala 
de jogos, bar, lavabo, dormitório com 
suíte p/ empregada, piscina, salão, 
churrasqueira, forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00
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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 3398 - Jd.moacir arruda - 4 
dorm.(suite) / sala / lavabo / coz. / wc / 
as / gar.2 vagas. R$ 1.552,00 + IPTU

ref. site 59738 - Jd do valle - 2 dorm.(suí-
te) / sala / coz. / wc / as / gar. r$ 1.100,00 
+ iptu

ref. site 61808  - Jd morada do sol - 
salão comercial c/ wc / as. R$ 900,00 + 
IPTU

ref. site 473591 - Residencial Alta Vista 
- 3 dormt/ 1 suíte/2 wc / sala 2 amb/ coz 
planejada/lavand/ 2 gar – R$ 430.000,00

ref. site 0347 - Jardim Morada do Sol - 
1 dorm. / sala / coz,as / wc. R$ 680,00 
+ IPTU

ref. site 68639 - Moradas de Itaici - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / gar.2 va-
gas. R$ 320.000,00

ref. site 563081 - Jd primavera - 2 dorm. 
/ sala / coz. / wc / as / edícula (quarto / 
wc) / 3 gar. r$ 1.600,00

ref. site 885791 - Jardim Juscelino 
Kubitschek - 2 dorm/ 1 suite/ sala/ coz /
lavand/ 2 gar R$280.000

ref. site 385781 -  Jardins do império - 
terreno de 150 m² R$100.700,00

ref. site 134231 - Carlos androvandi - 
ac.48m² - 2 dorm. / sala / coz. / wc / as / 
lavanderia / gar. r$ 182.000,00

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

 ref. site 924791 - Park Real - Terreno 
-  150 m² R$130.000,00
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.207 – JD.OLINDA – R$420 MIL – superior :2dorms, sala, 
copa, coz, WC, garagem. Inferior : dorm, sala, coz, WC, 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, gar.
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 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada p/ 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.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, 
WC, garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc                                
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3Ds(1st), sala de estar  jantar, coz pla-
nejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gar. para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de fetsa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

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

JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
VL.FURLAN – R$1300,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 ambientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², WC
CIDADE NOVA – R$700,00 – 70m², wc
CENTRO – R$750,00 – 28, 22m², 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 p/ 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 gar.

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

Casa no 3dorms no 
condomínio Montreal 
R$ 390 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - 
AC 75 M2, 2 dorms, sala, 
wc, 2 vagas. R$ 200 MIL 
F: (19) 99362-7351
Casa R$ 340 mil - Jd 
Dos Colibris - 3 dorms 
/ 1 suíte, sala, 2 wc, 3 
vg - AC 110 m2, chur-
ras R$ 340 mil. F: (19) 
99976-7071
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Colibris: Casa Nova 
- 2 dorm, sendo 1 sui-
te, sala, cozinha, wc 
social vaga para 3 car-
ros. Aceita terreno acei-
ta financiamento. R$ 
240 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-
7320.

COND. VISTA VERDE 
- Vendo casa terrea 
3 dorms / 1 suíte e 
demais dependencias, 
lavabo, coz planejada, 
ar condicionado, aque-
cedor solar, dorm com 
planejados, lavenderia, 
churrasqueira, quintal, 
garagem para 3 carros. 
Cond. Fechado, porta-
ria 24 horas, cameras, 
segurança total. Acei-
to terreno como parte 
de pagamento. F:(19) 
33929149/ 99975-534 
Imperdível! Permu-
ta-se uma ótima casa 
em ½ lote, no jd.do val-
le, por uma na cecap. 
base: R$320.000,00 
se for de maior valor, 
posso voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294
Itamaracá: 3 dorm, 
sala, coz, wc social, 
lava nos fundos gara-
gem coberta. Aceita 
terrenos ou 50% do 
valor e assumir finan-
ciamento. R$ 230 mil 
F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. 

Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Supe-
rior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, 
sala, cozinha america-
na c/despensa, sala de 
jantar, mezanino para 
TV. Parte térrea: Sala 
grande Área externa: 
Churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, 
poço, canil,04 vagas. R$ 
1.010.000,00 F. 3875-
2215
M.Sol - rua-20, 250 m2 
- 01 dormitório sala, 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. financiamento F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
M.Sol - rua-57, 01 dor-
mitórios sala, cozinha, 
wc social- lavanderia, 
garagem. Toda em 
em estrutura para so-
brado. Oportunidade 
única!! Valor: apenas: 
R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Morada do Sol: 2 casas 
em lote de 125 m R$ 180 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Morada do Sol: 2dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, churrasqueira, vaga 
para p/ carros. Aceita 
terreno aceita financia-
mento. R$ 225 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 troca 
por lote de 250m². F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.  
Oportunidade - Casa 
Vista Verde - condomi-
nio fechado R$ 385 MIL 
AC: 140 M2 - 3 dorms / 1 
suíte, sala, wc, 3 vagas. 
F: (19) 99362-7351
Oportunidade única! 
Parque São Lourenço 
- 3 dormitórios e gara-
gem em lote de 150m2 
documentada. Para ven-
der urgente! Apenas: 
R$250.000,00 (oferta 
válida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Oportunidade! JD. 
ESPLANADA - Vendo 
casa 3 comodos (sala, 
quarto, cozinha) WC + 
varanda. AC. 64m² AT 
300m² R$350.000,00. 
Tratar direto com o pro-
prietário F: 3875-5385/ 
99258-2654.
Salto Jd Nair Maria: 
Oportunidade Imóvel 
em construção aceita 
financiamento, 2 dormi-
tórios, Consulte-nos. F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Salto Nair Maria: Casa 
Nova 1 dorm., sala, co-
zinha e wc social, aceita 
financiamento R$ 175 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. 

Classificados 27B

Vila Suíça – CA 02975 
- 03 dormitórios (01 
suítes), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, 
área gourmet e por-
tão eletrônico. (Aceita 
permuta com casa em 
condomínio de 150 M²) 
R$730.000,00 F. 3875-
2215

 
Alugo  Sala no Edif 
Cordoba – 8 andar  
32m2- com 1 wc aluguel 
1.000,00 ( incluso IPTU, 
Cond.) Regina creci 
167606-19 99177.7051 
Whatsapp
Alugo Pousada com 9 
suites, salão de festa, 
cozinha e lavanderia 
R$ 5.000,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Centro – CA0370 - 
Casa 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc, quin-
tal. R$ 1.000,00 + IPTU 
F. 3875-2215
Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 Wc. 
R$ 1.300,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-
2215
J d .  C a l i f ó r n i a  – 
CA02596 - Casa de 
fundos com 01 dormi-
tório, cozinha, sala, la-
vanderia, Wc e 01 vaga. 
R$ 600,00 F. 3875-2215
 

Apartamento Vila das 
Praças: Oportunida-
de - 2 dorm, sala, coz, 
wc social, sétimo an-
dar Apenas R$ 200 mil 
F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Apto  Cond. Roccapo-
rema. - 1 dorm. planeja-
dos, sala com sacada, 
cozinha com planejado 
linda vista Luiz Creci 
166776 – F: 9.9147-5947

Edificio Resedás  - 
Vende / permuta – apto 
c/ 56 m². 2 dorms, 1 
vaga, Cond c/ piscina, 
Segurança 24 h R$ 260 
mil. F: (19) 99976-7071
Lançamento Apar-
tamentos em Salto:  
Parcelas menores que o 
aluguel,  2 dormitórios, 
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 DUE 96 
m²  3 dorms/ 1 S. todo 
planejado e decorado. 
c/ 4 Ar condicionado 
2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044
V e n d o  a p t o  I m a -
gine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita ve-
ículo como parte de 
pagamento e f inan-
ciamento. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo/Alugo Office 
Premium - Sala Coml. 
40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 
97404-0445

 
Alugo – Apto  no Jardim 
M. do Sol – 2 dorm. sala, 
cozinha com planejados e 
cooktop  sendo 1 dorm. 
com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. R$ 
1.000,00 ( incluso cond. 
e IPTU) Próximo ao cris-
to  Regina Kuga creci 
167606 F. 99177.7051
Alugo _ Apto cond. 
Picto  com 2 dorm com 
planejado,  cozinha com 
planejado,  sala com ar-
mários , com sacada, 1 
vaga de garagem,  com 
piscina, churrasqueira 
e salão de festa   R$ 
1.500,00 inclusio IPTU e 
cond. bem no centro da 
cidade. Regina Kuga 19 
99177.7051 creci 167606

Alugo Apto. 3Ds/ 1 Suite 
2 vagas R$ 2.500,00  in-
cluso cond. E IPTU Már-
cia (19) 97404-044
Apto Bosque dos In-
daias  -  2D. , sala 2 ambs, 
coz., e 1 vaga de gar., no 
primeiro andar R$ 800,00  
+  cond.  200 e c/ gar. – 
Regina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp                                                                                                                                         

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

 
Chác. no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - per-
muta por apto de mesmo 
valor. Chácara c/ 2500 
M2 - 2D, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para o lago 
R$ 780 mil F: 99976-7071
Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Sup.: 
3Ds (3 suítes 1 c/ closet), 
Wc, sala, coz. amer. c/
despensa, sala de jantar, 
mezanino p/ TV. Parte 
térrea: Sala grande. Área 
externa: Churr., piscina, 
campo de futebol, lago, 
poço, canil, 4 vagas. R$ 
1.010.000 F. 3875-2215
Sítio Em Piedade, 
26.000M², casa c/ 3Ds, 2 
wcs, toda avaran., grama-
da,  pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 1 
tanques c/ peixes abaste-
cido c/ água por gravidade,  
diversas árvores frutíferas, 
playground, a 12 km do 
centro, R$390.000 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda 
entrada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

Parque São Lourenço 
- AT. 150m² AC. 125m² 
excelente casa a 50m 
do Parque das Frutas, 
3 dorms, 1 suíte, 1wc 
social, cozinha com ar-
marios, lavanderia co-
berta e fechada, quin-
tal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem ar-
borizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação 
Ok R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-
7999, com o proprietário.
Vendo Casa Cond. San-
ta Clara - AT 502 M² / 
AC 340 M² C/ piscina, 
04 Suítes/ 1 Master. De 
R$ 1.900.000,00 Por 
R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza 
- 02 Dorms. R$ 245 mil. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo casa Jd. Regina 
R$ 490 mil - AT 250M² AC 
136M². 3 dorms/ 1 suíte. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo Casa Parque 
Real - 115 m² 3 Dorm/1 
Suíte. R$ 370 Mil. Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo Sobrado Esplan-
da - 3 dorms / 1 suite 
R$ 800 mil Márcia (19) 
97404-044
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. 
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Condomínio Santa Cla-
ra -  Terreno de 450m² .  
Valor R$420.000,00. F. 
3875-3283/ 99173-7509.
Jd. Bela Vista  com 
300m² R$155 mi l  F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila 
Rica - Terreno Vende – 
189m² documentação em 
ordem. R$130.000,00. 
Tratar  d i re to  com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Oportunidade – Terre-
no Muryama - 150m² 
. R$ 95.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – planíssimo 
–  R$1100,00 p /  m2 
-escriturado. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Salto Jd. Nair Maria: 
lote de 180 m²com ali-
cerce pronto, R$ 87 mil, F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Terreno - Jd Moriyama 
R$ 95 MIL - AT 150 M2 
F: (19) 98223-8831
Terreno Em Cardeal 
terreno com 1.180 m², 
a 100 metros da Es-
tação. Documentação 
OK. R$ 150.000,00 (19) 
99943-3539

Terreno Vende – 10.000m² 
em Salto-SP, 400mt do as-
falto, escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 Mil. F: 
(19) 98986-9106
Vendo/Alugo Terreno 
coml Jd. Regina - 615 
m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445
 

Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês 
de Agosto e Setembro 
está c/ queima de esto-
que, aproveitem! R. Tira-
dentes, 11 Vila Vitória II.
Fan 150 - 2012 c/ bateria 
nova, relação c/ retentor 
e pneus novos R$5.200 
aceito proposta F. 9.9334-
7959 c/ Roberto
Motor arranque Iveco 
3510 - 1997. R$300,00. 
F: 3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450. 
F: 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicletas no-
vas por carro valor + 30.000 
F: 3835-3350 Paulo 
Vende - se  confecção com 
estoque de tecidos, avia-
mentos em geral e instala-
ção de loja. F. 9.8151-0501.
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

Cortador de grama Trapp 
Mod. MC - 350 220V. R$280 
F.: 99259-1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fun-
dido 2 bocas com chapa (a 
gás) R$250 F: 98151-0501.
Fritadeira Semi-nova Actifry 
Arno na caixa R$280,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Lampião a gás Yannes com 
botijão de 2Kg  R$70,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Tacho de cobre grande ( 
30L ) Reforçado. R$400,00 
F: 98151-0501.
Vendo / Troco - Máq. de sol-
da Industrial Banbozzi TDG 
415 completa com tocha e 
cilindro. F. (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (se-
mi-novo). R$330,00 - Clau-
dionor 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.
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Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
Vendo uma secadora de 
roupas Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-
7676

 

Caminhão Ford F600 
ano 1972 (VENDO OU 
TROCO POR CARRO 
POPULAR) R$ 20.000,00 
Indaiatuba Preço para 
vender logo! Caminhão 
basculante com guincho 
hidráulico modraci para 
400 kg. Motor Perkins 6cc 
com 65000km retífica So-
rodiesel, 4 pneus novos. 
Falar com Odir F: (19) 
33927900/ 38945001
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 cuidado-
ra de idosos e recepcionos-
ta. Candelária F.999378315.
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Con-
tato 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 cuida-
dora 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 mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Moto-
rista. 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 civil) 
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/ difi-
culdades em alfabetização, 
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 p/ cuidar de crian-
ças. Formada em pedagogia. 
F. 3834- 8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxi-
na e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me p/ fazer traba-
lhos de corte de grama e lim-
peza de terreno. Tenho máq. 
F. (11)952237579 c/ Denis
Ofereço-me para lavar, pas-
sar, cozinhar, faço faxina 
etc. Tratar com Jane Rosa 
F. 9.7136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manuten-
ção em máquina de costura 
industrial: Galoneira, Case-
adeira, Reta, Overloque, 2 
Ag, Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me p/ qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc...)  F.99755-4276
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
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 idoso, 
diurno ou noturno, em hospi-
tais e residência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso. 
Maria Cicera F : 3328-1908.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 98985-
8142.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça um 
orçamento. Precisa transpor-
tar uma máquina pesada? 
Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$40,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615.



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

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE 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 DE CUSTOS (8042): 
ANALISTA FISCAL (8063): 
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 
PLENO (8030): 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8075): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8076): 
COMPRADOR (8065): 
COMPRADOR TÉCNICO (8066):
ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO (8027): 
FERRAMENTEIRO (8070): 
GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 
INSPETOR DE QUALIDADE (8081): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 
(8067): 
MECANICO MANUTENCAO (8021): 
MOTORISTA EXECUTIVO (8079):
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 
OPERADOR MÁQ./ LAPIDADOR DE 
VIDROS (8022): 
OPERADOR MÁQUINAS (8053):  
OPERADOR MULTIFUNCIONAL CNC 
(8073):
PREPARADOR DE TORNO CNC (8060): 
PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8061):
TEC. ENFERMAGEM DO TRABALHO 
(8069): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO 
AMBIENTE (8056):
VENDAS INTERNAS (8080): 

Interessados 
entrar no site 

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