
“Meu Passado Me 
Condena” chega 
ao Ciaei em 
setembro Pág. 11A

APOIO

A maior campanha pela cura do câncer Infanto Juvenil acontece amanhã, dia 26, em todas 
as lojas do Mc Donald´s e o Centro Infantil Boldrini, localizado na cidade de Campinas, 
será uma das beneficiadas pela campanha. Pág. 04

Campanha McDia Feliz acontece amanhã 

Expoflora 2017 tem início hoje com novidades
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A 36ª edição da Expoflora, maior exposição de flores e de plantas ornamentais da América Latina está pronta para receber o público a partir de hoje. A 
exposição segue até o dia 24 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19 horas, e no dia 7 de setembro (feriado), das 9h às 19 horas, em Holambra. Pág. 03

Um roubo de veículo de 
um taxista em Salto terminou 
quase em Campinas na manhã 
desta terça-feira, dia 22. O 
carro roubado, uma viatura 
da Polícia Militar (PM) e um 
ônibus intermunicipal se en-
volveram no acidente na SP-
75, próxima à empresa Valeo.

O Impostômetro da ACSP 
mostra que os brasileiros já 
pagaram mais de R$ 1,3 tri-
lhões em tributos desde o iní-
cio do ano. O painel considera 
todos os valores arrecadados 
pelos impostos, taxas e con-
tribuições, incluindo multas, 
juros e correção monetária.

A Câmara Municipal de 
Indaiatuba conquistou a melhor 
avaliação positiva entre as 15 
maiores cidades da RMC no 
2º trimestre. Comandada por 
Hélio Ribeiro (PSB), a Câmara 
obteve 38% de aprovação por 
parte dos moradores locais. 

Na manhã do último dia 20, 
o Primavera enfrentou a equipe 
do Taquaritinga, em Indaiatuba, 
precisando apenas de um em-
pate para garantir a vaga para a 
próxima fase do Campeonato 
Paulista B1. Porém, a equipe 
foi derrotada e acabou sendo 
eliminada da competição. 
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Perseguição na 
SP-75 termina em 
acidente

Brasileiros já pagaram 
mais de R$ 1,3 trilhões 
de impostos

Luzion Iluminação estreia 
no Frutos de Indaiá

Câmara tem maior índice 
de satisfação entre as 
maiores da RMC

Primavera é 
derrotado em casa e 
está eliminado

Empresa de transporte é notificada sobre 
abertura de processo de caducidade

A Luzion Iluminação, Energia & Serviços é uma das 
empresas estreantes da 12ª edição do Frutos de Indaiá e 
receberá o troféu, no dia 24 de novembro, que simboliza 
o reconhecimento e qualidade pelos serviços prestados.
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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.) 

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

opinião
Editorial

Transporte público: reclamação 
que não acaba mais!

O transporte público é um dos serviços que 
mais recebem reclamações por parte dos usuá-
rios. Não diferente, em Indaiatuba o coletivo é 
um dos grandes problemas ao qual a Adminis-
tração Municipal tem que enfrentar.

Usuários insatisfeitos com ônibus velhos, su-
jos, mal conservados, quebrados, e que não ofe-
recem nenhum conforto entre outros problemas. 
Além disso, ainda há o desrespeito com aqueles 
que têm hora marcada seja com o emprego ou 
com um médico.

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

A Prefeitura não indiferente com tudo que 
acontece, entrou com processo para declarar ca-
ducidade de contrato com a atual concessionária. 
Agora é esperar para ver qual será o final, afinal 
todos os moradores de Indaiatuba merecem mais 
respeito do transporte público.

Artigos

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

INTELIGÊNCIA RELACIONAL

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.

26 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

26 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

27 DOM.   NÃO OPERA

28 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

28 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

28 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

28 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

28 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

28 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

29 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

29 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

29 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

29 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

29 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

29 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

30 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

30 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

30 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

30 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

30 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

30 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

31 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

31 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

31 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

31 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

31 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

31 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

1 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

1 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

1 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

1 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 26/08 A 01/09
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Quanto inteligente você é quando o assunto é relacionamento? Como desenvolver as habilidades 
e recursos necessários para fazer uso da inteligência relacional, considerada a competência mais 
revolucionária desde a descoberta da inteligência emocional? Grandes veículos de comunicação 
e motivos de  reuniões nas grandes empresas, a inteligência relacional é um tema que chegou 
para ficar e que para nós, que trabalhamos com treinamentos para  desenvolvimento humano, 
certamente provocará muita reflexão e estará presente em nosso dia a dia.  Certamente você ou-
virá falar muito sobre isso nos próximos dias, meses e anos. Afinal de contas, o que é inteligência 
relacional? Trata-se da habilidade de mobilizar recursos e pessoas em pró de um objetivo comum, 
o que potencializa a criatividade, a inovação e a geração de resultados acima da média. Apesar de 
vivermos numa sociedade multi conectada, fruto do Facebook, do Whatsaap e  de grande revolução 
tecnológica que encurtou distâncias e nos conectou ao mundo,  temos ainda muito que aprender 
sobre o modo como nos relacionamos uns com os outros, de forma saudável, efetiva e,sobretudo, 
profunda, para  objetivos maiores.As relações têm acontecido num cenário bastante  virtual e  
individual, o que nos coloca em “bolhas” e nos distancia do ser humano que há do outro lado das 
telas que nos aproximam e afastam quase na mesma medida. Essa inteligência pressupõe senso 
de comunidade, envolver pessoas em busca de um resultado ou um propósito comum. No nosso 
treinamento Signa1, Você otimiza essa capacidade de obter o melhor de cada um e  ter  atitudes 
básicas para desenvolver essa competência. Inscreva-se para os dias  15-16 e 17-09-2017 , pelo 
site www.signatreinamentos.com.br telefone 019-38757898/ 99214.2100

REFORMA TRABALHISTA – CENÁRIO FAVORÁVEL AO 
EMPREGADOR

Desmistificando a prática reiki

A reforma foi aprovada em julho deste ano e pegou muita gente de surpresa, inclusive os 
seus defensores que contavam com um grande entrave no legislativo para sua aprovação.

Nesse artigo pretendo fazer uma análise jurídica independentemente da visão política do leitor. 
Não se busca no artigo dar razão a qualquer um dos lados, somente uma observação jurídica do 
tema aplicável no dia a dia dos atores que atuam na relação de trabalho.

Primeira alteração vista com bons olhos pelo empregador é o poder de negociar com o em-
pregado, o que está sendo garantido por meio de instrumento coletivo, ou seja, prevalece o que 
ficou acordado entre as partes em detrimento do legislado.

Outra alteração significativa é a de que o empregador poderá reduzir o intervalo para des-
canso e refeição em até 30 minutos por meio de acordo ou convenção coletiva, o que antes só 
era possível por meio de autorização expressa do Ministério do Trabalho e Emprego.

Também favorável ao empregador é a possibilidade de realizar acordo de banco de horas 
diretamente com o empregado não havendo necessidade de o sindicato intermediar. Ficou bom 
para o empregador, pois este poderá investir no banco de horas ao invés de pagar as horas extras 
ao empregado, muito embora o prazo para compensação esteja menor, 6 meses.

Por fim, outra alteração que o empresariado comemorou é a possibilidade de pagamento das 
verbas rescisórias após 10 dias do término do contrato, independentemente se o aviso prévio 
foi indenizado ou trabalhado.  

Como será na prática? Não sabemos ainda. Somente o tempo para mostrar se a reforma dará 
certo ou não. Para o empregador, ficará o encargo de adaptar os contratos de trabalho ativo 
quando da vigência da reforma que começará em novembro deste ano.

Em 1962, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o Decreto Alma Ata enfatizando 
como prioridade a promoção da saúde e incluindo práticas tradicionais e métodos complementares, 
entre as quais o reiki. Trata-se de uma prática holística, sistematizada no Japão por Mikao Usui, por 
volta de 1920, compreende o ser humano como um todo e baseia-se na ideia de que há uma energia 
universal que suporta as habilidades inatas de cura do corpo. É um método de captação e direciona-
mento da energia cósmica universal (REI) para promover o reequilíbrio energético de cada um (KI), 
favorecendo o bem-estar e, consequentemente, incrementando a cura. O agente reikiano através da 
imposição das suas mãos, para qualquer área do corpo onde ela é necessária, recarrega e reequilibra 
os campos de energia humanos. 

Grandes hospitais de todo o mundo, como por exemplo, o John Hopkins Hospital, em Baltimore, 
e o University College London Hospital oferecem o método reiki aos seus pacientes e funcionários. 
Aqui no Brasil, muitos hospitais já integraram o reiki como coadjuvante no tratamento clínico, como 
por exemplo, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio Libanês, Hospital São Paulo- UNIFESP, Hos-
pital do Servidor Público, Hospital Emílio Ribas, Centro Infantil Boldrini.

Uma das principais objeções à total aceitação da técnica reiki decorre do fato de que ainda há um 
número muito reduzido de estudos, e com pequena amostragem utilizada. Porém foi comprovada 
a segurança e a ausência de efeitos colaterais que prejudiquem a pessoa e interfiram com qualquer 
medicamento ou tratamento, e foram observados inúmeros pontos positivos, como os seguintes: 
após uma sessão a pessoa reduz seu nível de estresse; não é invasivo; não é necessário nem mesmo 
tocar a pessoa; não existe “superdosagem” ou erros de aplicação e é desvinculado de religiões ou 
sistemas de crenças.

É essencial ter critérios bem definidos diante da crescente variedade de terapias e terapeutas no 
mercado, alguns prometendo curas milagrosas e resultados imediatos. É importante discutir com um 
profissional apto a fornecer informações necessárias nesse caminho que complementa e beneficia 
mas não substitui o tratamento convencional, tampouco o diagnóstico, que é de competência médica, 
baseado em evidências científicas, longo estudo e capacitação técnica e propedêutica.

O que você acha do 
transporte público 
de Indaiatuba?

Enquete

“Péssimo. O valor que a gente 
paga é muito caro para andar em 
um ônibus tão mal conservado”
Janaina Alves Teixeira, Dona 
de casa

“Horrível. Tem que melhorar 
muito, principalmente alguns 
cobradores, que são ignorantes``
Paula Aparecida das Dores, 
Dona de dasa

“Linhas atrasam e os motoristas 
que vão para o Distrito Industrial 
correm muito, além dos ônibus 
mal conservados e sujos”  
Talissa Cristiane Viana Pereira, 
Estudante

“Ruim. Motoristas desprepara-
dos e as linhas demoram demais, 
principalmente, a que vai ao 
Campo Bonito”
Fernando Osmar de Oliveira, 
Motorista Rodoviário

“Alguns ônibus estão bem de-
fasados. O atendimento também 
é ruim e a linha demora muito”
Georgette Califf, Autônoma



03AMais Expressão

cidade

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Expoflora tem início 
hoje com novidades

FABIANO DE BRUIN

A mostra estará aberta ao público até 24 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19 horas
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PESQUISA

Câmara de Indaiatuba tem 
maior índice de satisfação 
entre as 15 maiores da RMC

A Câmara Municipal de 
Indaiatuba conquistou a me-
lhor avaliação positiva entre 
as 15 maiores cidades da 
Região Metropolitana de 
Campinas no 2º trimestre. 
Comandada por Hélio Ribei-
ro (PSB), a Câmara obteve 
38% de aprovação por parte 
dos moradores locais. A pes-
quisa foi realizada pela Ind-
sat e ouviu 400 pessoas em 
diversas regiões da cidade. 

O segmento analisado 
alcançou 50% de avaliação 
“regular” e 12% de avaliação 
negativa. Os mais satisfeitos 
com a Câmara são os jovens 
de 16 a 30 anos de idade, 
grupo em que 40% disseram 
aprovar o setor público. 

Totalizando 641 pontos 
em 1.000 possíveis, a Câma-
ra de Indaiatuba obteve Grau 
Médio de Satisfação e tem 
37 pontos de diferença para 
a segunda colocada, Artur 
Nogueira, que, por sua vez, 
conseguiu 31% de “ótimo” e 
“bom”, 44% de “regular” e 
22% de “ruim” e “péssimo”.

A 3ª colocada, Jaguariú-
na, chegou a 603 pontos pela 
metodologia Indsat. Itatiba 
tem a 4ª melhor Câmara de 
Vereadores da RMC: as ava-
liações positivas chegaram 

a 31%. A quinta posição é 
ocupada por Nova Odessa. 
A Câmara, liderada por Carla 
Lucena (PSDB) conseguiu 
564 pontos no indsat e 24% 
de “ótimo” e “bom”. 

Santa Bárbara d’Oeste 
aparece em seguida, na 6ª 
colocação. Vinhedo, que tem 
Nil Ramos (PSDB) à frente 
da Mesa Diretora, conquistou 
25% de avaliação positiva e 
está na 7ª posição. Das 15 
cidades, Sumaré está na 14ª 
posição e a última colocada 
é Americana, que fechou o 
levantamento com 470 pontos 
e Baixo Grau de Satisfação. 

Indsat
Criada em 2016 para ava-

liar o grau de satisfação da 
população com os serviços 
públicos, a INDSAT realiza 
trimestralmente pesquisas de 
opinião pública com 6.000 
entrevistas distribuídas nas 
15 maiores cidades da RMC 
e outras 4.000 nas 10 maiores 
do Estado, com margem de 
erro de 1,55% e sob um in-
tervalo de confiança de 95%. 
A pontuação é calculada a 
partir de uma metodologia 
aplicada sobre os critérios de 
ótimo, bom, regular, ruim e 
péssimo. 

Confira o resultado geral na tabela abaixo:

RANKING INDSAT DA CÂMARA MUNICIPAL
Posição Cidade  Indsat  Classificação
1º Indaiatuba 641 Grau Médio de Satisfação
2º Artur Nogueira 604 Grau Médio de Satisfação
3º Jaguariúna 603 Grau Médio de Satisfação
4º Itatiba  591 Grau Médio de Satisfação
5º Nova Odessa 564 Grau Médio de Satisfação
6ºSanta Bárbara d’Oeste 553 Grau Médio de Satisfação
7º Vinhedo 542 Grau Médio de Satisfação
8º Cosmópolis 539 Grau Médio de Satisfação
9º Monte Mor 519 Grau Médio de Satisfação
10º Hortolândia 515 Grau Médio de Satisfação
11º Paulínia 509 Grau Médio de Satisfação
12º Valinhos 495 Baixo Grau de Satisfação
13º Campinas 489 Baixo Grau de Satisfação
14º Sumaré  486 Baixo Grau de Satisfação
15º Americana 470 Baixo Grau de Satisfação

A 36ª edição da Ex-
poflora, maior ex-
posição de flores e 

de plantas ornamentais da 
América Latina está pronta 
para receber o público a 
partir de hoje. A exposição 
segue até o dia 24 de setem-
bro, de sexta a domingo, das 
9h às 19 horas, e no dia 7 de 
setembro (feriado), das 9h 
às 19 horas, em Holambra.

Os ingressos podem ser 
adquiridos através do site 
www.ingressorapido.com.
br ou na bilheteria no valor 
de R$ 46.

Neste ano a Expoflora 
traz novidades e as tendên-
cias da floricultura nacional 
para consumidor final. A 
expectativa dos organizado-
res é receber cerca de 300 
mil visitantes nos 16 dias de 
exposição.

Entre os lançamentos e 
as novidades em flores e em 
plantas ornamentais estão 
os cactos mandacaru sem 
espinho; o cacto-coração; as 
mini-orquídeas phalaenopsis, 
que trazem cerca de 60 flores 
em suas hastes; os kalanchoes 
de vaso das variedades Chloe 
(laranja e com leve cheiro de 
mamão papaya) e Maxine 
(cor de rosa claro e com flores 

maiores, de 15 mm, contra os 
9 mm das convencionais); a 
lantana bandana (própria para 
jardins, com mix de cores 
diferentes); novas cores das 
rosas Charm Candy Avalan-
che, caracterizadas por contar 
com um botão principal e de 
dois a quatro secundários 
para aumentar o volume dos 
buquês), entre outras.

Na Exposição de Arran-
jos Florais, diferentes festas 
são comemoradas em 12 am-
bientes, todos com criativos 
e exóticos arranjos florais.

O evento tem o patrocí-
nio da Coca-Cola, Crystal, 
Amstel, Ultragaz e Porto 
Seguro Auto e o apoio da 
Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Holam-
bra e do Banco do Brasil.

Atrações
Entre as atrações, a que 

mais emociona os visitantes 
é a Chuva de Pétalas, que usa 
aproximadamente, em cada 
espetáculo, 150 quilos de 
pétalas coloridas (o que cor-
responde a 800 dúzias ou 18 
mil botões despetalados um 
a um). Diz a lenda que quem 
pega uma pétala ainda no ar 
tem seu desejo realizado.

Na Mostra de Paisagis-
mo, profissionais do setor 
apresentam sugestões de 
como as flores e as plantas 

podem ser usadas nas resi-
dências. São 19 ambientes 
que apresentam projetos 
paisagísticos e de decoração, 
trazendo as tendências da 
primavera/verão para inspi-
rar o público.

Os visitantes também po-
dem fazer um passeio turísti-
co por Holambra, conhecen-
do os aspectos da história e 
da arquitetura da ex-colônia 
holandesa. O passeio inclui 
a visita ao Moinho de Vento 
em tamanho natural e a um 
campo de flores.  

Nos cinco palcos insta-
lados próximos às praças de 
alimentação (Rosas, Lírios, 

Petúnias, Iris e Tulipas), a 
partir das 14h, são realiza-
das apresentações diárias 
do grupo de danças típicas 
holandesas, além de outras 
atrações. No Shopping das 
Flores, o público pode ad-
quirir as flores e as plantas 
ornamentais produzidas em 
Holambra.

São três pavilhões de 
exposição (Shoppings Ver-
melho, Verde e Azul), nos 
quais podem ser encontrados 
cerca de 250 estandes com 
produtos artesanais, indus-
trializados e para decoração, 
além de móveis e de utensí-
lios domésticos.

Na edição de 2017, o 
destaque são as sobremesas 
no formato de flores, como 
a Appelbloem (flor de maçã 
na junção das palavras ho-
landesas appel – maçã -, e 
bloem - flor), da Confeitaria 
e Restaurante Martin Holan-
desa, e a Flor da Terra (rosa 
de biscoito, bolo de choco-
late triturado e brigadeiro 
de hortelã, tudo dentro de 
um vasinho), do Casa Bela. 
Tem, também, a torta Toffee 
com ganache de especiarias.

Para a criançada tem o 

Picolelé, “o picolé que você 
monta do jeito que quiser”, 
que a sorveteria Vanilla 
Ice traz como novidade. A 
base tem sabores variados 
- baunilha, pistache, cho-
colate, caramelo e menta 
– e a cobertura de chocolate 
(branco ou ao leite) pode ser 
escolhida na hora e montada 
com diferentes confeitos. 
A sorveteria ousou, ainda, 
na criação dos sorvetes de 
beterraba e de bacon, apos-
tando no paladar de quem 
gosta de inovar.

Novidade gastrônomica é desta-
que na edição 2017

A Chuva de Pétalas usa, 
aproximadamente, em cada 
espetáculo, 150 quilos de 
pétalas coloridas 
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ENSINO OBJETIVO

Educação lança plataforma própria 
de ensino à distância

Equipes são classificadas para a fase 
estadual da Olimpíada de Robótica

cidade

Campanha McDia Feliz acontece amanhã 
Para ajudar o Centro Infantil Boldrini basta comprar um sanduíche Big Mac 

CENTRO INFANTIL BOLDRINI

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

Centro Infantil Boldrini será beneficiado com as vendas do ticket e lanche Big Mac

A maior  campanha 
pela cura do cân-
cer Infanto Juvenil 

acontece amanhã, dia 26, 
em todas as lojas do Mc 
Donald´s e o Centro Infan-
til Boldrini, localizado na 
cidade de Campinas, será 
uma das beneficiadas pela 
campanha.

Para ajudar basta comprar 
o ticket antecipado, até hoje, 
dia 25, para a troca pelo san-
duíche Big Mac, no Volacc 
(Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer) no valor 
de R$ 15. A compra também 
pode ser feita, antecipada-
mente 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 dividi-
das entre a Casa Ronald Mc 
Donald e o Centro Infantil 
Boldrini”, disse a Presidente 
do Centro Infantil Boldrini, 
Dra. Silvia Brandalise.

A presidente do hospital 
conta que a campanha é de 
suma importância para o 

Boldrini. “O evento permite 
conquistarmos projetos pon-
tuais 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 proje-

tos serão beneficiados pela 
arrecadação. O primeiro é 
a aquisição de mobiliários 
e pequenos equipamentos 
para os primeiros dois la-
boratórios do Instituto de 
Engenharia Molecular e 
Celular 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 dis-
tribuídos 24 mil t ickets 
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. 

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

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 arre-
cadação, o McDia Feliz é 
uma iniciativa que mobiliza 
os mais diferentes setores da 
sociedade para contribuir 
para o aumento dos índices 
de cura do câncer infantoju-
venil no Brasil.

A campanha, coorde-
nada pelo Instituto Ronald 
McDonald em todo o país, 
é um sucesso graças à par-
ticipação fundamental de 
instituições, funcionários, 
franqueados e fornecedores 
do sistema McDonald’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.

A Prefeitura de Indaia-
tuba lançou em agosto a sua 
própria plataforma de ensino 
SaberE@D. A ferramenta 
apresenta uma proposta de ser 
um agente facilitador dos pro-
cessos de ensino e aprendiza-
gem empregando importantes 
paradigmas tecnológicos e da 
educação a distância. Todo o 
projeto de composição arqui-
tetural e desenvolvimento de 
software foi feito pelo setor 
de tecnologia da Secretaria 
Municipal de Educação.

Essa ferramenta foi pro-
jetada para ser utilizada ini-
cialmente na formação dos 
professores, que já contam 
com um terço da sua jornada 
para estudos e planejamento. 

Este trabalho resultou em uma 
economia para o município 
em mais de 800 mil reais por 
ano. A plataforma já conta 
com 1.300 professores ins-
critos e cursando os primeiros 
módulos.

Para o lançamento da Pla-
taforma, três professores e 
um supervisor da educação 
especial elaboraram um curso 
voltado para educação especial 
inclusiva, que está sendo apli-
cado para todos os professores 
da rede Municipal de Ensino. 

A primeira versão da pla-
taforma SaberE@D foi desen-
volvida por três cientistas da 
computação e dois engenheiros 
de software durante doze meses. 
Estes profissionais são servido-

res públicos de carreira – Espe-
cialistas em Tecnologia da Infor-
mação – alocados diretamente 
na Secretaria Municipal de Edu-
cação. Todo o desenvolvimento 
foi apoiado por profissionais do 
Departamento de tecnologia 
educacional, como Pedagogas 
especialistas em tecnologias 
educacionais, designer instru-
cional, coordenadores pedagógi-
cos, supervisores educacionais e 
técnicos de informática.

Para o teste inicial, foi criado 
um curso piloto, com o tema vol-
tado para saúde vocal. Este curso 
foi elaborado pelas fonoaudiólo-
gas escolares da Rede Municipal 
de Ensino de Indaiatuba, com 
apoio do núcleo de formação da 
mesma Secretaria.

Ferramenta foi 
projetada para 
ser utilizada 
inicialmente na 
formação dos 
professores

Duas equipes do Colégio 
Objetivo Indaiatuba se clas-
sificaram para a fase estadual 
da Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR). As vagas 
foram conquistadas no último 
sábado, dia 19 de agosto, na 
fase regional da competição 
disputada no Cotuca, em Cam-
pinas-SP. 

Participaram dessa fase 
da OBR 40 equipes do nível 
1 (Ensino Fundamental II) e 
40 equipes do nível 2 (Ensino 
Médio).

O melhor desempenho 
foi da equipe Bazinga 1 que 
terminou em 2º lugar na clas-
sificação geral do nível 1.  Já a 
Bazinga, que disputou o nível 
2, ficou em 6º lugar. O profes-

sor e técnico das equipes, Le-
andro Mathias, ficou satisfeito 
com os resultados. “A OBR é 
mais técnica e cada ponto pode 
definir a competição. Ela exige 
mais dos alunos no sentido em 
que têm que colocar em prática 
o que aprenderam em sala de 
aula. Nossos alunos estavam 
empenhados! Eles treinaram 
durante três meses e o resul-
tado é a consequência do que 
eles produziram nesse perío-
do”, comemora o professor. 

O aluno Leonardo Fur-
lan, integrante da Bazinga 1, 
também comemorou as con-
quistas. “Nós não começamos 
muito bem, mas no 2º round 
fizemos algumas mudanças 
e aumentamos a pontuação. 

No 3º round fizemos uma 
das pontuações mais altas da 
competição. Com isso conse-
guimos o 2º lugar. Fiquei con-
tente porque nós trabalhamos 
bastante!”, comenta Leonardo.

Agora as equipes têm ape-
nas duas semanas de prepa-
ração para a fase estadual 
da Olimpíada Brasileira de 
Robótica, marcada para o dia 
9 de setembro, na FEI, em São 
Bernardo do Campo- SP. “Para 
o estadual vamos melhorar 
algumas coisas para obtermos 
um bom resultado”, afirma o 
aluno. “Vamos rever algumas 
estratégias, algo diferente, 
porque o nosso objetivo é con-
seguir a vaga para o nacional”, 
declara o professor.

Equipe Bazinga 
1 comemora 
o 2º lugar na 
fase regional 
da Olimpíada 
Brasileira de 
Robótica



05AMais Expressão

cidade

Empresa de transporte é notificada sobre 
abertura de processo de caducidade
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Concessionária terá 15 dias corridos para apresentar defesa à administração municipal
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Alunos do Montreal fazem apresentações em 
inglês na Expo Yázigi

EDUCAÇÃO

Interação em inglês durante a Expo Yázigi no Colégio Montreal

Interação em inglês durante a Expo Yázigi no Colégio Montreal

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Indaia-
tuba notificou a con-
cessionária do trans-

porte coletivo urbano, Viação 
Rápido Sumaré do Grupo VB 
Transportes, sobre o termo de 
abertura de processo adminis-
trativo de inadimplência, que 
trata da não execução do con-
trato administrativo de conces-
são de transporte coletivo na ci-
dade. A empresa foi notificada 
no dia 17 de agosto e tem 15 dias 

corridos para apresentar sua 
defesa, ou seja, até 1º de setem-
bro.

Após esse prazo, a admi-
nistração municipal irá avaliar 
os argumentos apresentados 
pela defesa e caso as justifica-
tivas apresentadas não sejam 
plausíveis, de acordo com o 
contrato firmado, a Prefeitura 
poderá declarar a caducidade 
da concessão do serviço pú-
blico de transporte coletivo 
de passageiros.

Ocorrendo a rescisão do 
contrato, a Administração 
Municipal poderá fazer a 

contratação, em regime emer-
gencial, de uma nova empresa 
para a prestação do serviço e 
a abrir um novo processo de 
licitação para a contratação 
definitiva de uma nova em-
presa de transporte coletivo 
urbano.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) anunciou a determi-
nação da abertura do processo 
administrativo para declara-
ção de caducidade do contrato 
com a empresa, no dia 27 de 
julho, em entrevista coletiva. 
Na época Gaspar apontou 
que a decisão foi motivada 

em razão da inadimplência e 
descumprimento de cláusu-
las contratuais. “Os ônibus 
quebram com frequência, não 
recebem a manutenção devida 
e estão com as documentações 
irregulares. Temos muitas 
reclamações com relação ao 
transporte coletivo da cidade 
e não vou mais permitir que 
a população seja prejudicada 
desta forma”, declarou.

O item IV da notificação 
apresentada pela adminis-
tração municipal à empresa 
afirma que “(...) foi certificada 
uma série de infrações con-

tratuais causando oscilações 
técnico-operacionais, como 
paralisações, excesso de que-
bras de veículos e aumento 
de autuações, apreensões e 
retenção de veículos por mal 
estado de conservação (CTB) 
e por apresentar item de segu-
rança impeditivo à operação 
e não substituição de veículo 
com idade individual supe-
rior à máxima estabelecida e 
aumento de acidentes de trân-
sito com e sem vítima (vítima 
fatal), que comprometeram 
de modo direto na qualidade, 

pontualidade, conforto e segu-
rança dos usuários do serviço 
público de transporte coletivo 
de passageiros do Município 
de Indaiatuba”.

Todas as irregularidades 
constatadas no serviço do 
transporte coletivo levaram 
a administração municipal a 
aplicar uma séria de multas 
contratuais à empresa, que 
somam R$ 1.690.500,00. 
Desse total, R$ 842.500 já 
estão inscritos em dívida ati-
va. Até o momento, nenhuma 
delas foi paga.

Viação Rápido Sumaré anuncia 
chegada de dois novos ônibus

Dois dos vinte ônibus zero 
quilômetros prometido pela 
Viação Rápido Sumaré che-
garam à Indaiatuba na noi-
te do último dia 16, e estão 
na garagem da empresa. De 
acordo com a assessoria do 
Grupo, os novos veículos não 
tem prazo definido para entrar 
em circulação, uma vez que 
depende de liberações burocrá-
ticas e vistoria. Sobre o prazo 
da entrega dos outros dezoito 
novos ônibus, o Jornal Mais 
Expressão não obteve resposta 
até o fechamento desta edição. 
A empresa tem a concessão do 
serviço de transporte coletivo 
urbano do munícipio.

A entrega dos vinte veícu-
los zero quilômetros, prometi-
dos pelo Grupo, deveriam ter 
sido na primeira semana de 
agosto, porém o prazo não foi 

cumprido. A empresa anunciou 
também a ampliação da rede 
de recarga do cartão Comum. 

Segundo o prefeito, mes-
mo com a entrega dos novos 
ônibus e a ampliação da rede 
de recarga, o processo de ca-
ducidade do contrato com a 
Rápido Sumaré irá se manter. 
“Independente de tudo que a 
empresa está fazendo dare-
mos continuidade no proces-
so que deve levar à rescisão 
do contrato firmado com a 
Viação”, afirma. “A decisão 
está tomada e só poderá ser 
revertida pela justiça”, afirma 
Gaspar.

A Viação Rápido Sumaré 
em contrapartida informou 
que independente disso seguirá 
trabalhando normalmente em 
busca de melhorias no trans-
porte de Indaiatuba.

Para estimular a fluência 
dos alunos na língua ingle-
sa, o Colégio Montreal e o 
Yázigi Indaiatuba promo-
veram, no dia 19 de agosto, 
a Expo Yázigi.  O evento 
reuniu os alunos do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental 
I e suas famílias.

De acordo com Lucimara 
Andriani, proprietária do 
Yázigi Indaiatuba, os alunos 
prepararam trabalhos sobre 
temas propostos em sala 
de aula e no dia do evento 
apresentaram sua pesquisa, 
em inglês, aos visitantes. “A 
Expo Yázigi propiciou aos 

alunos o uso do idioma em 
contexto linguístico signi-
ficativo, criando a oportu-
nidade de aplicar a língua 
inglesa como ferramenta de 
comunicação. Além disso, 
foi a oportunidade para os 
pais conhecerem a filosofia 
pedagógica do Yázigi”, ex-
plicou Lucimara.

Os alunos apresentaram 
temas como “Super He-
roes” (1º ano), “Places & 
activities - Beach/ farm” 
(2º ano), “My biography 
(1st book)” (3º ano), “Col-
lection” (4º ano) e “School 
Subjects - Interacting throu-
gh experiences” (5º ano). 
“Os alunos interagiram de 
forma espontânea e, embora 
nervosos pela primeira ex-
periência, conseguiram se 
comunicar com os visitan-
tes”, comentou a proprietá-
ria do Yázigi. 

Desde que firmou parce-
ria com o Yázigi Indaiatuba 
em 2015, o Colégio Montre-
al tem como objetivo elevar 
o padrão das aulas de inglês 
aos patamares internacio-
nais, tendo como referência 
a escala europeia do Com-
mon European Framework 
of Reference for Languages 
(CEFR).

“O evento propiciou aos 
nossos alunos momentos 
para superar a timidez e 
falar em público, além da 
oportunidade de se expres-
sar em inglês. Estamos sa-
tisfeitos com o desempenho 
deles no segundo idioma, 
confirmando a  qual ida-
de do curso de inglês que 
oferecemos através dessa 
parceria com o Yázigi”, 
declarou Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica 
do Colégio Montreal.

Os dois novos ônibus 
não tem data para 
entrar em circulação
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Perseguição na SP-75 
termina em acidente
Colisão ocorreu entre um ônibus intermunicipal, um táxi roubado e uma viatura da PM
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Casos de drogas 
aumenta e apreensão de 
armas cai pela metade

Operação Bloqueio da 
PM apreende drogas em 
Indaiatuba

Vigilante de prédio é agredido por morador

ENTORPECENTE

DADOS

AGRESSÃO

Acidente ocorreu na manhã de terça-feira, dia 22, na SP-75, sentido Campinas

Um roubo de veículo 
de um taxista em Sal-
to terminou quase 

em Campinas na manhã desta 
terça-feira, dia 22. O carro rou-
bado, uma viatura da Polícia 
Militar (PM) e um ônibus inter-
municipal se envolveram no 

acidente na SP-75, próxima à 
empresa Valeo, sentido Cam-
pinas.

Uma dupla de assaltantes, 
após roubar um táxi em Salto, 
levou a vítima como refém e 
a libertou na Fazenda Cana 
Verde, saindo da cidade via 
Vale das Laranjeiras, no Itaici. 
As câmeras do Centro de Ope-
rações de Inteligência (COI), 

da Guarda Civil de Indaiatuba 
(GCI) detectaram o veículo 
e diversas viaturas fizeram o 
cerco, mas a dupla conseguiu 
escapar e fugir. Durante a per-
seguição, ocorreu o acidente.

Dois policiais tiveram fe-
rimentos leves. Um dos assal-
tantes ficou gravemente ferido 
e precisou ser socorrido pelo 
helicóptero Águia da PM para 

o Hospital das Clínicas da 
Unicamp. O outro teve feri-
mentos menos graves.

A rodovia precisou ficar 
interditada totalmente por 
cerca de 15 minutos, mas 
depois, gradativamente, as 
faixas foram sendo liberadas. 
Foram detectados cinco quilô-
metros de congestionamento 
por volta das 13 horas.

Em 15 anos o número de 
casos de apreensão de drogas 
aumentaram 2230% na cidade. 
Em 2002, foram 10 casos e neste 
ano foram registrados 233. São 
33 casos por mês em 2017, mais 
de um por dia, em média. 

Os números referentes ao pe-
ríodo de janeiro a julho de 2017 
são da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) divulgados nesta 
segunda-feira, dia 21.

Casos de devolução de carros 
aos donos, no mesmo período, 
subiram mais de 23%. Em 2012, 

no mesmo período foram recu-
perados 73 contra 90 veículos 
neste ano. É bom lembrar que 
há 15 anos não existia o sistema 
de monitoramento urbano na 
cidade, nem o Centro de Ope-
rações de Inteligência (COI), 
que auxilia a Guarda Civil de 
Indaiatuba em ações e a Polícia 
Civil em investigações. 

Já o número de prisões em 
15 anos cresceu 140% de acordo 
com a SSP. Em 2002, 197 pesso-
as foram detidas. Neste ano, 472 
, média superior a 67 por mês. 

Um vigilante, foi agredi-
do por um morador durante 
o expediente de trabalho, no 
prédio Maroc, localizado no 
Jardim Bérgamo, e precisou 
ser levado ao hospital. Tudo 
aconteceu no domingo, dia 
13. O Grupo Solutions, res-
ponsável pela administração 
do local, foi procurado, mas 
não retornou até o fecha-
mento da edição.

Tudo começou, de acor-
do com o vigilante, quando 
um morador saiu para passe-
ar com a filha e um cachor-
ro. Desde este momento, o 
agressor já aparentava ner-
vosismo. “Quando voltou, 
pediu para eu abrir a porta e 
eu o cumprimentei. Pergun-

veio em seguida. “Estou 
com dores abdominais, cor-
tes pelo corpo, hematomas 
nas costas e dores nas per-
nas”. Além das consequ-
ências físicas, ele também 
relata os problemas psico-
lógicos “Não estou conse-
guindo dormir, porque me 
lembro das cenas”. 

O vigilante foi  até o 
Pronto Socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc) e, por sorte, não 
foram constatadas fraturas. 
Em seguida, foi à Delegacia 
para fazer um Boletim de 
Ocorrência e no dia seguinte 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) realizar exames.

Na área há mais de 10 

anos, o trabalhador, que é ca-
sado e tem dois filhos, afirma 
que jamais passou por uma 
situação parecida. “Isso nun-
ca aconteceu comigo antes. 
Sempre fui trabalhador, dei o 
meu melhor. Me senti muito 
humilhado. Tudo o que eu 
quero é justiça”, reivindica. 
O vigilante conta ainda que 
foi procurado por membros 
da família do agressor. “Eles 
ofereceram dinheiro e assu-
miram que ele estava errado. 
Minha esposa nem conver-
sou muito com eles porque 
percebeu que queriam com-
prar o nosso silêncio”, diz. 
“Vou continuar trabalhando, 
só que vou trocar de local”, 
finaliza.

tei se ele estava nervoso e 
ele partiu para cima”, conta.

Segundo o relato do vi-
gilante, o morador começou 
a xingá-lo e pediu para ele 
abrir a porta da guarita. “Foi 
quando ouvi que como era 
morador, ele mandava em 
mim. Eu abri o portão para 
ver se acalmava, mas foi 
quando fui agredido fisi-
camente”, relembra. Foram 
mais de 20 socos e chutes. 
“Bati com o rosto no vidro, 
tomei um chute na panturri-
lha, mas mesmo com muita 
dor consegui empurrá-lo 
para fora da guarita. A filha 
dele viu tudo e estava cho-
rando”, relata.

O resultado da agressão 

Cerca de 517 gramas de 
maconha em formato de table-
tes foram encontradas em um 
veículo. Os policiais deram 
voz de prisão aos ocupantes 
do carro.

A Polícia Militar encon-
trou drogas em um carro du-
rante a Operação Bloqueio, 
na noite de sexta-feira, dia 
18, na avenida Visconde de 
Indaiatuba.

De acordo com os policias, 
uma equipe da Ronda Osten-
siva Com Apoio de Motos 
(Rocam) juntamente com uma 
viatura determinou que um 
veículo com duas pessoas en-
trasse no balizamento. No veí-
culo foi localizado embaixo do 

banco do motorista maconha 
em formato de tabletes. Os 
policiais deram voz de prisão 
e os ocupantes afirmaram ser 
donos da droga.

Um dos detidos declarou 
ainda que estava levando cerca 
de 25 gramas de maconha, e 
que também iria pegar uma 
balança de precisão na casa de 
uma conhecida, moradora em 
um bairro da cidade.

Os policias foram para o 
local e foram recebidos pela 
mulher. Dentro da casa dela 
havia um pé de maconha e no 
quarto, dentro de um guarda 
roupa, uma “trouxa” da droga. 
Diante dos fatos todos foram 
conduzidos à Delegacia.

COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA
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FLF: Proteja sua empresa 
e seus colaboradores

ARQUIVO PESSOAL

Empresa oferece assessoria ambiental e segurança do trabalho, além de treinamentos especializados
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POESIA

Escritora Márcia Larangeira 
lança hoje seu livro “Breviário” 

FLF é uma empresa que atua na área de soluções ambientais e de 
segurança do trabalho

O proprietário Fernando Luís Fernandes trabalha há mais de 25 
anos na área de segurança do trabalho

Já ouviu falar que prevenir 
é melhor que remediar? 
Pois bem, condições inse-

guras são realidades em muitas 
empresas, e com isso, estão 
sujeitas a ações trabalhistas e 
de fiscalizações, quando um 
acidente ocorre. Entretanto, é 
possível diminuir as chances 
desses acidentes, através de 
prevenções.

A FLF é uma empresa 
que atua na área de soluções 
ambientais e de segurança que 
oferece assessoria ambiental 
e segurança do trabalho, ela-
boração de laudos técnicos 
e treinamentos específicos, 
atendendo todas as normas 
do Ministério do Trabalho. 
A empresa ainda conta com 
uma equipe de alta experi-
ência profissional, técnicos 
de segurança do trabalho, 
engenheiros civil, ambiental 
e sanitária, advogados e quí-

micos, para melhor atender as 
necessidades das empresas.

Há mais de 25 anos na área 
de segurança do trabalho o 
proprietário da FLF Soluções 
Ambientais, Fernando Luís 
Fernandes, é Técnico de segu-
rança do Trabalho, Tecnólogo 
em Gestão Ambiental, e cur-
sando Engenharia Ambiental 
e Sanitária. E a empresa pos-
sui certificado de qualidade de 
Sistema de Gestão Ambiental 
SGA, ISO14001 e OHSAS 
18001.

Nos treinamentos especia-
lizados, a FLF oferece os cur-
sos Cipa NR-05; EPI NR-06; 
Segurança com eletricidade 
NR-10; Empilhadeira NR-
11; Montagem de Andaime 
NR-18; Brigada de Incêndio 
NR-23; Trabalho em Altura 
NR-35; entre outros.

Para  saber  mais  en-
tre em contato pelo telefo-
ne (11) 94750-0789 ou ID 
35*52*11452. Acesse a pá-
gina facebook/flf.ambiental e 
saiba mais sobre a FLF.

A escritora indaiatubana, 
Márcia da Costa Larangeira, irá 
lançar hoje, dia 25, às 20 horas 
o seu livro “Breviário”.  O lan-
çamento e a noite de autógrafos 
acontecem na Tulha do Casarão 
Pau Preto e é aberto ao público.

Segundo Márcia, o exem-
plar possui cerca de 100 po-
esias. “Neste livro fiz uma 
coletânea de poesias inspiradas 
no Amor”, revela. 

A escritora disse que o livro 
não é para entender, discutir, 
perjurar ou prevaricar. “É para 
ser lido e sentido”, disse. “Des-
de menina, eu já tinha o hábito 
de escrever minhas inspirações, 
mas nem sonhava poder um dia 
publicar um livro”, completa.

Atualmente Márcia reside 
na Holanda e foi, recentemente, 
nomeada (cadeira 44) pela Aca-
demia Poética Brasileira como 
membro integrante e consulesa 
poética na Holanda.                        

Amante da poesia, desde 
menina já escrevia poesias e 
contos, porém diz se sentir 
iniciante, pois está “ativa” na 
poesia há apenas três anos. “Fui 
muito incentivada pelos poetas 

e amigos”, conta.
Sua fonte inspiradora é o 

amor, mas também o mundo 
e tudo o que nele habita. Tem 
um estilo eclético e livre, pois a 
cada inspiração deixa com que 
sua criatividade determine sua 
forma de expressão. 

Participou de alguns con-
cursos literários organizados 
por editoras. Em 2015, foi con-
vidada a participar da Antologia 
Conexão (feira do poeta em 
Curitiba) e em 2017 participou 
da Antologia Parnaso Poético 
organizadas, respectivamente, 
pelos poetas Amauri Nogueira 
(Curitiba) e Osmarosman Aedo 
( Bahia), onde teve algumas 
de suas obras publicadas pela 
primeira vez em livros, assim 
como várias obras publicadas 
na Revista Poética Brasileira 
a convite de seu fundador, o 
jornalista Mhario Linconl. 

Teve várias participações 
em 2015/2016/2017, na An-
tologia online LOGOS da Or-
ganização Fênix de Portugal, 
a convite de seus fundadores 
Carmo Vasconcelos e Henrique 
L. Ramalho. 
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economia

Brasileiros já pagaram 
mais de R$ 1,3 trilhões 
de impostos
“O rombo no bolso dos consumidores está cada vez maior”, segundo a ACSP

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Governo vai liberar saque de contas do PIS/
Pasep para idosos

PIS

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

A marca de R$ 1,3 trilhão chega 22 dias antes do que em 2016

REPRODUÇÃO

O Impostômetro da 
Associação Comer-
cial de São Paulo 

(ACSP) mostra que os brasi-
leiros já pagaram mais de R$ 
1,3 trilhões em tributos desde 
o início do ano. O painel con-
sidera todos os valores arre-
cadados pela três esferas de 
governo a título de tributos: 
impostos, taxas e contribui-
ções, incluindo multas, juros 
e correção monetária.

A marca de R$ 1,3 trilhão 
chega 22 dias antes do que 
em 2016, revelando que a 
receita tributária acelerou 
de um ano para outro. Na 
avaliação do presidente da 
ACSP e da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Fa-
cesp), Alencar Burti, esse 
avanço já reflete, possivel-
mente, a elevação do PIS e 
da Cofins sobre os combustí-
veis, além da inflação do pe-
ríodo. “Conclusão: o rombo 
no bolso dos consumidores 
está cada vez maior”.

Por outro lado, Burti des-
taca o lado bom do cresci-
mento do bolo tributário que 
resulta da reação de setores 
como o comércio atacadista 
e o automotivo, que têm 
apresentado expansão nos 
últimos 12 meses. “O com-
portamento da arrecadação 
sinaliza que, embora lenta-
mente, a economia brasileira 

está no caminho da recupe-
ração”. 

Em Indaiatuba já foi 
arrecadado em 2017, R$ 
15.182.876.957,72 a mais 
de impostos que no ano pas-
sado, uma vez que até esta 
data em 2016, o munícipio 
registrava o valor de R$ 
153.526.496,89 contra R$ 
169.772.731,28 deste ano. 

Todo esse montante de-
vem ser usados em melhorias 
e benefícios para a comuni-
dade, como educação, saúde, 
transporte público, qualida-
de de vida, entre outros.

Em contrapartida o Esta-
do de São Paulo registrou a 
marca de R$ 514.267.590,16 
contra R$ 41.901.984.076,30 
em 2016, valores arrecada-
dos no mesmo período.

Impostos x Retorno
De acordo com o estudo 

sobre Carga Tributária/PIB x 
IDH realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPB), o Brasil 
continua sendo o país que 
proporciona o pior retorno dos 
valores arrecadados em prol 
do bem estar da sociedade.

A Austrália seguida pela 
Coreia do Sul, Estados Unidos, 
Suíça e Irlanda são os países 
que melhor fazem aplicação 
dos tributos arrecadados, em 
termos de melhoria da quali-
dade de vida de seus cidadãos.

O Brasil, com arrecadação 
altíssima e péssimo retorno 
desses valores, fica atrás, in-
clusive, de países da América 
do Sul, como Uruguai e Argen-
tina. O objetivo do estudo era 

mensurar os 30 países de mais 
elevada carga tributária (arre-
cadação tributária em relação 
à riqueza gerada – PIB) e veri-
ficar se os valores arrecadados 
estariam retornando para a 
sociedade, através de serviços 
de qualidade, que viessem a 
gerar bem estar à população. 

Ranking: Índice de 
Retorno e Bem Estar Social
1º Austrália
2º Coréia do Sul
3º Estados Unidos
4º Suiça
5º Irlanda
6º Japão
7º Canadá
8º Nova Zelândia
9º Israel
10º Reio Unido
30º Brasil

O governo vai liberar o 
saque de contas do PIS/Pasep 
para homens a partir de 65 anos 
e mulheres a partir de 62 anos. O 
pagamento será iniciado em ou-
tubro. A medida provisória que 
prevê a liberação dos saques foi 
assinada na quarta-feira, dia 23, 
pelo presidente Michel Temer 
durante cerimônia no Palácio 
do Planalto.

Pelos cálculos do governo, a 
liberação deve injetar cerca de 
R$ 16 bilhões na economia, o 

que representa 0,25% do Produ-
to Interno Bruto do País (PIB) 
do país. A medida vai atingir 8 
milhões de pessoas, sendo que 
a maioria tem saldo na conta do 
PIS/Pasep em torno de R$ 750.

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, explicou que 
o crédito será feito de forma 
automática para quem tem conta 
no Banco do Brasil e na Caixa 
Econômica Federal. Segundo 
ele, o calendário de saques será 
anunciado em breve e haverá 

ampla divulgação da medida 
para a população.

Atualmente, os trabalha-
dores têm direito ao abono 
salarial e rendimentos do PIS/
Pasep desde que cadastrados 
como participantes dos fundos 
até 4 de outubro de 1988 e 
não tenham sacado o saldo. A 
Caixa, responsável pelo PIS, 
e o Banco do Brasil, adminis-
trador do Pasep, fazem esse 
pagamento de acordo com um 
calendário anual.

O saque do saldo principal 
é permitido atualmente nas 
seguintes situações: aposen-
tadoria; 70 anos completos; 
invalidez; reforma militar ou 
transferência para a reserva 
remunerada; câncer de titular 
ou de dependentes; portador 
de HIV; amparo social ao 
idoso, concedido pela Previ-
dência; amparo assistencial 
a pessoas com deficiência da 
Previdência; morte e em casos 
de doenças graves.
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Primavera é derrotado em 
casa e está eliminado
Com a derrota por 2x1 o Fantasma da Ituana dá adeus ao sonho do acesso
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

CIDA SANTOS

PROEESP

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

Inscrições para o Indaiatuba 
Run terminam hoje

Prefeitura investe em obras para o esporte
COMPETIÇÃO INVESTIMENTO

O Primavera foi derrotado e acabou sendo eliminado da competição

São esperados entre 300 a 400 pessoas para a 2ª edição do Indaiatuba Run

Na manhã do último do-
mingo, dia 20, o Prima-
vera enfrentou a equi-

pe do Taquaritinga, em Indaia-
tuba, precisando apenas de um 
empate para garantir a vaga para 
a próxima fase do Campeonato 
Paulista B1. Porém, a equipe foi 
derrotada e acabou sendo elimi-
nada da competição. 

O jogo começou bem 
equilibrado com as duas 
equipes marcando em cima 
e não deixando o adversário 
passar da risca do meio cam-
po. Aos poucos o Taquari-
tinga foi se soltando até que 
aos 26 minutos do 1° tempo, 

em cobrança de falta, a bola 
foi alçada pra área e  Michel 
Renner abriu o placar para 
os visitantes.

Depois do gol, o Primave-
ra dominou o final da etapa 
inicial. No começo do 2° 
tempo, o Fantasma da Ituana 

empatou com gol de Wilton, 
após rebote, deixando a equi-
pe com a vaga. 

A partida precisou ser in-

terrompida devido ao acidente 
que ocorreu na arquibancada e 
precisou do auxilio da ambu-
lância. Com isso, o jogo ficou 

parado por 15 minutos até 
que a ambulância retornasse 
ao estádio.

O jogo, então, foi reinicia-
do e aos 53 minutos da etapa 
final, Alex Durok marcou para 
o Taquaritinga em cobrança 
de escanteio dando números 
finais ao jogo.

Assim que o juiz apitou 
o fim da partida a equipe do 
Primavera foi reclamar com 
arbitragem por suposta irre-
gularidade no primeiro gol e 
o tempo de acréscimo que foi 
acrescido depois que a partida 
retornou.

No outro jogo do grupo o 
Manthiqueira venceu por 1 a 0 
o José Bonifácio e também se 
classificou para a próxima fase.

Encerram hoje as ins-
crições para a 2ª edição do 
Indaiatuba Run. Os interes-
sados devem fazer a inscrição 
através do site www.proeesp.
com.br, e o valor é de R$ 64, 
sendo que atletas acima de 60 
anos terão 50% de desconto. 
A inscrição dá direito ao com-
petidor ao Kit Básico, com 
viseira ou clip button, número 
no peito, chip, medalha, bag, 
água, frutas e seguro de vida. 

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

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

de rua é organizado pelo gru-
po Profissionais de Eventos 
Esportivos (Proeesp) e  conta 
com o apoio do Grupo Mais 
Expressão.

De acordo com o diretor 
geral da Proeesp, Antonio 
Muknicka, são esperados 
entre 300 a 400 pessoas para 
a corrida. A competição será 
disputada em pelotão único 
na categoria geral de 6km e 
12km e na categoria cami-
nhada na distância de 3km, 
sendo que largada e a che-
gada acontece na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo. 

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

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

A Prefeitura tem ‘olhado’ 
para o esporte nos últimos me-
ses. Com obras já concluídas 
e outras em andamento, os in-
vestimentos irão garantir novos 
espaços para a prática esportiva.

E o Centro Esportivo do 
Trabalhador é um deles. O 
Centro está em construção e é 
resultado de um convênio com 
o Ministério dos Esportes. O 
projeto inclui quadra poliespor-
tiva e arquibancada, academia 
no pavimento superior e demais 
dependências administrativas. 

Outro destaque na área de 
Esporte é o fechamento e cons-
trução de vestiários e arquiban-
cada com 488 lugares na quadra 
da Associação XII Junho, no 
Jardim Morada do Sol, que 
fechou os seis meses de ges-
tão na fase de acabamento. O 
mesmo vale para a ampliação 

das dependências esportivas da 
Associação Amigos de Bairro 
XVI de Janeiro, onde foram 
construídas quadra e piscina 
aquecida cobertas, vestiários 
e banheiros. Também fechou 
o primeiro semestre em aca-
bamento, a obra de ampliação 
do Polo Esportivo do Rêmulo 
Zoppi, com a construção de 
vestiários, salas de administra-
ção e de exame médico ao lado 

da piscina. 
A cobertura de piscina do 

Centro Esportivo do Trabalha-
dor e a reforma da Pista de Skate 
do Parque Ecológico também 
foram obras que tiveram conti-
nuidade no primeiro semestre. 
Já a Pista de Bicicross localizada 
no Parque Ecológico, passou por 
uma reforma na sala de adminis-
tração e nos banheiros, foi cons-
truída uma sala no local e foi 

feita a pintura, além dos reparos 
na pista de terra e recapeamento 
dos trechos pavimentados para 
melhorias no traçado. 

Entre as ações esportivas 
dos primeiros meses do ano, o 
município recebeu, em junho, 
o Campeonato Interestadual de 
Pista e a 1ª Etapa da Copa Brasil 
de Paraciclismo de Estrada e 
Contra Relógio, realizados no 
Velódromo. 

Velódromo Municipal é um dos 
novos espaços para a prática 
esportiva em Indaiatuba

GIULIANO MIRANDA
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DIVULGAÇÃO

A TORRE NEGRA - Lançamento  -  Aventura / Ação  -  Classifi-
cação 12 anos -  95 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   21h15
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28),  Terça (29)  e  
Quarta (30):   18h40. Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h00  /  18h40
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Quarta (30):   16h15  /  21h10
............................................................................................................
BINGO - O REI DAS MANHÃS - Lançamento -  Drama  -  Clas-
sificação 16 anos  -  111 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h45  /  19h00  /  21h30
............................................................................................................
O CASTELO DE VIDRO - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h30  /  20h25
............................................................................................................
POESIA SEM FIM - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição* -  Drama / Biografia -  Classificação 16 anos  -  128 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (29):   19h35. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores 
de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
............................................................................................................
ANNABELLE 2 - A CRIAÇÃO DO MAL - 2ª semana  -  Suspense 
/ Terror  -  Classificação 14 anos  -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  e  
Quarta (30):   21h40. *Segunda, dia 28, não será exibida a versão 
legendada no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Quarta (30):   19h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  e  Quarta 
(30):   16h35  /  19h10. Segunda (28):   16h35  /  19h10  /  21h40
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  e  Quarta 
(30):   16h45  /  20h35  /  21h50. Segunda (28):   16h45  /  21h50
............................................................................................................
JOÃO - O MAESTRO - 2ª semana -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  115 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Segunda (28)  e  
Quarta (30):   17h00  /  20h00. Terça (29):   somente  17h00
............................................................................................................
PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA - 4ª semana  -  Ação  
-  Classificação 14 anos -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  e  
Quarta (30):   18h20. *Segunda, dia 28, não será exibida a versão 
legendada no Jaraguá.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Segunda (28):   18h20
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28),  Terça (29)  
e  Quarta (30):   15h25. Sábado (26)  e  Domingo (27):   17h05
3D - DUBLADO
Polo Shopping*: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  e  Quarta 
(30):   20h05. *Segunda, dia 28, não será exibida a versão 3D no Polo.
............................................................................................................
O FILME DA MINHA VIDA - 4ª semana -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   17h30
............................................................................................................
TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO - 6ª semana  
-  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos -  149 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (26)  e  Domingo (27):   17h35
............................................................................................................
D.P.A. - O FILME - 6ª semana -  Aventura Juvenil  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h05. PROMO-
ÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - neste filme, ingresso único R$ 6,00 
por espectador
............................................................................................................
O REINO GELADO - FOGO E GELO - 3ª semana -  Animação  
-  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h20
PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - neste filme, ingresso único 
R$ 6,00 por espectador
............................................................................................................
CARROS 3
7ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre  -  108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h15
PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - neste filme, ingresso único 
R$ 6,00 por espectador
............................................................................................................
MEU MALVADO FAVORITO 3 - 9ª semana  -  Animação / Co-
média  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h45
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.

Clube do Balanço se apresenta na final do Festival de MPB    
MÚSICA

CINEMA

Depois de lotar diversos teatros em São Paulo, Fábio Porchat e Miá 
Mello chegam à Indaiatuba com a Peça “Meu Passado Me Condena”

“Meu Passado Me 
Condena – A Peça” 
chega ao Teatro Ciaei
Fábio Porchat e Miá Mello apresentam seu espetáculo no dia 3 de setembro

A peça “Meu Passado 
Me Condena” chega 
à Indaiatuba com 

Fábio Porchat e Miá Mello 
no dia 3 de setembro, às 19 
horas, no Teatro do Centro 
Integrado e Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei). Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos na bilheteria do Ciaei, 
somente no dia do evento, e 
nos pontos autorizados nos 
valores de R$ 90 (inteira), R$ 
45 (meia-entrada conforme 
regras) e R$ 45 (bônus).

A peça, que inspirou o 
filme e o seriado “Meu Pas-
sado Me Condena”, traz uma 
divertida história de um casal 
que se conheceram na fila 
do banheiro de uma festa e 
um mês depois se casaram. 
Assim, depois que chegam 
ao novo apartamento, o ca-
sal até tenta entrar no clima 
para a noite de núpcias, mas 
o apartamento pequeno, os 
presentes que não agradam, 
as duas famílias e – pior! – o 
fato de não saberem nada 
sobre o passado um do ou-
tro começa a interferir na 
lua-de-mel. Será que o amor 
sobrevive à essa noite?

Divertido e inspirado, o 
texto é de Tati Bernardi, que 
também assinou os roteiros 
da série e do filme homôni-
mos, ambos produzidos por 
Mariza Leão e dirigidos por 

Julia Rezende. A série teve 
duas temporadas exibidas 
pelo canal Multishow e o 
filme foi a segunda maior 
bilheteria nacional de 2013, 
ultrapassando três milhões de 
expectadores. 

A direção fica por con-
ta de Inez Viana, também 
atriz, que deu vida à Suzana, 
grande conselheira do jovem 
casal junto a seu ex-marido 
Wilson, interpretado por 
Marcelo Valle, personagens 
que participaram da história 
no cinema e na TV. 

Os atores adoraram a 
oportunidade de trabalha-
rem juntos novamente. “Miá 

é a dupla perfeita. Adoro 
fazê-la rir”, elogia Fábio. 
A opinião de Miá é a mes-
ma: “A minha parceria com 
Fábio é muito próspera. A 
gente gosta muito de tra-
balhar juntos e acho que 
temos uma química perfeita. 
E isso transparece na hora 
que as pessoas vão assistir. 
Realmente acreditam que 
somos um casal e com isso 
acabam se identificando 
ainda mais”, afirma a atriz. 
E Inez complementa: “Des-
de a primeira temporada 
da série, em 2012, tivemos 
todos, de imediato, uma 
grande sintonia e empatia”.

Atores
Fábio Porchat é conside-

rado um dos nomes mais con-
ceituados do humor brasileiro. 
É sócio-fundador, roteirista 
e ator do Porta dos Fundos. 
Rodou o país com seu solo 
Fora do Normal pelo Brasil e 
pelo mundo. Atualmente, está 
em cartaz com o espetáculo 
Meu Passado Me Condena e 
é colunista do jornal O Estado 
de S. Paulo. Seu mais novo 
desafio é comandar o Progra-
ma do Porchat, um talk show 
na Record TV.

Miá Mello é atriz e  hu-
morista brasileira. Fez parte 
do grupo Desnecessários, 
trupe que viajou o Brasil em 
turnê por dois anos e abri-
gava nomes como Eduardo 
Sterblich e Paulinho Serra. 
Miá contracenou com Fá-
bio Porchat nos filmes Meu 
Passado Me Condena, Meu 
Passado Me Condena 2 e 
também na série Meu Pas-
sado Me Condena . 

Pontos de vendas
Bilheteria do Teatro CIAEI - 
(Somente no dia do evento, a 
partir das 14h.)
Nobel Polo Shopping Indaia-
tuba - (19) 3835-9181
Star Computer Itu – (11) 
4023-2086
Kidstok Salto – (11) 4456-
1309
Pela internet: www.bilheteria-
rapida.com  
Call Center: 0800 777 8214

A banda Clube do Balanço se apresentará na 13ª edição do 
Festival de MPB. A apresentação dos artistas classificados e 
da banda convidada será no domingo, dia 27, a partir das 15 
horas no Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). A eliminatória dos artistas inscritos acontece amanhã, 
dia 26, às 16 horas, na sala Acrísio de Camargo. Os músicos 
serão avaliados pela Comissão Julgadora pelos critérios de 
interpretação, composição e desempenho musical. Os prê-
mios são de R$ 5.500,00 (1º lugar), R$ 4.000,00 (2º lugar), 
R$ 3.000,00 (3º lugar) e R$ 1.500,00 para melhor intérprete e 
melhor composição. Os eventos são abertos ao público e com 
entrada franca. Informações (19) 3894-1867.

Inscritos para o Festival de MPB: 
ARTISTA/BANDA  CIDADE
Anderson Martins e Banda Campinas-SP
2Dobrado   Indaiatuba-SP
DVS    Indaiatuba-SP

Taquinho de Minas  Belo Horizonte-MG
Beto Santos e Grupo Origens Guarulhos-SP
Valéria de Vale   Indaiatuba-SP
Dão Ferreira   Indaiatuba-SP
Bruno Vidja   Salto-SP
Cada um de um canto  Ilha Solteira-SP
Elefante   Indaiatuba-SP
Caramujo Rei   Campinas-SP
Bruno Fernandez  Indaiatuba-SP
Le Jou    Campinas-SP
Diogo Peixoto   Indaiatuba-SP
Black a Bamba   Santa Bárbara D’Oeste-SP
Tato Moura   São Paulo-SP
Paulo Gomes   Indaiatuba-SP
Sara e Guilherme  Indaiatuba-SP
Lauri Lima e Banda  Monte Mor-SP
Cristiano Ribeiro  Indaiatuba-SP
Laryssa Caetano  Indaiatuba-SP
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cultura e lazer

Concurso Miss Indaiatuba 
apresenta sua nova coroa
Coroa foi inspirada nos recursos hídricos da cidade

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

MARCHETTI FOTOGRAFIA

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

Em seus traços finos e delicados a coroa possui, pela primeira vez, pedras em tons de azul e prata

Noite Italiana acontece em 
setembro no Clube 9 de Julho

Festival de Dança da CIF 
acontece em novembro

GASTRONOMIA DANÇA

Horóscopo de 25 a 31/08 Por Alex Costa Guimarães

Para o ariano que não suporta uma rotina, essa semana 
promete deixá-lo irritado, pois será exigido que saiba lidar 
com a rotina e aperfeiçoamento de sua maneira de lidar com 
assuntos práticos, do dia-a-dia. Seu ambiente de trabalho e 
seu meio ambiente sofrem algum tipo de agito que pode 
trazer estresse ou nervosismo. Mais para o final da semana, 

sua energia corporal tende a cair. Momento bom para organizar o local em 
que vive. 

O taurino precisa estabelecer um contato com sua criança 
interior e aprender a relaxar um pouco mais, se permitir am-
pliar o contato com suas emoções e seu lado afetivo. Pode 
vir a sentir certa intensidade diante de um  relacionamento 
específico e com isso querer oficializá-los. O momento é 
prazeroso, aproveite para falar, soltar seu lado brincalhão 
com as palavras, e isso trará calma interior. Cuidado com sua saúde pois 
sua energia não está em um momento fortalecido. 

O geminiano estará se voltando para assuntos domés-
ticos, assuntos ligados a sua família e parentes. Também 
estará tendo a possibilidade de encerrar um assunto que vinha 
querendo já há algum tempo. Poderá se pegar pensando no 
passado ou em como via as coisas antigamente. Com relação 
ao seus bens materiais, essa semana pode trazer idéias de 
como lidar com compra e venda de imóveis. 

Essa semana pode diminuir o ritmo do canceriano que 
esteja em um ritmo frenético em sua vida social. Vai se sentir 
um pouco mais fechado e introspectivo. É importante ter 
cuidado com a forma com que se expressa para os outros, 
pois pode passar uma idéia de que é arrogante ou agressivo. 
Sua cabeça agitada pode trazer uma diminuição de sua fora 
corporal. Evite excessos. 

O leonino tem uma semana focada em seus valores 
materiais, em seu dinheiro, e estará tentando descobrir como 
melhorar seus ganhos. Portanto, não é um bom momento 
para gastar ou se arriscar financeiramente, embora seja um 
prazo curtinho, é importante organizar sua maneira de gastar 
e de ganhar dinheiro. Trabalhe para ampliar seus ganhos. 

O virginiano estará encerrando seu inferno astral, 
portanto sua energia vital começará a voltar à tona. Um 
projeto profissional pode terminar. O nativo desejará mudar 
sua aparência, trabalhando para que se apresente de uma 
forma mais ajustada à fase em que vive... Uma nova fase 
de vida se inicia, planeje o que precisa fazer para ir na 
direção de seu progresso. 

O libriano precisa ter calma pois sua energia vital estará 
caindo por um tempinho e isso pode exigir que ele tenha mais 
atenção para sua saúde. Se puder descanse um pouco mais, não 
se cobre, pois muito agito no trabalho pode trazer um desgaste. 
Procure cumprir as exigências sem seu natural estresse interior. 
Evite comer de forma impensada, ou exagerar nos exercícios. 

O escorpiano pode ter nessa semana um projeto, um 
sonho ou um evento planejado que se tornará realidade ou 
pelo menos criará condições para eu esse plano se concreti-
ze. Precisará assumir maiores responsabilidades e com isso 
sua vida social e afetiva pode ficar um pouco limitada, para 
que trate corretamente de seus afazeres. 

O sagitariano estará mais focado nesse momento em 
descobrir qual o seu potencial de influenciar no ambiente em 
que vive e como isso pode trazer algum benefício à sua vida. 
Poderá surgir um aumento de responsabilidades, é um bom 
momento para organizar seu dia-a-dia, pois haverá muita 
agitação. Cuidado com os excessos alimentares. 

O capricorniano estará relembrando fatos e situações ou 
mesmo pessoas que foram para longe, e também estará reava-
liando sua filosofia de vida. É importante descobrir que estará 
em uma fase que irá ampliar suas responsabilidades e poderá 
ter envolvimento com diversos projetos diferentes. Cuidado 
para não sobrecarregar e criar condições de desgastes pessoais. 

Essa semana o aquariano estará entrando em uma fase 
em que trabalhará mais as mudanças que precisa fazer 
dentro de sua consciência. Terá possibilidade de limpar 
suas emoções e sentimentos. Mas isso o deixará tempora-
riamente fechado, introspectivo e emotivo. Alguns sentem 
um certo distanciamento de seus relacionamentos pois 
afetivamente estará repensando emoções. 

O pisciano estará focado nos seus relacionamentos, 
em sua vida social, e irá querer intensificar uma situação 
ligada a namoro, casamento, ou mesmo uma sociedade 
comercial. Apesar dessa agitação toda, o nativo tende a 
ficar um pouco fechado consigo mesmo, mas agora é a 
melhor hora para aprender a trabalhar os relacionamentos 
diversos e o conjugal.

A representante de In-
daiatuba 2017 irá ser 
coroada com a nova 

coroa que nesta edição ganhou 
traços especiais e foi inspi-
rado nos recursos hídricos 
da cidade. A peça foi desen-
volvida no Rio Grande Sul, 
conhecido por eleger e treinar 
misses com altíssimo nível de 
qualidade.

Em seus traços finos e 
delicados a coroa possui, 
pela primeira vez, pedras em 
tons de azul e prata que trarão 
um visual personalizado e 
chamativo à peça. A criação 
ficou a cargo de especialistas 
que traduziram a essência da 
cidade em uma peça exclu-
siva, finamente trabalhada e 
cuidadosamente criada para 
simbolizar um dos principais 
atrativos de Indaiatuba. 

A representante que irá 
receber a nova coroa será co-
nhecida no dia 7 de setembro a 
partir das 18 horas, e a grande 
final acontecerá na Sala Acrí-
sio de Camargo no Centro 
Integrado de Apoio à Edu-

cação de Indaiatuba (Ciaei). 
Os ingressos já podem ser 
adquiridos com os candidatos 
ou na Loggar Entretenimento, 
localizado no Polo Shopping, 
no valor de R$ 25.

Na ocasião vinte candi-
datas disputarão o título. São 
elas: Adriane Martins, Aline 
Takenaka, Amanda Borella, 
Amanda Nolasco, Amanda 
Guari, Ana Sombini, Beatriz 

Oliveira, Bruna da Silva, 
Daiana Fabichaki, Dulcilene 
Santos, Eduarda Milani, Ga-
briela Zucco, Ilária Lopes, 
Jacy Lopes, Leticia Stoian, 
Letícia Zussa, Marina Mielke, 
Michele Valle, Paloma Bins-
tfeld e Thais Lopes.

Dentre elas, três serão es-
colhidas para representar o 
título de Miss Indaiatuba, Miss 
Simpatia e Miss Beleza Nab. 

Além da final da Miss In-
daiatuba, no dia ainda ocor-
rerá a grande final do Mister 
Indaiatuba, onde 12 finalistas 
irão disputar os cargos. Os 
candidatos são: Alan Bueno, 
Antônio Dias, Caique Tomaz, 
Gabriel Silva,  Israel Ferraz, 
Jonathan Dumont, Reinaldo 
Silva, Leonardo Pedroso, Lu-
cas Sobral, Matheus Ronchetti, 
Otávio Luis e Tiago Almeida.

Os apaixonados pela gas-
tronomia italiana já tem um 
encontro marcado em setem-
bro. O Clube 9 de Julho realiza 
no dia 2, às 21 horas, no Salão 
Social, a Noite Italiana, com 
jantar assinado pelo Buffet 
Rezende, e um baile embalado 
pela  Banda Palladium. Convi-
tes já estão à venda.

Para animar a festa e levar 
todo mundo para a pista de 
dança, a Banda Palladium 
apresentará um repertório ec-
lético e animado, com muito 
Forró, Samba, Bolero e Ser-
tanejo, além de contar com a 
presença de Free Dancers. Já 
o jantar, assinado pelo Buffet 
Rezende, inclui mini pizza nos 
sabores calabresa, presunto 
e mozarela, salame, lombo, 
queijo, presunto e azeitona para 

entrada e rondelli de presunto e 
queijo ao molho rosé, nhoque 
ao molho sugo, manicaretti 
de quatro queijos ao molho 
branco, porpetas, espaguete ao 
azeite e alho, raviolli de carne 
ao molho bolonhesa e salada 
mix de folhas no prato princi-
pal. No menu de sobremesas, 
pudim de leite condensado. 
Após o jantar, uma mesa de 
café estará disponível no salão 
com petit four,  torta, café e 
licor. Bebidas serão vendidas 
à parte.

Os convites e reservas de 
mesa são limitados e podem 
ser adquiridos na Secretaria do 
Clube 9, ao valor de R$35 para 
associados e R$45 para con-
vidados. Censura de 16 anos. 
Mais informações no telefone 
(19) 3825 8233.

A Associação Beneficente 
Irmã Dulce (ABID) realiza em 
novembro mais um Festival 
de Dança do projeto Criança 
Indaiatubana Feliz (CIF). O 
espetáculo será apresentado 
nos dias 3 e 4 de novembro, 
a partir das 20 horas na sala 
Acrísio de Camargo, no Cen-
tro Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba (Ciaei). 

Os convites para assistir 
ao espetáculo estarão dispo-
níveis na bilheteria do Ciaei, 
gratuitamente, e deverão ser 
retirados no dia do evento, a 
partir das 18h30. Os ingressos 
são limitados e serão distribu-
ídos por ordem de chegada.

Inspirado na diversidade 
do sistema solar, o Festival, 
que foi batizado com o nome 
de “Viagem Espacial”, ilus-

trará o sistema solar e a forma 
como estamos inseridos no 
mesmo, e englobará dan-
ças que remetem ao espaço 
sideral de forma artística e 
educativa, em uma apresen-
tação com todos os alunos 
que participaram e cumpriram 
as atividades propostas pelo 
projeto ao longo do ano, além 
de artistas convidados. 

O festival vai proporcionar 
aos presentes uma experiên-
cia divertida e emocionante, 
ainda trazendo uma reflexão 
sobre a vida e a preservação 
do meio ambiente.

O Ciaei está localizado 
na Avenida Engenheiro Fá-
bio Riberto Barnabé, 3665, 
Jardim Regina. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3834-8851.
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Silvio Luis Canale - cliente Faustino Barbearia

A linda Larissa Anacleto venceu o Miss Indaiatuba Juvenil no 
último dia 20. Parabéns!

Najla Greghi, Vinicius, Giovani Greghi, Giovanna Greghi e 
Gabriela Greghi na inauguração da Amo Pastel

Fabio Matias da Riqueza Paisagismo participando da 8ª Feira 
das Industrias e Negócios em Indaiatuba

Scott e Johny Zanetti na 
inauguração da Amo Pastel

Scott e Gabriela na 
inauguração da Amo Pastel

O Restaurante Batião, reuniu a imprensa local para 
apresentar as alterações em seu atendimento e serviço.

A bailarina, coreógrafa e diretora da Galpão 1 Academia de 
Dança, Erika Novachi, ministra, entre os dias 19 de agosto e 3 de 
setembro, seu workshop de Lyrical Jazz em três regiões diferentes 
do país, passando por Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina.

No Rotary Cocaes - O Rotary Cocaes, realizou na noite do 
dia 22/08, sua 8ª Reunião Ordinária, na Casa da Esfiha em 
Indaiatuba, foi abrilhantada pela palestra sobre nascentes 
em Indaiatuba, como cuidar e manter as próprias, feita pelo 
Sr. Ildo de Sousa  Dias, Gestor Ambiental do SAAE (Serviço 
Autônomo de Águas e Esgoto de Indaiatuba). Reunião 
excelente, palestra esclarecedora, visitantes integrados e 
companheirismo delicioso.

Na noite do dia 17/08, aconteceu o “Dança APAE”, um 
festival beneficente em prol da APAE de Indaiatuba, com 
participação de algumas academias de dança da cidade, e 
dos alunos da APAE. Parabéns a diretoria da APAE por mais 
esta iniciativa eletrizante.

Visita especial à 36ª edição da Expoflora, maior exposição 
de flores e plantas ornamentais da América Latina. Hoje 
foi dia da imprensa, tudo muito lindo e maravilhoso como 
sempre, e acompanhado de pessoas especiais, melhor 
ainda. Agradecendo à Karina e ao Vinicius, pela gentileza do 
transporte e pela excelente companhia, e um agradecimento 
mas que especial, à Vera Longuini e toda a sua equipe! 

A exposição The Art of the Brick®, de Nathan Sawaya, 
uma das mais celebradas e aplaudidas mostras de arte 
da atualidade, foi aberta ao público na quarta-feira, 23 de 
agosto, no Shopping Center Iguatemi Campinas.

A Lis Rose, apresentou na tarde do dia 23/08 a nova 
Summer Collection 2018, para a alegria das dondocas mais 
espevitadas da cidade.

O Fran’s Café de Indaiatuba, fez o lançamento de sua nova 
varanda em parceria com o projeto “A M B I E N C E” by Green 
House, na noite do dia 22/08, tudo pelas mãos de Tarik Costa.

Tiago Antonio Da Costa, comemorou seu 30 aninhos com toda 
a pompa e circunstância com os amigos queridos na Casa da 
Esfiha de Indaiatuba, tudo organizado por Ivanilde Reis Dionisio.
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Cortina

Vestidos de Noiva / Center Noivas Capacetes Elite T

Promoção

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

Beirute de Filé Mignon

Frios Fatiados

Grenelle Gastro Pub - almoço perfeito

Restaurante Caipirão

Almoço / Lanches

Quem já 
experimentou o 
Beirute de Filé 
Mignon sabe que 
ele é uma delícia. 
Se você ainda 
não provou, é 
uma excelente 
sugestão. Vá até 
a Casa da Esfiha, 
você não vai se 
arrepender!

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

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

Capacetes com design atual, boa ventilação, leveza e material injetado 
diretamente no molde (fazendo com que o material não se descole). 
Os melhores produtos você encontra na Duas Rodas. Avenida 
Presidente Kennedy, 624 - Cidade Nova - Telefone: (19) 3875-0269

 A Nova Loja Moda Atual, teve o imenso prazer de participar 
desse lindo momento. Casamento de Bruna Tezzei e Douglas 
Cruz. Parabéns, felicidades! 

A Flor de Lis está com uma mega promoção de Hidratação L'oreal 
+ Escova por apenas R$ 79,90. Aproveite! R. Alberto Santos 
Dumont, 1209. Fone: (19) 3825-0623. Agende seu horário!

A Centrar MF é um distribuidor de alimentos de frios fatiados 
e vende no atacado e varejo, oferecendo para lanchonetes 
e restaurantes. Variedades incrível de queijos e todos os 
frios. Aproveite na Rua 11 de Junho, 232. Fone: 3816-7750 
/ 3392-0501. Demais!

Kostela do Japonês é uma satisfação

O Grenelle Gastro Pub está fazendo o maior sucesso com o 
seu almoço com opção de pratos executivos ou a la carte a 
partir de R$ 22. Uma bela sugestão para o seu almoço é de 
deixar qualquer um com água na boca, Bife Ancho com molho 
Chimichurri, acompanhado de batata assada e ervilhas tortas. 
Combine o prato com um de nossos vinhos ou chopp Burgman 
para ficar ainda mais delicioso! Todos os pratos incluem salada 
como entrada, 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

O Fit Burgers está fazendo o maior sucesso com o seu 
cardápio. No almoço oferece diversas saladas, arroz integral, 
feijão, carnes, aves, peixes e sobremesas (sem lactose e zero) 
por apenas R$21,90 a vontade, das 11h às 15h. Após o almoço 
aberto até às 23h, de segunda à quinta, oferecendo lanches, 
porções e delivery (opção sem lactose e gluten). De terça à 
domingo aproveite o rodízio de hamburguer à partir das 18h. 
Tudo preparado com produtos de primeita qualidade e sabor 
ímpar. Vale a pena conferir na Avenida Presidente Kennedy, 
1195 - Fone: 3894-1757. Parabéns Caio e Tarcísio. Sucesso!

Joelho de porco a 
pururuca

Diego e Liliane

Felipe e Graziela

Junior e David
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Mario Jorge e Marco Francisco na Casa da MoquecaGuilherme, Rafael e Jose Arnaldo na Casa da Moqueca

Raquel, Giuliane e Marcilene na Casa da MoquecaOs gerentes da Sal e Boi, Fábio e Moisés, da antiga Churrascaria Riograndense

Genivaldo e Aparecido no Restaurante AçafrãoBárbara e Rodrigo saboreando as delícias no Rei do Sabor

Victor e Iara no Grenelle Gastro PubBruno e Gilberto no Cintra RestauranteCharles e Beatriz no Grenelle Gastro Pub

Fi, Raimundo e Tom do Filé na Brasa
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helga takeno

Anderson Leite, arquiteto, Dulci Martins Mori, proprietária do 
Fran´s Café Indaiatuba, André Barreto, diretor de marketing 
Green House, no Coquetel de inauguração da nova Varanda do 
Fran's Café, Projeto formulado pela Green House Ambience

Na primeira Semana Municipal do Empreendedorismo e 
Inovação de Indaiatuba, as empresárias, Ana Paula Barqueta, 
Ivanilde Reis, a Primeira Dama Tânia Castanho e Naiara 
Aranha da Casa Nossa Interiores, participaram da palestra A 
Força do Empreendedorismo Feminino no último dia 21.

Mayra Oliveira, Lie Kimura, José Carlos Fornazieri, 
Renata Kimura e Flávia Figueiredo no lançamento 
da nova varanda do Fran’s Café Indaiatuba, que foi 
reformulada pelo Projeto Green House Ambience

Flávia Figueiredo, Edna Badin e Mayra Oliveira na última 
quarta-feira na Schutz VIP Party na Lis Rose Boutique

Carol Duarte e Suzi Ruiz recebendo convidados e 
amigos na Schutz VIP Party na Lis Rose Boutique

Meire Felix, Alan Bueno, Lie Kimura e Renata Mayumi 
Kimura no lançamento da coleção Primavera Verão 
2018 e Exposição Fotográfica Mulheres Deluxe do 
fotógrafo Alan Bueno na Six Deluxe

Silvana Frigola e Kelly Mattos no lançamento da 
coleção Primavera Verão 2018 e Exposição Fotográfica 
Mulheres Deluxe do fotógrafo Alan Bueno na Six Deluxe

Maria Beatriz, cerimonialista Ivanilde Reis e pastor Silas 
Andrade Ramos e um casal do 9º casamento comunitario

Alunos do Colégio Alves de Oliveira brincando e aprendendo 
com carimbo de legumes

Paulo Roberto Sorrentino da 
Administradora Sorrento e  
administrador da Associação 
Vila Rica

Estela Neiva e Laura Moura no intervalo do Colégio Montreal

Dany do banho e tosa do Pólo 
Agropecuário com Daniel 
Carlos Viana, o ganhador do 
sorteio de aniversário da loja

Dany e Gabriel do Pólo 
Agropecuária com a ganhadora 
do sorteio de aniversário, 
Amanda Borges

Professora Carol e alunos do Colégio Meta na confecção 
para presente de dia dos pais

ANIVERSARIANTES - ATENTO

Wilson dia 26/08Suely dia 28/08Eduardo dia 21/08

Uma imagem fala mais que mil palavras... A equipe do Espaço Camila 
Medina ficou deslumbrados com a linda noiva Jessica Grana. A 
equipe deseja que Deus abençõe essa união e agradece por permitir 
fazer parte desse momento único e tão especial para você
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LOCAÇÃO - SALÕES

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar 
Condicionado, Carpete de Madeira
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 
65,00

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

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

Centro – SL00339
Sala comercial no Ed. Córdoba
50m² com 01 Wc (Sem vaga)
Condomínio e IPTU isento. 
R$850,00

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

Vila Aurora– CA 022906
01 dormitório, cozinha, sala, lavande-
ria, Wc, s/ garagem.
R$ 650,00 (Incluso IPTU)

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

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

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

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

JD. Cristina – CA 02911
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço e 02 vagas.
R$ 1.100,00 + IPTU

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

Itaici – CC00051
sobrado, piso superior: 02 dormitórios 
(2 suítes, 1 closet e varanda).
sala 02 ambientes, 1 lavabo, cozi-
nha planejada, área de serviço com 
armários. área gourmet e mais um 
dormitório com um banheiro 
garagem coberta p/01 auto e 1 des-
coberta.
R$ 2.000,00 + COND R$ 210,00.

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 R$ 100,00 
+ 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 Condo-
mínio 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$ 170.000,00

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

Parque 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, cozi-
nha americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

VENDA - CASAS

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozi-
nha, 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 dormitórios (01 suíte com armá-
rios), escritório, sala 02 ambientes, 
cozinha com armários, garagem.
R$ 275.000,00

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

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

Res. dos Guarantãs – CA02874
03 dormitórios (01 suíte) lavabo, Wc, 
sala, cozinha com armário, lavande-
ria, 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 
interna, 01 banheiro, 01 lavabo, 
pequeno quintal, 02 vagas cobertas.
R$ 400.000,00

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

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

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, Wc, área de serviço, edícula 
com Wc, pomar, piscina aquecida, 
churrasqueira, portão eletrônico.
R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, poço, canil,04 
vagas.
R$ 1.010.000,00

Venda -Terrenos 

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

Jd. Mantova –TR00793
Terreno plano de 228m²,Quitado 
R$ 110.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Residencial Villa Suíça– TR00754
Terreno de 400 m² (aceita permuta por 
imóvel de menor valor).
R$ 339.000,00

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

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

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

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 
suíte), Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala 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 
ambientes, escritório, copa, cozi-
nha, despensa, lavanderia, vaga 
06 carros, área de lazer com salão 
de festa, quadra de tênis, sala de 
ginástica, campo de futebol e área 
de recreação infantil 
(aceita permuta por apartamento 
ou casa térrea em condomínio 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 dor-
m,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 saca-
da  13 andar
R$2.000,00 ( tudo incluso )
AP00436 – Cond. Bosque dos In-
daias – 2 dorm.   sala 2 ambientes, 
cozinha separada com lavanderia 
próximo ao Walmart. Shopping Polo 
, bancos , lojas e escolas Aluguel 
1.000,00) Incluso condomínio e 
IPTU
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armários 
planejado , sala com 2 ambientes, 
varanda, WC social, cozinha plane-
jada, lavanderia com armários, R$ 
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 – Centro 
,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 – Edificio   San 
Marino 11 andar com 3 dorm. sendo 1 
suite com armários, 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 co-
berto, 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$800,00 + cond. 250,00 incluido gás e 
água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, ao Cristo)- 2 
dorm. sala, cozinha com armários e fo-
gão cooktop, e 1 dorm com armários R$ 
1.000,00 ( incluso Iptu+ Cond)
AP00631 – Pq. Boa Vista – 2 dorm. 1 
vaga de garagem, sala 2 amb. 64m R$ 
1.350,00 cond 210,00
AP 00640 – DUE – 3 dorm. sendo 1 suite, 
varanda gormet – 2 vagas , área de lazer 
total Aluguel 2.500,00 + Cond. + Iptu
AP00646 – Edificio Valquiria – 3 dorm. 2 
vagas, 2 wc. Cozinha planejada – 3 andar 
R$1.100,00 cond.250,00 + Iptu 94,62
AP00643 – Duetto de Mariah – 3 dorm., 
cozinha planejada, sacada gourmet, 2 
vagas de garagem R$ 1.700,00 + Cond. 
341,72 – 11 andar . 

AP00648 – Condomínio Felicita – 3 dorm.
com planejados, sendo uma suíte, sala 2 
ambientes , WC social, cozinha e lavan-
deria planejada 2 vagas cobertas, sol da 
manha, área de lazer completa, próximo 
ao parque Mall, supermercardo Sonda, 
82m, R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 
AP00649 Cond. Rocaporena- 2 dorm. 
sala, com sacada,cozinha e lavanderia, 
portaria 24 horas, Aluguel 1.350,00 + 
cond. 404,00
AP00650 – Pousada – 9 suites, cozinha, 
lavanderia, salão de festa, 15 vagas  - 
300m
R$ 4.000,00
AP00658 – Portal das Flores – 2 dorm., 
sala 2 ambientes, WC, cozinha e sacada, 
1 vaga de garagem. R$ 1.100,00 + cond. 
370,00 + Iptu 70,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 dorm. 
Coz. WC, lav. Coberta e 1 vaga R$ 900,0
CA01140 – Jardim America – Casa 
comercial, 2 dorm. com suíte , sala e co-
zinha , no fundo 2 salas , WC e cozinha. 
R$ 2.000,00  
CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado parte 
superior 4 dorm. todos com armários,ar 
condicionado e ventilador de teto, WC 
social, 2 com sacada e 1 suite máster, 
parte inferior sala 2 amb. Com lavabo, 
jd. De inverno, cozinha plan., lavande-
ria com armários, área gourmet, com 
churrasqueira, pia e WC. Cerca elétrica, 
aquecedor solar, vaga pra 4 carro sendo 
2 coberta R$ 3.800,00

CA01229 – Portal do Sol – Sobrado 
embaixo garagem, pequena escada 
2 dorm. sendo 1 suite, cozinha ame-
ricana, sala com 2 ambientes com 
pequena sacada, 1 wc , lavanderia 
bem arejada R$ 1.000,00
CA01279 – Bairro Maria Helena – 2 
dorm. sendo 1 suite, WC social, sala 
grande, cozinha  grande, lavanderia 
coberta, área gourmet com churras-
queira pia e quintal, 2 vagas coberta, 
175m, cerca elétrica
CA01280 – Jd. Do Valle II – 2 dorm., 
cozinha com armários, 2 vagas, por-
tão eletrônico, terraço com  1 dorm., 
churrasq., mesa de bilhar e vent. De 
teto – R$ 1.600,00 + IPTU
CA01281- Pau Preto – 3 dorm. sendo 
1 suite, portão eletrônico  R$ 2.300,00
CA01284 – Cond. Vilaggio de Itaici – 
sobrado 3 dorm., sendo 1 suite, todos 
com sacadas e armários, sala 2 amb. 
Cozinha planejada, churrasqueira, 
paisagismo 2 vagas R$ 2.300,00 
cond. 260,00
CA01285 – Jd. Panorama  - 3D. sendo 
1 suite com ar condicionado, churras-
queira, cozinha planejada, ventilador 
de teto e 2 vagas R$ 2.300,00 + cond.
CA01286 – Jd. Pau Preto – sobrado 
4 suites, sendo 1 no térreo, sala 2 
amb. Coz. planej.,lavabo, dispensa, 
4 vagas, portão automatco, sacada 
na frente e fundo, aquecedor solar 
R$ 5.000,00

CA01288 – Jd. Paradiso- Cond. com 
completa área de lazer – 3 andar , 5D. 
sendo 1 suite máster, 4D. c/ closet 
e WC conjugado, sala 2 amb. Coz. 
planejada, pisicina aquecida, espaço 
gourmet, gar. p/a 4 carros. R$ 9.000,00 
+ cond.
CA01289 –Vila Georgina – Casa Coml. 
5 salas e mais 3 sala individual R$ 2.500
GL000 15 – Distrito  Industrial – 2000 m2 
AC em terreno de 3000 m2, PE direito 
12m 15 vagas garagem, com instalação 
ADM, recepção, escritório e laboratório, 
almox. Refeitório  e vestiário$ 34.000,00 
Cond 2.000,00
SA00010 – Office Premium – Torre 
Bunises – Locação sala de 44m2 com 
1wc- sexto andar – aluguel R$1.000,00 
+ cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Conceição, 
todas interligadas, 3 lavabos e 3 wc em 
cada sala, c/ 2 recepção. R$ 3.200  
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 por-
ta de vidro, 1 cozinha 2 WC. R$ 1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  com 1 vaga 
e 1 wc , 42m Aluguel R$ 1.000,00 + 
COnd. 430,00 + Iptu 60,00
SA00028 – EDIFICIO CORDOBA – sala 
de 32m  8 andar  R$ 1.000,00 ( incluso 
IPTU e Condominio) 
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ref. site 758591 - Vale das Laranjeiras – 3 dor-
mt / 1 suite / closet / 3 salas / mezanino / coz 
/ despen/ lavand / piscina / quiosq/ churrasq/ 
fogão caip / forno  pizza R$ 3.000,00 + IPTU.

ref. site 082691 - Village Azaleia - 3 
dormt/ sala/  coz/ wc/ lavand / 1 gar 
R$1.200,00 + Cond + IPTU

ref. site 40361 - Jd. Alice - 2 dorm. / sala 
/ coz. / wc / as / gar. R$ 800,00 + COND 
+ IPTU

ref. site 418691 - Vl Suíça – 4 suites/ closet / 
sacada / hidro / sala / escrit / copa / coz planej / 
lavab / lav. / churr / forno pizza / wc e dormt de 
serviço/ 4 gar / canil / jard c/ lago R$800.000,00

ref. site 483791 - Jardim Marina - 2 dor-
mt/ sala / coz /lavand / 3  gar / quintal 
R$1.000,00

ref. site 785291 – Jd. Regina - 4D / 1 sui-
te / 2 salas / 4 wc / as / desp / 2° casa c/ 
1D / sala / coz / wc / gar R$ 580.000,00

ref. site 813791 - Cidade Nova – Comercial  
- 3 salas / 2 dormt / wc / copa / fundos: 1 
sala / coz / 1 dormt / wc / lavand / quintal / 
3 gar R$4.000,00 + IPTU

ref. site 163661 – Jd. Esplanada - 3 suites / 
sala 2 amb. / mezanino / lavabo / coz.planej. 
/ wc / wc ext. / as / despensa / area gourmet / 
gar.2+2 vagas. R$ 850.000,00

ref. site 912791 -  Terreno misto em lote-
amento aberto com 150 m² R$96.000,00

ref. site 301631 -  Colinas do Mosteiro de Itaici -  
3 dorm 1 suite / sala 4 amb / lavabo / coz / copa 
/ wc / as / 2 gar/ piscina / chur / forno caipira / 
canil / pomar / varanda / jd. R$ 850.000,00

ref. site 981581 - Jardim Paulista 
-1  dormt/ sala /coz / wc / Lavand / 
R$650.00

ref. site 224141 Centro - 5 dorm.(1 sui-
te) / 2 salas / coz. / 2 wc (1 externo) / as 
/ piscina / chur. / 6 gar. R$ 1.000.000,00
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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.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, sala, coz, 2 wc, 
lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros.
COD.259 – VL.TELLER – R$400 MIL – 2dorms, sala, copa, coz, 
lavanderia, WC, quintal, garagem para 1 carro

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.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar 
com pé direito duplo, sala de TV com lareira no mesanino, 
lavabo, coz planejada, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, área gourmet, área de luz, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
               

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, lav., 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.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.57 – JD.BELA VISTA – R$155 MIL – 300m²
TE.63 – JD.DO IMPERIO – R$100 MIL – 150m²

CHACARAS E SITIOS

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, 
coz, wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, wc
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.PAU-PRETO – R$600,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
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 – 2Ds, sala, coz, WC, quintal, gar
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – dorm, sala, coz, wc.
CIDADE NOVA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
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

PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – 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 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gara-
gem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
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 : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO INFE-
RIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lav., 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.)
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
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.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
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!
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA DAS PRAÇAS 
COM 02 DORMITÓRIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVAN-
DERIA E 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA- COM 
ARMARIOS PLANEJADOS-LINDO!! R$235.000,00 AC.FI-
NANCIAMENTO OU TROCA COM CASA OU TERRENO. 
TEL=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) COZI-
NHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GARAGEM 
C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNI-
DADE ÚNICA!! R$280.000,00. ACEITA LOTE- FINANCIA-
MENTO- F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
CASA EM SALTO SP NO JD NAIR MARIA-04 CÕMODOS 
–ENTRADA PARA AUTOS E QUINTAL NOS FUNDOS. 
APENAS: R$180.000,00-ACEITA 50% A VISTA E O 
RESTANTE EM PARCELAS DE R$2.000,00 POR MÊS-. 
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 ESCRITURADO. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 

SÍTIOS VENDE-SE

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

ALUGA-SE 

JD.MORADA DO SOL (ANT-41). (PAV. SUP): 03DORM. 
SALA-COZ–WC – LAV –GARAGEM R$1.200,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-64). (PAV. INF):01 DORM. 
-COZ. -SALA–WC – LAV –GARAGEM R$ 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 DORM 
(1SUITE) –SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM PARA 
MOTO R$ 900,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01DORM. -COZ. -–WC 
– LAV – GARAGEM R$ 650,00 +IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-81). (FRENTE): 02DORM. 
-COZ. -SALA–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00   
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00 
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 SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

Linda chácara próximo a 
venda na Estrada do Fo-
gueteiro! Oportunidade úni-
ca ! de R$490.000,00 , por 
R$390.000,00 Aceita financia-
mento ou casa ou apartamen-
to de menor valor.
Tem 1.000m2 de área, 01 
casa com 90m2 de AC sendo: 
02 suítes ,sala com lareira, 
cozinha,lavanderia,varanda e 
canil. Uma casa com 84m2 de 
AC,sendo: 02 dormitórios(01 
Suite) , cozinha com churras-
queira,fogão e forno a lenha, 
poço caipira, Garagem cober-
ta para 03 autos, piscina de 
3x6m,água encanada, Tel=19-
99762-7997/30172608

Casa a venda na 
Morada do Sol

01 DORM. - 
SALA/COZ. 

AMERICANA 
-WC - LAV. Com 

estrutura para 
sobrado. Apenas 

R$215.000,00
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classificados

Casa 3dorms no condomí-
nio Montreal R$ 390 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para construtores 
é possível,desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² 
- (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, churras R$ 340 mil. F: 
(19) 99976-7071
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomi-
ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Colibris: Casa Nova  2 
dorm, sendo 1 suite, sala, 
cozinha, wc social vaga 
para 3 carros. Aceita ter-
reno aceita financiamento. 
R$ 240 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.

Cond. Vista verde - Ven-
do casa terrea 3 dorms / 
1 suíte e demais depen-
dencias, lavabo, coz pla-
nejada, ar condicionado, 
aquecedor solar, dorm 
com planejados, lavende-
ria, churrasqueira, quintal, 
garagem para 3 carros. 
Cond. Fechado, portaria 
24 horas, cameras, segu-
rança total. Aceito terreno 
como parte de pagamento. 
F:(19) 33929149/ 99975-
534 
Imperdível! Permuta-se 
uma ótima casa em ½ 
lote, no jd.do valle, por 
uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, posso voltar 
até 30mil reais. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 3935-
3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos 
fundos garagem coberta. 
Aceita terrenos ou 50% 
do valor e assumir finan-
ciamento. R$ 230 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Morada do Sol: 2dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
churrasqueira, vaga para p/ 
carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 225 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.

Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Supe-
rior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, 
sala, cozinha americana 
c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV. Parte 
térrea: Sala grande Área 
externa: Churrasqueira, 
piscina, campo de futebol, 
lago, poço, canil,04 va-
gas. R$ 1.010.000,00 F. 
3875-2215
M.Sol - rua-20, 250 m2 
- 01 dormitório sala, cozi-
nha, wc social, lavanderia, 
construída nos fundos com 
estrutura para sobrado 
e um belo terreno ajardi-
nado na frente. Apenas: 
R$260.000,00 ac. finan-
ciamento F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
M.Sol - rua-57, 01 dormi-
tórios sala, cozinha, wc so-
cial- lavanderia, garagem. 
Toda em em estrutura 
para sobrado. Oportunida-
de única!! Valor: apenas: 
R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. 
F.  3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Morada do Sol: 2 ca-
sas em lote de 125 m 
R$ 180 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 230 
mil Aceita troca por lote 
de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.  
Oportunidade - Casa 
Vista Verde - condominio 
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. Espla-
nada - Vendo casa 3 como-
dos (sala, quarto, cozinha) 
WC + varanda. AC. 64m² 
AT 300m² R$350.000,00. 
Tratar direto com o proprie-
tário F: 3875-5385/ 99258-
2654.
Parque São Lourenço - 
AT. 150m² AC. 125m² exce-
lente casa a 50m do Parque 
das Frutas, 3 dorms, 1 suíte, 
1wc social, cozinha com 
armarios, lavanderia cober-
ta e fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 garagens 
cobertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado bem 
arborizado e fácil aces-
so ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar (19) 
3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Salto Jd. Nair Maria: Opor-
tunidade Imóvel em cons-
trução aceita financiamento, 
2 dormitórios, Consulte-nos. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa 
Nova 1 dormitório, sala, 
cozinha e wc social, aceita 
financiamento R$ 175 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Vendo Casa Cond. Santa 
Clara - AT 502 M² / AC 340 
M² C/ piscina, 04 Suítes/ 1 
Master. De R$ 1.900.000,00 
Por R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445
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Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 01 Wc. R$ 1.300,00 
R. 15 de Novembro, 432 F. 
3875-2215
Jd. Califórnia – CA02596 
- Casa de fundos com 01 
dormitório, cozinha, sala, 
lavanderia, Wc e 01 vaga. 
R$ 600,00 F. 3875-2215

Apto Vila das Praças: 
Oportunidade 2 dorm, sala, 
coz, wc social, sétimo andar 
Apenas R$ 200 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.
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 Aptos em 
Salto:  Parcelas menores 
que o aluguel,  2 dormitórios, 
sala, coz., wc, 1 ou 2 vagas, 
a partir de 146 mil. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.  Esse mês 
Documentação Gratis
Vendo Apartamento Novo:  
2 dormitórios. 2 vagas. Anto-
nio - F 99169-2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 
dorms/ 1 S. todo planejado 
e decorado. c/ 4 Ar condicio-
nado 2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita veículo 
como parte de pagamento 
e financiamento. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. Márcia 
(19) 97404-0445

 
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 cristo  
Regina Kuga creci 167606   
19 99177.7051 -
Alugo _ Apto cond. Picto  
com 2 dorm com planeja-
do,  cozinha com plane-
jado,  sala com armários 
, com sacada, 1 vaga de 
garagem,  com piscina, 
churrasqueira e salão de 
festa   R$ 1.500,00 inclu-
sio IPTU e cond. bem no 
centro da cidade. Regina 
Kuga 19 99177.7051 creci 
167606
Alugo apto  Cond. Roc-
caporema. Com 2 dorm., 
sala com sacada, cozinha 
com planejado linda vista 
Regina Creci 167606 – 
F: 99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00
Alugo –Apto no Cond. 
Bosque dos Indaias, 2 
dorm. sala 2 ambientes, 
cozinha com armários e 
lavanderia 1 vaga de ga-
ragem coberto  aluguel 
800,00 + 200,00 Cond. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
–(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 
1  Su i te  2  vagas  R$ 
2.500,00  incluso cond. E 
IPTU Márcia (19) 97404-
044
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 
m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
Márcia (19) 97404-0445

 
Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Chacara no Pq. Da Gra-
ma com 5.130 m² R$190 
MIL (19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Colinas Mosteiro - per-
muta por apto de mesmo 
valor. Chácara c/ 2500 
M2 - 2 dorm, coz, poço, 
sala 2 ambs, fundo para 
o lago R$ 780 mil F: (19) 
99976-7071
Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Supe-
rior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, 
sala, cozinha americana 
c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV. Parte 
térrea: Sala grande. Área 
externa: Churrasqueira, 
piscina, campo de futebol, 
lago, poço, canil,04 va-
gas. R$ 1.010.000,00 F. 
3875-2215
Sítio Em Piedade SP, 
26 .000M² ,  casa c /  3 
dormitórios, 2 wcs, toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play-
ground, a 12 km do cen-
tro, R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor, 
estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294

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 me-
nor valor (2 dormitórios). 
Tratar com proprietário. 
R$450.000,00 - F. 99237-
6716. 
Vila Suíça – CA 02975 - 03 
dormitórios (01 suítes), sala 
ampla, cozinha, Wc, quin-
tal, área gourmet e portão 
eletrônico. (Aceita permuta 
com casa em condomínio 
de 150 M²) R$730.000,00 
F. 3875-2215

 
Alugo  Sala no Edif Cor-
doba – 8 andar  32m2- 
com 1 wc aluguel 1.000,00 
( incluso IPTU, Cond. )
Regina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp
Alugo Pousada  com 
9 suites, salão de fes-
ta, cozinha e lavanderia 
R$ 4.000,00 Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
Centro – CA0370 - Casa 
02 dormitórios, sala, co-
zinha, Wc, quintal. R$ 
1.000,00 + IPTU F. 3875-
2215
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Condomínio Santa Clara 
-  Terreno de 450m² .  Valor 
R$420.000,00. F. 3875-
3283/ 99173-7509.
Financiamento terreno + 
Construção Jd. Sabias: 2 
dormitorios, sala, cozinha, 
wc social, apartir de 170 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila 
Rica - Terreno Vende – 
189m² documentação em 
ordem. R$130.000,00. Tra-
tar direto com o proprietário 
F.: 3834-3110/981426215
Lançamento terrenos Em 
Salto: Pequena entrada di-
vida em 5 vezes, e parcelas 
de 760, tire suas duvidas 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Loteamento Jd. Residen-
cial Dona Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 m². Valores 
á partir de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Oportunidade – Terreno 
Muryama - 150m² . R$ 
95.000,00. Márcia (19) 
97404-0445
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 – 
planíssimo – R$1100,00 p/ 
m2 -escriturado. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-3294
Salto Jd. Nair Maria: lote de 
180 m²com alicerce pronto, R$ 
87 mil, F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp. 
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 Estação. Documentação 
OK. R$ 150.000,00 (19) 
99943-3539

Terreno Vende – 10.000m² 
em Salto-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por casa 
ou Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo terreno em Com-
domínio Fechado, 450m², 
Rodovia  Castelo Branco, Km 
196. Entrada R$15.000,00 + 
58 parcelas de R$480,00 + 
Condomínio. Aceito carro ou 
moto. Tratar (19) 99147-4118 
ou 99212-4329.
Vendo/Alugo Terreno coml 
Jd. Regina - 615 m²  R$ 925 
mil / R$ 2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

 
Vendo - Bar no Centro R. 13 
de maio nº 1267 Bem estocado 
em funcionamento. Sandro F.: 
(19) 99798-6479/98363-6008 
whatsapp
Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo ao ce-
mitério). F: (19) 2516-5110 c/ 
Fernando 
Brechó da Margô - Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aprovei-
tem!!!! R. Tiradentes, 11 Vila 
Vitória II.
Fan 150 - 2012 com bateria 
nova, relação com retentor 
e pneus novos R$5.200,00 
aceito proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicletas novas 
por carro valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
Vende - se  confecção com es-
toque de tecidos, aviamentos 
em geral e instalação de loja. 
Cel: (19)n98151-0501.

Vendo  Aspirador Pó e água, 
Sem saco coletor · 22,6 kg 
Tensão 220 potência 1600w 
modelo turbo 2002 - WAP · 
Canister R$1.200,00 Tratar F: 
19 99901-9918/19-982094777
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundi-
do 2 bocas com chapa (a gás) 
R$250,00 F: 98151-0501.
Vendo  fritadeira Semi-
-nova Actifry Arno na cai-
xa R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Lampião a gás 
Yannes com boti jão de 
2Kg  R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  tacho de cobre grande 
( 30L ) Reforçado. R$400,00 
F: 98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina 
de solda Industrial Banboz-
zi TDG 415 completa com 
tocha e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (semi-
-novo). R$330,00 - Claudionor 
F: 3885-3471.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
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Vendo cadeira de rodas mo-
torizada Freedom, reclina-
vel, semi-nova R$2.800,00. 
F: 981510501.
Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 Con-
tato: 3894-1801 Admilson.
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadeiras 
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 
Sorodiesel, 4 pneus no-
vos. Falar com Odir F: (19) 
33927900/ 38945001
Onix ano 2014 1.0 Flex- 
Modelo Lolla – Cor Branco 
R$ 32.800,00 (Fipe) - 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 cuidado-
ra de idosos, pessoas com 
necessidades especiais etc. 
Residencial e hospitalar. 
Cursando enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico ao 
ao acabamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 

Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido de 
aluguel. Faço consertos gerais 
em residências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em 
gerais (Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de cozi-
nha, balconista de padaria ou 
sorveteria. Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me para aulas parti-
culares crianças c/ dificuldades 
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 para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.

Ofereço-me  para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de grama 
e limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para lavar, 
passar ,  coz inhar ,  faço 
faxina etc... Tratar com 
Jane Rosa F.: 97136-6492 
/ 3329-7719.
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residên-
cia (Hidraulica, elétrica, 
pintura, telhados etc...)  
F.99755-4276
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chaca-
reiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para 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 Enferma-
gem, 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 bombe-
amento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina 
pesada? Serviço com cesto 
aéreo? Faça um orçamen-
to. Tratar com Nelson Eu-
gênio 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: 
contato@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
Auxiliar de Limpeza – Feminino, 
idade entre 22 e 40 anos com ex-
periência em limpeza residencial. 
Disponibilidade de horários. 

ESTAMOS CADASTRANDO:
 
Porteiro - Masculino. Desejável 
experiência em Portaria.  Possuir 
CNH A/B (carro e moto), dese-
jável ter condução própria. Ter 
disponibilidade para trabalhar na  
escala 12X36 e  ter conhecimento 
de  informática.

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

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 COMPRAS (8088):

AUXILIAR DE LIMPEZA (8075): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8028): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8076): 

COMPRADOR (8065): 

COMPRADOR TÉCNICO (8066): 

ENFERMAGEM (8078): 

ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (8085): 

ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO (8027): 

FERRAMENTEIRO (8070):

GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 

INSPETOR DE QUALIDADE (8081): 

LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 

(8067): 

LÍDER DE PRODUÇÃO (8087): 

MECANICO MANUTENCAO (8021): 

MOTORISTA EXECUTIVO (8079): 

OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-

MICO (8077): 

OPERADOR MÁQUINAS (8053):  

OPERADOR MULTIFUNCIONAL CNC 

(8073): 

TEC. ENFERMAGEM DO TRABALHO 

(8069): 

TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO 

AMBIENTE (8056):

TÉCNICO ELETRÔNICO JÚNIOR (8089): 

VENDAS EXTERNAS (8080): 

Interessados 
entrar no site 

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