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Desfile de 7 de setembro volta a ser realizado na cidade
ARQUIVO -  ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

INDEPENDÊNCIA AUTOZONE

POLÍCIA CORRIDAEXPERIÊNCIA

CONCERTO

CRESCIMENTO RESPEITO

O Desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil volta a ser realizado após 5 anos de pausa. O Desfile de 7 de setembro terá início às 8h45 com 
a solenidade de abertura e previsão de término ás 12 horas, na avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. Pág. 04A

Uma peça que mede al-
guns centímetros pode causar 
panes e perda de potência 
nas motocicletas. A vela que 
tem como função principal 
transformar a corrente elétrica 
em centelha elétrica de alta 
tensão, o que dará início a 
combustão.

Durante o patrulhamento 
no Bairro Tancredo Neves 
na manhã desta quarta-feira, 
dia 30, as motos da ROMI 
flagraram o momento em 
um indivíduo escondia algo 
em um buraco da calçada. 
A atitude suspeita chamou a 
atenção dos Guardas Civis, 
que resolveram abordar o 
indivíduo. 

A Prefeitura de Indaiatu-
ba está aderindo a uma nova 
proposta de controle do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor 
de doenças como, dengue, 
chikungunya e Zika. O mu-
nicípio está finalizando um 
acordo de cooperação com 
a empresa britânica Oxitec 
para liberar, em alguns locais 
estratégicos.

A Corporação Musical 
Villa Lobos, com apoio da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura, traz para a população 
o espetáculo “Um Toque de 
Clássicos 3” amanhã, dia 2, a 
partir das 20h, na Sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei. 

Indaiatuba tem 239.602 
habitantes de acordo com a 
estimativa populacional divul-
gada quarta-feira, dia 30, pelo 
IBGE. A taxa de crescimento 
anual foi de 1,8%. A cidade se 
mantém como a terceira mais 
populosa da RMC, atrás de 
Campinas e Sumaré.

A 8ª Semana de Orgulho 
LGBT de Indaiatuba acontece 
entre os dias 4 a 10 setembro e 
diversas atividades estão progra-
madas. Com o tema “Buscando 
nossas semelhanças e celebran-
do nossas diferenças”, o objetivo 
é promover o respeito mútuo, 
independente das diferenças.

Caderno Peças e Acessórios
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Cuidados com as velas 
evitam surpresas e 
panes nas motocicletas

Guarda Civil prende 
traficante no bairro 
Tancredo Neves

Indaiatuba Run acontece neste domingo Prefeitura faz acordo 
para soltura de Aedes 
Aegypti Transgênico

Corporação Musical 
Villa Lobos se 
apresenta no Ciaei

Indaiatuba tem 
239.602 habitantes 
de acordo com IBGE

Semana do Orgulho 
LGBT começa na 
próxima segunda

Serviços essenciais funcionarão em sistema
de plantão no feriado da Independência

A 2ª edição do Indaia-
tuba Run acontece nes-
te domingo, dia 3, com 
largada às 8 horas, na 
Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo. A prova de 
rua é organizado pelo 
grupo Profissionais 
de Eventos Esportivos 
(Proeesp) e  conta com 
o apoio do Grupo Mais 
Expressão.
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opinião
Editorial

Respeito é fundamental
Semana que vem será realizado a Semana do Orgulho LGBT. 

Um movimento que pede respeito ao próximo e as diferenças. 
Atitudes que talvez devessem ser natural ao ser humano: Respeitar 
ao próximo!

Porém hoje vivemos em uma sociedade com diferentes opini-
ões que às vezes causam discórdia. Não aceitar a vida e a opinião 
do outro é normal e até mesmo saudável para o progresso da hu-
manidade afinal precisamos ter nossos próprios pontos de vista, 
inclusive, de defender nossos pensamentos.

Mas, precisamos ser mais tolerante e respeitoso com as diferen-
ças seja ela na cor, raça, religião, entre outras tantas que existem.

E antes que façamos comparações injustas, que possamos en-
xergar em nós e em nossos semelhantes os atributos que tornam o 
mundo tão cheio de riquezas e diversidades. E aquilo com o que não 
concordamos que possamos ao menos respeitar para que possamos 
ser respeitados quando as nossas ideias também forem únicas.

Por isso aceitar nem sempre é fácil, mas respeitar é fundamental 
para se viver em um mundo melhor.

Artigos

Artigo

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

MELHORANDO AS RELAÇÕES PESSOAIS

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

Relacionar-se bem começa dentro de casa, passa pelas escolas, igrejas, clubes, grupos de whatsaap, 
Facebook, empresas, nosso relacionamento é amplo e que nos proporciona um desenvolvimento ampliando 
nossos recursos internos, melhorando nossa qualidade de vida. As técnicas de  relacionamento é tão ver-
sáteis que podem ser usadas além dos muros das companhias. Muitas empresas entendem,  que a criação 
de ambientes diferentes e mais acolhedores fora dos escritórios pode ser propícia para o surgimento de 
novas ideias e de maior esforço coletivo para resolução de um problema. Num ambiente mais informal 
e amigável, você se dá conta de que está se relacionando com pessoas, que elas também são movidas 
e estimuladas por propósitos maiores, e tem ali a chance de criar vínculos mais consistentes. Estudar 
o comportamento das pessoas, escutar mais o outro, ter empatia, permitir que todo o tipo de sugestão 
venha à tona e diálogos francos sejam estabelecidos em qualquer ambiente também são boas estratégias 
para desenvolver essa competência, que já vem sendo reconhecida e estimulada nas grandes empresas, 
sobretudo entre seus líderes.  Entender que a qualidade é mais importante que quantidade e procurar estar 
rodeado de pessoas que possam contribuir para o seu crescimento é uma prática, fique longe das pessoas 
pessimistas. Cerque-se de gente inspiradora, que eventualmente pense diferente de você, mas que pode 
contribuir para melhores resultados em sua vida. Participe de curso, palestras, seminários. Venha para o 
Signa1 nos dias 15-16 e 17-09-2017, que trata profundamente deste assunto. www.signatreinamentos.
com.br 019-3875.7898/ 99214.2100 - Trevisan José.

REFORMA TRABALHISTA – CENÁRIO FAVORÁVEL AO 
EMPREGADOR

A Importância da Manutenção de seu Jardim

A evolução dos sistemas 
operacionais

RONCO: Não deixe que o seu relacionamento seja 
afetado por isso!

A reforma foi aprovada em julho deste ano e pegou muita gente de surpresa, inclusive os seus de-
fensores 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 empregado, 
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 descanso 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 sabe-
mos 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.

Quando pensamos num belo jardim, queremos ver flores espetaculares, folhagens exuberantes, 
arbustos perfeitos, gramados fantásticos entre outros prazeres como sensações e cheiros.

Para isso é essencial contratamos um profissional qualificado que desenvolva um projeto de 
acordo com o estilo da arquitetura da casa, bem como o clima e a incidência de sol em cada local. 
É fato que a grande maioria das pessoas pensam que após a execução do projeto com a implantação 
das plantas o trabalhado foi finalizado, porém após essa fase é extremamente necessário ter cuidados 
especiais para que as plantas se desenvolvam e cheguem no resultado esperado.

Verificamos que na maioria das vezes, esses cuidados se limitam ao corte do gramado e às podas 
radicais que podem descaracterizar o formato natural de cada espécie.

O mais adequado é que seja feita a manutenção de jardim para a verificação periódica das espé-
cies para detectar possíveis pragas e doenças, cuidados ao podar é de extrema importância para não 
inibir florações, frutificações e também respeitar o formato de cada planta. Outro ponto essencial na 
manutenção de jardim é fazer uma adubação adequada para cada época do ano e para cada espécie.

Portanto, antes de sonhar com um jardim espetacular, lembre-se que plantas são serem vivos e não 
apenas elementos de decoração, e que ao longo de sua existência sofrem alterações e que precisamos 
respeitar e ter o máximo de cuidado para que possamos usufruir de sua Riqueza.

Me lembro como se fosse ontem , meu primeiro computador 
pessoal foi o famoso e velho XT de tela verde, um teclado gigante que 
tenho até hoje guardado. No final dos anos 80,essas máquinas eram 
um sonho de consumo das pessoas da época. Mas adiante na década 
de 90 surgiram as primeiras versões do windows 3.11 “sistema ope-
racional “ que deu origem aos famosos mouses de computador, que 
conhecemos hoje, onde era possível movimentar uma seta na tela , 
clicar em ícones para executar programas , deixando de lado as linhas 
de comando usadas com o teclado. Mas porque tanta nostalgia… ? rs..  
Recentemente a versão de sistema operacional chamada Windows 
95 completou 22 anos de existência, que foi o maior sucesso da 
empresa Microsoft que lucrou com 40 milhões de cópias originais 
vendidas para a época. Imaginem 40 milhões de computadores 
conectados na década de 90 , muito não acham ? Agora não dá 
para imaginar o quanto de dinheiro essa empresa lucrou com uma 
boa idéia ?. Essa versão de sistema operacional mudou comple-
tamente  a forma que as pessoas interagiam com o computador. 
Li recentemente um matéria que no mundo existem apenas 7 
computadores rodando windows 95 que estão conectados à in-
ternet  todos eles localizados em Taiwan ‘fonte  techtudo’, mas 
existem vários computadores que podem estar em funcionamento 
no mundo todo , porém offi-line. A Microsoft desde então apri-
morou todas as suas ferramentas e aplicativos com o famoso 
Windows 10 ,que segundo a empresa, não será mais nomeado 
como windows 11 , 12 , etc e permanecerá com as atualizações 
para os usuários sem a mudança de versões. Em comemoração 
aos 22 anos do Windows 95 , você poderá testar o mesmo em 
um site criado para esse fim. O endereço é https://win95.ajf.me/  
Essa evolução é muito importante porque nos dias de hoje, 
empresas e usuários de computadores pessoais se aprofundem 
no mundo digital e desfrutem ainda mais experiência que a 
internet tem a nos oferecem, seja para seu negócio ou lazer. 

Quem acredita que roncar é apenas uma situação embaraçosa e incômoda se engana. O ronco é uma 
doença que se não for tratada adequadamente pode evoluir, trazendo inúmeros riscos à saúde.

O que é o ronco?
Durante o sono, a musculatura do pescoço e da faringe relaxa, isso causa um estreitamento do es-

paço para a passagem do ar e então ocorre a vibração dos tecidos moles ocasionando o som do ronco.
Dados da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) mostram que 53,9% da população apresenta 

problemas na qualidade do sono. Uma em cada oito pessoas ronca, com uma maior porcentagem no sexo 
masculino, tornando-se mais frequente com o avanço da idade. Acredita-se que o ronco esteja presente 
no sono de 60% das pessoas com mais de 55 anos. Também é três vezes mais comum em obesos do 
que em magros. O roncador geralmente tem uma queda em seu rendimento nas atividades diurnas.

É mais comum do que se pensa o desconforto do ronco e ele pode afetar a saúde não só da pessoa 
que sofre do distúrbio. Uma pesquisa da British Lung Foundation revelou que uma em cada três pes-
soas perde o equivalente a 23 dias de sono por ano, por conta do ronco barulhento do companheiro ou 
companheira. O problema atrapalha as noites de 39% dos adultos ouvidos pelo estudo.

Muitos casais tentam solucionar o problema dormindo em quartos separados, mas esse pode ser o 
primeiro passo para o fim de um casamento por frequentemente reduzir a intimidade do casal. Nesses 
casos, é comum a esposa se sentir culpada e o marido pode ter sua autoestima abalada. Pode começar 
a surgir questionamentos sobre a intensidade do amor e insegurança mútua.

Nós, como Cirurgiões-Dentistas e, no meu caso, também Ortodontista, temos um papel importante 
no tratamento do ronco e dos casos de apnéia leve a moderada (não falei sobre a apnéia, ela é um quadro 
evoluído do ronco). Rotineiramente recebo pacientes indicados por médicos (geralmente Otorrinolarin-
gologistas) para a confecção das placas intra-orais com avanço da mordida e isso tem resolvido grande 
parte dos problemas do ronco, da apnéia e do sono dos roncadores e dos parceiros. 

Sim, é possível resolver os problemas conjugais causados pelo ronco através de tratamento médico 
e odontológico. É uma pena ver muitos casais deixando de procurar ajuda, sendo essa tão eficaz e 
facilmente solucionadora, e evoluindo para divórcios ou desgastes no relacionamento.

Estamos aqui para ajudar vocês!
Até a próxima, pessoal!

O que você acha do 
retorno do Desfile 
da Independência?

Enquete

“Muito importante. Faz parte da 
identidade e o momento politico 
não é dos melhores, porém va-
mos retoma o orgulho nacional”
Camila Antunes , 26 anos , 
professora

 “Acho bom e importante a 
volta do Desfile, pois mostra a 
história do nosso Brasil”
João Pereira, 57 anos , apo-
sentado

“Tem que voltar porque não 
podemos perder nossa história. 
No mundo inteiro tem desfile, 
porque aqui não teria”
Zenaidi Solai, 67 anos , atleta 

“Super importante, pois resgata o 
amor a pátria vendo que os políti-
cos não se importam com isso. 
Mostrar pra eles o amor ao país”
Deofino Xavier Ambiel, 54 
anos, autônomo

“Bacana. É importante o civismo 
e precisa ter mais divulgações nas 
escolas para as crianças saberem 
qual a importância do dia”
Agiuda Maria Muniz Ambiel, 
60 anos, domestica



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

Serviços essenciais funcionarão 
em sistema de plantão no feriado

ARQUIVO PMI

Shoppings da cidade irão funcionar em horário diferenciado no feriado da Independência
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PAGAMENTORESPEITO

Prefeitura lança programa de desconto e 
parcelamento de dívidas com o município

Semana do Orgulho LGBT 
começa na próxima segunda

UPA-24h funcionará em sistema de plantão no feriado da Independência

Na próxima quinta-fei-
ra, dia 7 de setembro, 
será feriado em co-

memoração a Independência 
do Brasil. Com isso alguns 
serviços municipais conside-
rados essenciais funcionarão 
em sistema de plantão.

A Prefeitura não funcionará 
no dia 7, e na sexta-feira, dia 
8, será ponto facultativo. Já as 
fundações e autarquias muni-
cipais terão os serviços essen-
ciais funcionando em sistema 
de plantão, assim como alguns 
serviços de lazer.

A Secretaria de Saúde 
disponibilizará o plantão da 
UPA-24h (Unidade de Pron-
to Atendimento) do Jardim 
Morada do Sol, localizada 
na avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé e também o 
Pronto Atendimento do Haoc 
(Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo). A Farmácia Uni-
ficada localizada no bairro 

Cidade Nova funcionará na 
sexta-feira, dia 8, das 8h às 
17h.

Não haverá expediente no 
Poupatempo de Indaiatuba 
apenas no feriado. Na sexta e 
sábado o serviço funcionará 
normalmente.

Entre os serviços de infra-
estrutura urbana mantida pelas 
secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões do 
feriado prolongado incluirão 
as equipes de manutenção elé-
trica e de trânsito, limpeza nas 
praças, coleta de lixo, limpeza 
dos banheiros públicos, cemi-
térios e feiras livres. 

As estações do Projeto 
Ecobike localizadas no Par-
que Ecológico funcionarão 
normalmente no feriado pro-
longado. O Casarão Pau Preto 
fecha no feriado, quando será 
realizada manutenção pre-
ventiva no forro. Na sexta, 
sábado e domingo o Bosque 
ficará aberto das 9h às 12h e o 
Museu, das 13h às 17h.

O Bosque do Saber não 
abrirá apenas na sexta-feira, que 

é ponto facultativo. No feriado, 
sábado e domingo o espaço 
estará aberto das 8h às 17h.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) continuam o 
atendimento emergencial da 
população pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da Água 
abrirá normalmente no feriado, 
sexta, sábado e domingo, das 

9h às 16h, e só fecha na segun-
da para manutenção.

Não haverá mudanças no 
plantão normal dos serviços 
operacionais da Guarda Civil, 
ligada à Secretaria de Segu-
rança Pública. O telefone da 
Guarda para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, do 
Corpo de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 192.

Shopping
O Shopping Jaraguá funcio-

nará em horário especial, devido 
ao feriado nacional de Inde-
pendência. Os clientes poderão 
garantir suas compras nas lojas 
e quiosques, das 12h às 18h. Já 
a praça de alimentação e opções 
de lazer estará disponível das 
11h às 22h. O cinema funcionará 
normalmente, de acordo com a 

programação dos filmes. Já o 
Polo Shopping as lojas devem 
operar em horário diferenciado, 
das 14h às 20 horas, enquanto 
as opções de alimentação e lazer 
funcionarão normalmente, entre 
11h e 22 horas. E o grande su-
cesso de público, a “Exposição 
Mundo Jurássico” chega à sua 
última semana e encerra suas 
atividades na sexta-feira, dia 8. 

O programa que concede 
redução nos valores de multas e 
juros devidos pelos contribuintes 
passa a valer a partir de segun-
da-feira, dia 4. A Lei 6.765, que 
dispõe sobre o Refis (Programa 
de Regularização Fiscal) da 
Prefeitura e Saae (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos), foi 
sancionada pelo prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB) no dia 28 de 
agosto e será publicada na edição 
de sexta-feira, 1º, da Imprensa 
Oficial do Município. Os des-
contos valem para pagamento 
à vista ou parcelado em até 48 
meses. Objetivo é incentivar a 
regularização das dívidas e incre-
mentar a receita do município. A 
adesão deve ser efetuada pelo site 
da Prefeitura – www.indaiatuba.
sp.gov.br/fazenda/divida-ativa/
refisaté 31 de dezembro.

Para as pessoas que não tive-
rem acesso à internet, a adesão 
poderá ser feita diretamente na 
Secretaria Municipal da Fazenda, 
localizada no Paço Municipal, de 
segunda à sexta-feira, das 8h30 
às 15h, com limite de entrega de 
senha de acordo com a capacida-
de de atendimento. Esse horário 
reduzido de atendimento se deve 

A 8ª Semana de Orgu-
lho LGBT de Indaiatuba 
acontece entre os dias 4 a 
10 setembro e diversas ati-
vidades estão programadas. 
Com o tema “Buscando 
nossas semelhanças e cele-
brando nossas diferenças”, 
o organizador Wellyton 
Ribeiro quer promover o 
respeito mútuo, indepen-
dente das diferenças.

No primeiro dia de even-
to, dia 4, vai ocorrer uma 
campanha contra a homofo-
bia, às 16h. No dia 5, ocorre 
uma palestra com o tema 
“Marcos nos Direitos da 
Diversidade Sexual”, que 
irá tratar sobre os avanços 
nos direitos da diversidade 
sexual. A palestra será no 
auditório da OAB, na Rua 
Humaitá, 1539 – Cidade 
Nova I, às 19h30. 

Para o dia 6, será feita 
uma campanha de saúde, de 
HIV e outras DST’s, a par-
tir das 16h. No dia 7, acon-
tece uma atividade cultural, 
com a presença de artistas 
e DJ’s na Rua Paulo Canil, 
111 – Vale do Sol, às 13h. 

ao fato do pagamento da primeira 
parcela ter que ser efetuado no 
mesmo dia em que o contribuinte 
fizer a adesão ao programa. As-
sim haverá tempo suficiente para 
se dirigir a uma agência bancária 
ou a uma Casa Lotérica.

Conforme consta na Lei, os 
contribuintes que optarem pela 
quitação da dívida em parcela 
única, com pagamento na data 
da adesão, terão dedução de 90% 
da multa e de 80% dos juros; para 
pagamento em até seis parcelas 
mensais, a dedução será de 80% 
da multa e de 70% dos juros; 
em até 12 parcelas, a dedução 
será de 70% da multa e de 60% 
dos juros; para o pagamento em 
até 18 parcelas, haverá desconto 
de 60% da multa e de 50% dos 
juros; em até 24 parcelas, haverá 
dedução de 50% da multa e de 
40% dos juros; em até 36 meses, 
a dedução será de 40% da multa e 
de 30% dos juros; e os pagamen-
tos em até 48 parcelas mensais 
terão dedução de 30% da multa 
e de 20% dos juros.

O valor mínimo de cada par-
cela não poderá ser inferior a duas 
Ufesps (Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo), no caso de 

pessoa física, entidades sem fins 
lucrativos, microempreendedo-
res individuais e microempresas. 
Para as empresas de pequeno 
porte a parcela mínima será de 
cinco Ufesps. Para as demais 
empresas, a parcela do Refis deve 
ser superior a 20 Ufesps. O valor 
da Ufesp é R$ 25,07.

Uma das condições para 
que o contribuinte não seja 
excluído do programa é não 
ficar inadimplente por mais 
de 90 dias, com o pagamen-
to atrasado de três parcelas 

do Refis, consecutivas ou 
não, ou de quaisquer outros 
tributos de competência do 
município, com vencimento 
posterior a 31 de dezembro 
de 2016.

Caso o contribuinte seja 
excluído perde o direito de 
reingressar no programa e 
terá a recomposição de todos 
os valores que foram reduzi-
dos da dívida, além de ter a 
inscrição do saldo em Dívida 
Ativa ou prosseguimento da 
execução, conforme o caso.

Já no dia 8, ocorre a Pré-
-parada, na Rua Alemanha, 
300 – Itaici. Por fim, no dia 
10 acontece a Parada de 
Orgulho LGBT, que inicia 
às 13h, na Praça Prudente 
de Moraes, Centro.

A estimativa é de que 
compareçam entre 500 até 
mil pessoas na 8ª Semana 
de Orgulho LGBT.

De acordo com o orga-
nizador a Semana é im-
portante para gerar o res-
peito com as diferenças. 
“Sabemos  que  ex i s t em 
as diferenças,  sejam de 
gênero, raça, social, mas 
que não devem ser pontos 
de desunião, e sim, cele-
bração, pois através dessas 
diferenças é que crescemos 
como  se r e s  humanos” , 
afirma.

Todos os eventos são 
gratuitos, exceto pela Pré-
-parada que tem ingresso 
no valor de R$ 15 (anteci-
pado), ou na hora por R$ 
20. Para a palestra não é 
necessário fazer inscrição 
basta comparecer no audi-
tório da OAB.
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OBJETIVO ADOÇÃO

Volta na Ilha desafia alunos na natação do Objetivo Encontro de apoio à 
adoção acontece no 
próximo fim de semana

cidade

Desfile de 7 de setembro volta 
a ser realizado na cidade
Mês de setembro terá ações para relembrar a história do Brasil
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Fernanda Saito e Rodrigo Medeiros foram os vencedores da Volta na 
Ilha no Objetivo em 2016

Cidade volta a realiza Desfile em comemoração ao Dia da Independência

O Desfile em comemo-
ração ao Dia da Inde-
pendência do Brasil 

volta a ser realizado após 5 
anos de pausa. O Desfile de 7 
de setembro terá início às 8h45 
com a solenidade de abertura 
e previsão de término ás 12 
horas, na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé esqui-
na com a rua Tabajara Vale-
riano Carvalho, em frente ao 
Parque da Criança. A estrutura 
do evento ainda contará com 
barracas de comida e bebida 
organizadas pelo Funssol.

O Desfile será iniciado 
com a Corporação Vila Lo-
bos em formato de fanfarra, 
seguido por aproximada-
mente mil alunos da Rede 
Municipal de Educação com 
balões biodegradáveis que 
terão uma semente dentro 
e serão soltos ao longo do 
desfile. O evento também 
terá a participação do grupo 
da terceira idade do Funssol; 

os grupos de escoteiros de In-
daiatuba; alunos do Centro de 
Educação Pré-Militar; alunos 
da Fiec; grupo de dança da 
Secretaria de Cultura; atletas 
da Secretaria de Esportes que 
participaram dos Jogos Re-
gionais; o Exército Brasileiro 
com soldados e viaturas; a 
Guarda Civil com guardas e 
viaturas; a Polícia Militar; os 
Bombeiros; o Saae; a Corpus 
e as empresas Agritech, John 
Deere e Toyota desfilarão com 
alguns veículos. A dispersão 
será na rua Benedito Narezzi.

Este ano a Praça Pruden-
te de Moraes será sede da 
Praça Patriota durante todo o 
mês de setembro. Será feito 
um resgate da memória local 
através de uma exposição de 
fotos de alguns munícipes que 
serviram a pátria em diversos 
momentos da história, bem 
como ações de sensibilização à 
preservação do meio ambiente 
e sustentabilidade. Além disso, 
terá uma bandeira do Brasil 
confeccionada em material re-
ciclável para colocar em pauta 
a questão dos resíduos sólidos 

e da importância da recicla-
gem. Ainda nos dias 04, 05 e 
06 equipamentos do Exército 
estarão expostos na praça.

O tema também será 
abordado nas Escolas da 
Rede Municipal no decorrer 
do mês onde serão reali-
zadas atividades para que 
as crianças aprendam mais 
sobre a história do Brasil e 
sua importância. Os alunos 
do 4º ano participarão da 
visita à Praça Patriota para 
consolidar o conhecimento 
do bimestre anterior e rela-
cionar com tema ocupação 
do território brasileiro que 
será visto neste bimestre.

Pausa
De acordo com assessoria 

de comunicação da prefeitura, 
o Desfile de 7 de setembro 
ficou 5 anos sem acontecer por 
conta de ajustes ou solicitação 
dos próprios participantes. O 
último aconteceu em 2011. 

Ainda de acordo com a 
pasta não está orçado quanto 
será gasto com os eventos em 
comemoração a data.

O Jornal Mais Expressão 
foi às ruas e ouviu a população 
para saber o que achavam so-
bre a volta do Desfile em co-
memoração a Independência. 
Para o motorista Paulo Bian-
chi, o evento é um ato cívico. 
“Eu concordo com a volta do 
Desfile, pois é importante para 

a nossa história”, disse.
O jornaleiro, Jair Apareci-

do de Oliveira, comenta ainda 
da importância das pessoas 
saberem mais sobre a data. 
“Muitos não conhecem as 
datas históricas do país, nem 
mesmo o 7 de setembro, e te-
mos que comemorar para que 

todos se lembrem”, argumenta.
A opinião do aposentado 

Francisco Zanutelli, não é 
diferente. “É importante à 
comemoração para o povo, 
e principalmente para que 
os jovens conheçam e en-
tendam a importância dessa 
data”, opina.

Os alunos das turmas de 
aperfeiçoamento e condiciona-
mento da Escola de Natação do 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
estão sendo desafiados em 
mais uma “Volta na Ilha”.

O evento, idealizado pela 
equipe de professores de Nata-
ção do Colégio, consiste numa 
ilha imaginária em torno da 
qual os alunos devem nadar 
durante as aulas no período de 
14 de agosto a 15 de setembro. 
“O objetivo é estimular o aluno 
a superar os próprios limites, 
trabalhar a persistência e a 
resiliência e, assim, motivá-lo 
na prática da modalidade”, 
explica o professor e coordena-
dor de Natação, Luiz Henrique 
Camargo.

Esta é a 4ª edição da Volta 
na Ilha e a cada ano os alunos 
superam as expectativas dos 
professores e nadam distân-
cias muito maiores do que 
a proposta pela equipe. “O 
projeto Volta na Ilha promove 
uma competição sadia entre 
os alunos. Além da conquista 
individual, o aluno tem a pos-
sibilidade de testar e respeitar 

os seus limites, desenvolven-
do a sua capacidade de nadar 
longas distâncias, treinando 
e melhorando, entre outras 
coisas, o seu desempenho ae-
róbico na modalidade”, afirma 
o professor. 

No dia 22 de setembro 
haverá uma apresentação 
dos alunos participantes e a 
premiação dos alunos que 
nadaram a maior distância por 
categoria, de acordo com a 
faixa etária, tanto no masculi-
no quanto no feminino. Serão 
entregues também prêmios 
especiais para o Rei e a Rai-
nha da Ilha, títulos concedidos 
aos alunos que nadarem a 
maior distância dentre todas 
as categorias, no masculino e 
no feminino. 

Na edição de 2016, o Rei 
da Ilha foi o aluno Rodrigo 
Sartore Duque Estrada Me-
deiros, que nadou 22.600m e 
a Rainha da Ilha foi a aluna 
Fernanda Saito Matsuhira, 
que nadou 20.300m. As dis-
tâncias foram percorridas 
em 8 aulas de 45 minutos de 
duração cada uma.

O XIV Encontro Estadual de 
Grupos de Apoio à Adoção do 
Estado de São Paulo vai ocorrer 
nos dias 8 e 9 de setembro, no 
Mosteiro de Itaici. O evento 
é promovido pela Associação 
Beneficente Irmã Dulce (ABID) 
e vai contar com a presença de 
profissionais renomados nacio-
nalmente da área da adoção, com 
o objetivo de desmitificar muitos 
mitos acerca do tema.

O encontro acontece em dois 
dias, na sexta-feira à noite, dia 8, e 
no sábado, dia 9, estando presen-
tes juízes, psicólogos, conselhei-
ros tutelares e assistentes sociais. 

Qualquer pessoa pode partici-
par, basta fazer a inscrição no site 
da ABID, www.associacaoabid.
org.br, ao custo de R$ 70. As 
inscrições seguem até o dia 7.

De acordo com a organiza-
ção do evento, depois do caso 
das crianças de Monte Santo, na 
Bahia em que quatro crianças 
foram adotadas, três por famílias 
de Indaiatuba e uma de Campi-

nas, as famílias foram falsamente 
acusadas de comprar as crianças. 
Esse caso gerou certa apreensão 
das famílias em adotar, por conta 
de todo o desgaste e processo 
judicial enfrentado pelas famílias. 

Esse encontro é uma chan-
ce para encorajar novamente 
as famílias a adotarem e a não 
desistirem de proporcionar um 
futuro melhor para crianças que 
necessitam de uma família.

O evento também conta com 
suporte de instituições que dão 
apoio à adoção, como a Ordem 
dos Advogados do Brasil – São 
Paulo (OAB-SP), Associação 
dos Grupos de Apoio a Adoção 
do Estado de São Paulo (AGA-
AESP), Associação Nacional 
de Grupos de Apoio à Adoção 
(ANGAAD) e Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA).

Para conferir a programação 
completa e palestras que vão acon-
tecer no encontro, acesse o nosso 
site www.maisexpressao.com.br.
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Banda Roupa Nova promete 
animar noite do Frutos de Indaiá
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Indaiatuba tem 239.602 habitantes de acordo com estimativa do IBGE
CRESCIMENTO

Kauê Reis, da Tryne Consultoria, receberá pela primeira vez o Troféu 
Frutos de Indaiá

Drª Sueli Midore é reconhecida em pesquisa como a melhor veteriná-
ria de Indaiatuba

Banda Roupa Nova é a atração musical do 12º Frutos de Indaiá

A cidade se mantém como a terceira mais populosa da RMC

A noite de premiação 
do Frutos de Indaiá 
acontece no dia 24 de 

novembro no Salão Social do 
Clube 9 de Julho. O evento que 
é fechado apenas para premia-
dos e convidados, promete agi-
tar a noite de Indaiatuba ao som 
da Banda Roupa Nova.

O show terá canções como 
“Canção de Verão”, “Dona”, 
“Coração Pirata”, “Whisky 
a Go Go”, entre outras. Para 
Drª Sueli Midore, da Bicho 
Amigo, a escolha da banda 
foi perfeita. “É um dos meus 
grupos favoritos e nunca tive 
oportunidade de acompanhar 
um show ao vivo. E ter Roupa 
Nova celebrando a premiação 
será maravilhoso”, disse.

Drª Sueli receberá o Tro-
féu Frutos de Indaiá como 
melhor médica veterinária 
da cidade. “O prêmio é o 
reconhecimento de anos de 
trabalho e dedicação pela 
minha profissão, e para mim 
em particular será especial. Só 
tenho que me orgulhar pelo 
reconhecimento”, conta. 

Quanto à noite de premia-
ção, Sueli elogia a organiza-
ção e ao Grupo Mais Expres-
são. “O evento é grandioso. 
Tudo organizado e faz nos 
sentir especial. Além de ser 
uma oportunidade de conhe-
cer os excelentes profissionais 
premiados”, completa.

A banda Roupa Nova é 
uma das atrações mais espera-
da pela organização do Frutos 

de Indaiá, pois há anos vem 
tentando fechar o show para 
a grande noite. “Sempre havia 
divergência de datas, mas nes-
te ano conseguimos e iremos 
presentear os premiados e 
convidados com este grande 
show”, comemora o presi-
dente e empresário do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa.

A banda Roupa Nova tem 
36 anos de carreira, dezenas 
de sucessos lançados, e uma 
agenda de shows ininterruptas 
e lotadas pelo Brasil inteiro. 

O grupo que conta com 
seus integrantes originais é 
formada por Cleberson no 
teclado e vocal; Feghali no 
teclado, violão, guitarra, voz 
e vocal; Kiko no violão, gui-

novelas, além de 37 CD´s e 
5 DVD´s que juntos alcançou 
mais de vinte milhões de có-
pias vendidas.

Premiação
Considerado o principal e 

melhor evento de premiação 
de Indaiatuba, o Frutos de 
Indaiá comemora em 2017 
sua 12ª edição e promete 
mais uma vez superar as ex-
pectativas dos premiados e 
convidados. 

No evento estarão presen-
tes alguns parceiros que estão 
desde o primeiro ano, como é 
o caso da empresa de Vallet 
– Open Parking e o serviço 
de ambulância e serviços de 
saúde e emergência - Sanare 
Saúde. “Iremos manter os 

Indaiatuba tem 239.602 
habitantes de acordo com a 
estimativa populacional divul-
gada quarta-feira, dia 30, pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). A 
taxa de crescimento anual foi 
de 1,8%. A cidade se mantém 
como a terceira mais populosa 
da RMC (Região Metropo-
litana de Campinas), atrás 
de Campinas e Sumaré, que 
estão em primeiro e segundo 
lugares, respectivamente.

O estudo apontou que a 
população do Brasil está es-
timada em 207,7 milhões de 
pessoas com taxa de cresci-

serviços prestados com exce-
lência na edição do ano pas-
sado devido a sua eficiência e 
aprovação dos participantes, 
quanto aos novos parceiros, 
estão vindo para aprimorar a 
qualidade do evento”,  afirma 
Redecopa.

O 12º Frutos de Indaiá 
tem como objetivo oficial o 
recebimento do troféu, que os 
empresários eleitos em pes-
quisa feita com a população e 
leitores do jornal, receberão 
das mãos do presidente do 
Grupo e do diretor Alan de 
Santi. Troféu esse, que sim-
boliza o reconhecimento de 
seus trabalhos prestados à 
população durante o ano de 
2016.

Como é o caso do estreante 
Kauê Reis, que representa a 
empresa Tryne Consultoria. 
Participando pela primeira 
vez do Frutos de Indaiá, Reis 
disse estar ansioso para o 
grande dia. “Sempre ouvi 
falar muito bem do evento e 
participar neste ano como uma 
das empresas premiadas é 
uma satisfação enorme”, reve-
la. “Só temos que comemorar 
e compartilhar este momento 
com todos que estão conosco 
nesses três anos de caminha-
da”, comemora.

Além disso, Reis disse 
que acredita muito no retorno 
da premiação. “Com certeza 
teremos maior visibilidade e 
iremos sempre nos aprimorar 
para oferecer serviços de qua-
lidade aos nossos clientes”, 
finaliza.

mento de 0,77% ao ano. Em 
2016 a taxa de crescimento 
da população brasileira foi 
maior, de 0,80%. Estima-se 
que quase um quarto dos 
municípios do País tiveram 
redução de população no 
último ano.

Segundo o IBGE pouco 
mais da metade da população 
brasileira vive em apenas 
5,6% dos municípios, que 
são aqueles com mais de 
100 mil habitantes, entre eles 
Indaiatuba. Os municípios 
com mais de 500 mil habi-
tantes concentram 30,2% da 
população do País. A maior 

parte das cidades brasileiras, 
68,3%, possui até 20 mil 
habitantes.

Apenas 17 municípios 
brasileiros têm população 
superior a 1 milhão de pes-
soas, o que corresponde a 
21,9% da população do País. 
São Paulo continua sendo o 
mais populoso do Brasil, com 
12,1 milhões de habitantes, 
seguido pelo Rio de Janeiro, 
com 6,5 milhões de habitan-
tes, e Brasília com cerca de 3 
milhões de habitantes.

O Estado de São Paulo 
também é líder no ranking 
dos estados mais populosos, 

com 45,1 milhões de habi-
tantes e concentra 21,7% da 
população do País. Os três 
estados mais populosos estão 
na região Sudeste, enquanto 
os cinco menos populosos 
estão na região Norte.

As estimativas popula-
cionais dos 5.570 municípios 
brasileiros que são divulgadas 
todos os anos pelo IBGE ser-
vem de parâmetro pelo Tribu-
nal de Contas da União para o 
cálculo do Fundo de Participa-
ção de Estados e Municípios e 
também referência para vários 
indicadores sociais, econômi-
cos e demográficos.

tarra, voz e vocal; Nando no 
baixolão, baixo acústico, vio-
lão, voz e vocal; Paulinho na 
voz e percussão; e Serginho na 

bateria, djembe, voz e vocal.
Em sua lista de sucesso, 

Roupa Nova possui inúmeras 
músicas que foram tema em 
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Prefeitura faz acordo de cooperação para 
soltura de Aedes Aegypti Transgênico
Nova linhagem não traz riscos para a saúde humana ou ambientais
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Turma da Mônica é tema de estudos de língua portuguesa no Colégio Montreal
EDUCAÇÃO

Os bairros sugeridos pela empresa para receberem os mosquitos transgênicos são: Parque Indaiá, Cecap e Jardim Morada do Sol

Alunos do Colegio Montreal durante visita ao Parque da Monica

A Prefeitura de Indaia-
tuba está aderindo a 
uma nova proposta 

de controle do Aedes aegyp-
ti, mosquito transmissor de 
doenças como, dengue, chi-
kungunya e Zika. O município 
está finalizando um acordo de 
cooperação com a empresa 
britânica Oxitec para liberar, 
em alguns locais estratégicos, 
uma nova linhagem de mosqui-
to geneticamente modificado 
que combate o Aedes aegypti 
selvagem.

A Liberação Planejada no 
Meio Ambiente (LPMA) do 
novo mosquito, identificado 
como OX5034, já foi aprova-
da pela CTNBio (Comissão 
Técnica Nacional de Biossegu-
rança), órgão ligado ao Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, e será iniciada ainda 
este ano. A avaliação inclui o 
monitoramento dos resultados 
do mosquito, popularmente 
conhecido como Aedes do 
Bem™, nos locais onde eles 
serão controladamente libe-
rados e não traz riscos para a 
saúde humana ou ambientais.

O acordo de cooperação 
entre a Oxitec e a Prefeitura 
de Indaiatuba prevê a reali-
zação da avaliação de campo 
ao longo de 36 meses em 
diferentes áreas. Cada área 

terá liberação programada do 
mosquito OX5034 ao longo 
de até 18 meses.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) acredita que esta ex-
periência será muito positiva 
para o município. “Optamos 
por colaborar com as pesquisas, 
uma vez que a soltura planejada 
dos insetos transgênicos é uma 
tentativa de reduzir a população 
deste vetor de doenças graves 
que causam muita preocupação 
em todo o país. Seremos um dos 

pioneiros a implantar esta ação 
no Brasil, que não terá nenhum 
custo para a cidade”, disse.

Segundo o secretário de 
saúde, Dr. José Roberto Stefani, 
a adoção da nova tecnologia 
não exclui as medidas conven-
cionais de combate aoAedes 
aegypti. “Continuaremos com 
todas as ações desenvolvidas 
pelo Programa de Controle da 
Dengue na cidade, a implanta-
ção do Aedes do Bem é uma 
estratégia adicional que será 

implantada em pontos muito 
específicos. Precisamos conti-
nuar vigilantes para evitar focos 
de água parada e a consequente 
proliferação do mosquito”, 
explicou.

Os bairros sugeridos pela 
empresa para receberem os 
mosquitos transgênicos são: 
Parque Indaiá, Cecap e alguns 
pontos do Jardim Morada do 
Sol. No entanto, os locais serão 
determinados pela administra-
ção municipal somente após 

a conclusão da Avaliação de 
Densidade Larvária (ADL), que 
será realizada pelo Programa de 
Controle da Dengue do municí-
pio. O teste indica quais pontos 
da cidade há maior incidência 
de larvas do Aedes aegypti.

 
Mosquito Transgênico
Os Aedes do Bem™ são 

mosquitos machos que não pi-
cam e não transmitem doenças. 
Ao serem liberados, esses ma-
chos buscam e copulam com 

fêmeas selvagens do Aedes 
aegypti e seus descendentes 
herdam um gene autolimitante 
que faz com que morram antes 
de atingirem a idade adulta. Os 
filhos do mosquito da Oxitec 
também herdam um marcador 
fluorescente que permite que 
eles sejam identificados e mo-
nitorados.

A principal diferença entre 
o OX513A (mosquito que está 
sendo liberado em Piracicaba 
desde 2015) e o OX5034 é 
que, na linhagem mais nova, 
os machos sobrevivem natural-
mente. Dessa forma, as fêmeas 
morrem no estágio de larva 
dentro da própria fábrica, o que 
otimiza o processo produtivo 
do Aedes do Bem™. Na nova 
linhagem, em campo, os ma-
chos nascem também a partir da 
cruza com fêmeas selvagens, e 
a duração dos efeitos benéficos 
do Aedes do Bem™ se estende.

“O gene autolimitante pre-
sente no OX5034 é o mesmo 
do OX513A e, por isso espe-
ramos resultados de supressão 
tão eficazes quanto aos já 
alcançados com o OX513A, 
mas com vantagens opera-
cionais para a Oxitec, pois o 
OX5034 eliminará algumas 
etapas do processo produtivo, 
tornando-o mais rápido e efi-
caz”, afirma a doutora Cecília 
Kosmann, entomologista e 
coordenadora de Suporte 
Científico da Oxitec.

Desde o início do ano, 
os alunos do Ensino Funda-
mental I do Colégio Montreal 
estão trabalhando assuntos 
como o respeito à diversi-
dade, cidadania e inclusão 
social nas aulas de Língua 
Portuguesa. 

Para tratar desse assunto 
tão complexo e importante, 
a professora Suely Herrera 
de Campos conta porque 
escolheu utilizar os livros 
de Maurício de Souza e as 
revistas em quadrinhos da 
Turma da Mônica. “Os qua-
drinhos da Turma da Mônica 
já são conhecidos das crian-
ças e como os personagens 
são crianças, alguns alunos 
se identificam com eles e 
com algumas situações que 
ocorrem entre eles, tornando 

o trabalho mais envolvente. 
Fica mais fácil descobrir, 
aprender e construir valores, 
principalmente, o respeito à 
diversidade”, explica a pro-
fessora. 

Suely comenta que cada 
turma tem a oportunida-
de de conhecer e aprender 
conceitos como cidadania, 
democracia, interesse pú-
blico, inclusão social, par-
ticipação, higiene, hábitos 
alimentares, autoestima entre 
outros, sempre com apoio de 
uma metodologia pautada na 
proposta da pedagogia ativa, 
em que educando e educador 
são protagonistas do processo 
de ensino e aprendizagem, 
fundamentado no respeito 
mútuo, na reciprocidade e na 
cooperação. 

Além da leitura e discussão 
sobre os temas, os alunos tam-
bém fizeram produções de tex-
to, dramatizações e maquetes.

A atividade que encer-
rou o projeto foi a visita ao 
Parque da Mônica no dia 24 
de agosto. “A visita comple-
mentou os estudos e ofereceu 
aos alunos momentos de 
diversão, interatividade e 
aprendizado que jamais serão 
esquecidos.  Brincar em dife-
rentes brinquedos, interagir, 
tocar, sentir os personagens 
da Turma da Mônica e vê-los 
de perto, só proporcionou a 
todos alegria e muita descon-
tração”, declara a professora.

O resultado dos trabalhos 
desenvolvidos em sala de aula 
poderão ser conferidos na 
Mostra Cultural que será rea-

lizada no dia 23 de setembro, 
no Colégio Montreal. “Convi-
damos o público em geral para 

prestigiar, aprender e sentir 
bem de perto tudo o que os 
alunos puderam vivenciar ao 

longo deste ano letivo de 2017 
ao lado da Turma da Môni-
ca!”, convida a professora.
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especial

Drª. Edna Jaguaribe: Um novo conceito 
de laboratório de análises clínicas

ARQUIVO PESSOAL

Novo laboratório oferece comodidade com espaço para café e estacionamento próprio 

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

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

O laboratório Drª. Edna 
Jaguaribe acaba de 
inaugurar sua nova 

unidade localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Barnabé, 
Jardim Esplanada II.

A nova clínica conta com 
uma estrutura arrojada espe-
cialmente elaborada para seu 
cliente se sentir confortável e 
especial.

Em um ambiente amplo, 
o laboratório possui um aten-
dimento diferenciado ofe-
recendo aos seus clientes 
comodidade como sala de 
espera com TV, sala de café e 
estacionamento próprio.

Com a ideia de criar um 
novo conceito de laboratório, 
o bioquímico Dr. Fernando 
Jaguaribe conta que a nova 
unidade chega pra trazer um 
novo padrão de laboratório 
de análise clínicas. “O novo 
laboratório veio com a ideia 
de criar um ambiente acolhe-
dor com uma estrutura melhor 
para atender os clientes que 
procuram um atendimento 
diferenciado”, conta. “É um 
laboratório único na cidade 
de alto padrão. Desta forma 
os clientes exigentes não pre-
cisam se descolar para outra 
cidade”, completa.

Um dos diferenciais que 

o laboratório Drª. Edna Ja-
guaribe oferece é o aparelho 
que permite visualizar a veia 
do paciente através da pele. 
Desta forma o enfermeiro 
consegue perfurar o local 
correto evitando incômodo e 
transtorno ao cliente.

Além disso, o laboratório 
disponibiliza o resultado em 
tempo hábil, muitas vezes no 
mesmo dia. “Em alguns exa-
mes, o cliente colhe sangue de 
manhã e a tarde já tem acesso, 
em nosso site, ao resultado”, 
informa o bioquímico.

Exames como PSA (prós-

tata) e Tireóide (TSH) são 
dois dos diversos exames 
rápidos que o laboratório ofe-
rece. “Temos todos os equipa-
mentos e estrutura necessários 
para atender nossos clientes 
com mais rapidez e com qua-
lidade”, afirma Jaguaribe.

A nova unidade, em bre-
ve, deverá também oferecer 
exames de imagem como 
ultrassom, mamografia, den-
sitometria óssea, entre outros.

O novo laboratório Drª. 
Edna Jaguaribe está locali-
zado na Avenida Engenheiro 
Fábio Barnabé, Jardim Espla-

nada II e funciona de segunda 
a sexta-feira das 6h30 às 18 
horas e aos sábados das 6h30 
ás 10 horas. As coletas são 
feitas de segunda a sexta-fei-
ra, das 6h30 ás 15 horas e aos 
sábados, das 6h30 às 10 horas. 
Para maiores informações 
(19) 3816-4824.

Laboratório
Após 40 anos dedicados à 

qualidade em análises clíni-
cas, aprimorando diariamente 
os serviços, o Laboratório 
Dr. Edna Jaguaribe garante 
a confiança nos diagnósticos 
e o profissionalismo no aten-
dimento aos clientes, sempre 
buscando, incansavelmente, 
a excelência e confiabilidade 
dos resultados através de in-
vestimentos nos profissionais, 
equipamentos e unidades. 

Entre os exames em des-
taque estão o Teste de pa-
ternidade, Sexo do bebê, 
Intolerância alimentar, Toxi-
cológico, Exame pré-natal e 
Mineralograma.

O laboratório Drª. Edna 
Jaguaribe atende os princi-
pais planos de saúde como 
Unimed, Seprev, SulAmérica, 
Porto Seguro, Universal Saú-
de, Marítima Saúde, Allianz, 
Intermédica,  Plano Hospitalar 
Samaritano, Plano de saúde 
Santa Tereza, Cabesp, Econo-
mus, Cassi, Bradesco Saúde, 
Amil e Golden Cross. 

Unidades do laboratório Dr. Edna Jaguaribe

Unidade Cerqueira César (Matriz) - Rua Cerqueira César, 1032 – Centro  
– Indaiatuba  – CEP: 13330-005 - Tel: (19) 3816-4824 - Horário de Fun-
cionamento : 6:30 as 18:00 Seg a Sexta. Sábado 6:30 as 11:00. Domingos 
das 7:00 as 11:00. Horário de Coleta 6:30 as 17:30 de Segunda a Sexta.
Unidade Morada do Sol – 1 - Rua Coronel Júlio Pereira Blum, ,136 
– Morada do Sol – Indaiatuba – CEP 13348-470 - Tel: (19) 3936-
2929 - Horário de Funcionamento : 6:30 as 18:00 Seg a Sexta. Sábado 
6:30 as 11:00. Horário de Coleta 6:30 as 15:30 de Segunda a Sexta
Unidade Morada do Sol – 2 - Rua João Martini, 1195 – Morada 
do Sol – Indaiatuba- CEP 13348-356 - Tel (19) 3328-1850. Ho-
rário de Funcionamento : 6:30 as 18:00 Seg a Sexta. Sábado 6:30 
as 11:00. Horário de Coleta 6:30 as 14:00 de Segunda a Sexta
Unidade Visconde - Avenida Visconde de Indaiatuba, 222 -Vila 
Vitória – Indaiatuba – CEP: 13338-010 - Tel: (19) 3312-1116 - 
Horário de Funcionamento : 6:30 as 18:00 Seg a Sexta. Sábado 
6:30 as 11:00. Horário de Coleta 6:30 as 15:30 de Segunda a Sexta
Unidade CECAP - Rua Dr. Adib Pedro, 22 – CECAP -Indaiatuba 
– Cep:13345-411 - Tel (19) 3875-3976 - Horário de Funciona-
mento : 6:30 as 12:00 Seg a Sexta. Sábado 6:30 as 11:00. Horário 
de Coleta 6:30 as 11:00 de Segunda a Sexta
Unidade Siqueira Campos - Rua Siqueira Campos, 312 – Centro 
– Indaiatuba – CEP 13330-290 - Tel: (19) 3328-2015 - Horário de 
Funcionamento : 6:30 as 18:00 Seg a Sexta. Sábado 6:30 as 11:00. 
Horário de Coleta 6:30 as 14:00 de Segunda a Sexta
Unidade Hospital Santa Ignês (Samaritano) - Av. Pres. Vargas, 
1591 – Cidade Nova I – Indaiatuba – SP, CEP13334-085 - Tel: 
(19) 3885-8400. Segunda a Domingo – Aberta 24 Horas
Unidade Elias Fausto - Rua Siqueira Campos, 235 – Elias Fausto 
– CEP 13350-970 - Tel (19) 3821-1300. Horário de Funcionamento 
: 6:30 as 18:00 Seg a Sexta. Sábado 6:30 as 09:00. Horário de 
Coleta 6:30 as 10:00 de Segunda a Sexta
Unidade Centro Médico São Camilo - Rua dos Andradas, 484 
– Cidade Nova I – Indaiatuba – SP, CEP13334-020 -  Tel (019) 
3834 4877 - Horário de Funcionamento : 8:00 as 16:00 Segunda 
a Sexta. Sábado 08:00 as 12:00. Horário de Coleta : 8:00 as 14:00
Unidade Campo Bonito - Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, 
1112 – Parque Campo Bonito. Tel (19) 3317-0221 - Horário de 
Funcionamento : 6:30 as 17:00 Segunda a Sexta. Sábado 6:30 as 
09:00. Horário de Coleta 6:30 as 09:30 de Segunda a Sexta

Dr. Fernan-
do Jaguaribe 
apresenta a 
nova unidade do 
laboratório Drª. 
Edna Jaguaribe 
e convida a todos 
para conhecer o 
novo local
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polícia

Guarda Civil prende traficante 
no bairro Tancredo Neves
Indivíduo foi surpreendido no momento em que escondia a droga na calçada

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Equipe do GAP frustra furto a residência no Jardim Vale do Sol

Homens do GAP prendem 
indivíduo por roubou bolsa

Carros batem em cruzamento 
no Jardim Morada do Sol

DENÚNCIA

PRISÃOCOLISÃO

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

Foram localizadas 30 porções de crack, 21 tubetes de cocaína e 03 porções de maconha

No acidente ninguém ficou ferido, sendo apenas registrados danos materiais

O indivíduo foi preso em flagrante 
delito pelo crime de roubo 

EDUARDO TURATI RIC/PMI

EDUARDO TURATI RIC/PMICOMANDO UNO/CN

Durante o patrulhamen-
to na rua José Calos 
Wolf, no Bairro Tan-

credo Neves na manhã desta 
quarta-feira, dia 30, as motos da 
ROMI (Ronda Ostensiva com 
Motos de Indaiatuba) flagra-
ram o momento em que M.W.P. 
escondia algo em um buraco 
da calçada. A atitude suspeita 
chamou a atenção dos Guardas 
Civis, que resolveram abordar 
o indivíduo. 

Ao realizar a revista pes-
soal, os Guardas encontraram 
em seu poder um maço de 
cigarros, que dentro continha 
várias porções de crack, ma-
conha e cocaína. Os Guardas 
também localizaram a quantia 
de R$42 em espécie.

O Canil foi acionado, e 

com o cão Max realizaram 
uma varredura pelo local 
a procura de mais drogas 
escondidas. Ao todo foram 
localizadas 30 porções de 

crack, 21 tubetes de cocaína e 
03 porções de maconha. 

Devido à situação de fla-
grante, o indivíduo foi con-
duzido à delegacia de polícia, 

onde o delegado responsável 
ratificou a voz de prisão pelo 
crime de tráfico de drogas. O 
indivíduo permanece à dispo-
sição da justiça.

Um acidente de trânsito 
ocorrido na manhã de segun-
da-feira, dia 28, na avenida 
Engenheiro Fabio Roberto 
Barnabé com a rua Custodio 
Cândido Carneiro, no bairro 
Jardim Morada do Sol, assus-
tou novamente quem mora nas 
imediações.

De acordo com testemu-
nhas, os veículos seguiam cada 

um em uma via, e colidiram no 
cruzamento. O impacto foi tão 
forte que um dos carros rodou 
e subiu na calçada.

No acidente ninguém ficou 
ferido, sendo apenas registra-
dos danos materiais em ambos 
os veículos. Os agentes da 
Guarda Civil foram comuni-
cado que fez o atendimento da 
ocorrência.

No domingo, dia 27, o Coade 
(Centro de Operações, Atendi-
mento e Despacho) da Guarda 
Civil de Indaiatuba, recebeu 
via telefone 153, uma denúncia 
informando sobre um furto em 
andamento no bairro Vale do 
Sol. Segundo o solicitante, que é 
vigia do bairro, ele recebeu uma 
ligação de um morador, infor-
mando que o alarme silencioso 
de sua casa estava disparado. 

Ao chegar no local, o segurança 
notou que as luzes da residência 
estavam acesas e então entrou 
em contato com a Guarda Civil.

Com a informação de que 
os moradores da residência se 
encontravam em outra cidade, 
os integrantes do GAP (Grupo 
de Apoio Preventivo) cercaram 
a casa, realizam uma entrada 
tática, e surpreenderam os furta-
dores ainda dentro da residência.

No interior da casa, os ho-
mens do GAP abordaram quatro 
adolescentes, que já tinham 
separado todo o material que 
pretendiam furtar. Segundo 
informaram, eles passaram pela 
rua várias vezes e acabaram 
escolhendo aquela casa, por ser 
grande, bonita e aparentemente 
não ter ninguém. Eles passaram 
por um buraco entre o portão e 
a cerca elétrica e arrombaram a 

porta da cozinha. Após separar 
todo o material que eles preten-
diam levar, comeram e beberam 
os mantimentos existentes na 
casa, e acabaram surpreendidos 
pelos Guardas Civis.

Todos foram conduzidos até 
a Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão tomou as 
medidas de praxe e posterior-
mente liberou os menores aos 
seus responsáveis.

Durante patrulhamento 
no Bairro Cidade Nova, os 
homens do GAP (Grupo de 
Apoio Preventivo) depararam 
com populares correndo atrás 
de um homem, aos gritos de 
“pega ladrão”.

Em uma rápida ação, os 
Guardas Civis conseguiram 
abordar C.M.S.O., e foram 
informados que ele havia 
acabado de roubar a bolsa que 
carregava. Minutos depois 
uma senhora se aproximou 
da viatura, identificou sua 
bolsa e o indivíduo, como 
sendo a pessoa que a abordou 
no momento que ela saia do 
trabalho, puxou sua bolsa e 
saiu correndo.

Diante dos fatos, todos 
foram conduzidos até a dele-

gacia de polícia, onde o dele-
gado ratificou a voz de prisão 
dada pelos homens do GAP, 
em desfavor de C.M.S.O. O 
indivíduo foi preso em fla-
grante delito pelo crime de 
roubo e permaneceu a dispo-
sição a disposição da justiça.
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Desemprego volta a 
cair e vai para 12,8% 
no 2º trimestre do ano
Queda foi influenciada pelo aumento da informalidade no mercado de trabalho

JME

Classificados grátis - Faça o seu!

Preço da gasolina sobe mais uma vez nas refinarias 
AUMENTO

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

Trabalho informal é um dos responsáveis pela queda do desemprego no país 

EMOJI - O FILME - Lançamento  -  Animação  -  Classificação 
livre -  92 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Sessão especial na Terça (5):   19h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31),  Sexta (1º),  Segunda (4)  e  Quarta 
(6):   15h20  /  19h35. Sábado (2)  e  Domingo (3):   14h40  /  19h35
Terça (5):   somente  15h20
Polo Shopping: Quinta (31),  Sexta (1º),  Segunda (4),  Terça (5)  e  
Quarta (6):   17h30. Sábado (2)  e  Domingo (3):   13h45  /  17h30
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (2)  e  Domingo (3):   17h00
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   15h05  /  20h10
............................................................................................................
ATÔMICA - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 16 anos -  115 
minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   16h15  /  21h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31),  Sexta (1º),  Segunda (4),  Terça (5)  e  
Quarta (6):   18h55. Sábado (2)  e  Domingo (3):   14h15  /  18h55
............................................................................................................
DUPLA EXPLOSIVA - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 14 
anos -  119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   19h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   16h30  /  21h35
............................................................................................................
POESIA SEM FIM - Sessão do Cineclube Indaiatuba* -  Drama / 
Biografia -  Classificação 16 anos  -  128 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (2):   14h00. *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
............................................................................................................
A TORRE NEGRA - 2ª semana  -  Aventura / Ação  -  Classificação 
12 anos -  95 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (31)  a  Segunda (4)  e  na Quarta (6):   
21h15. *Excepcionalmente na terça, dia 5, este filme não será exibido 
no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   18h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   15h50  /  20h45
............................................................................................................
BINGO - O REI DAS MANHÃS - 2ª semana -  Drama  -  Classifi-
cação 16 anos  -  111 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Terça (5):   15h30  /  21h10. Quarta 
(6):   14h00 (Cinematerna)  /  18h20
............................................................................................................
O CASTELO DE VIDRO * - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Domingo (3)  e  na  Quarta (6):   
18h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (4):   18h35
*Excepcionalmente na terça, dia 5, não haverá exibição deste filme
............................................................................................................
ANNABELLE 2 - A CRIAÇÃO DO MAL - 3ª semana  -  Suspense 
/ Terror  -  Classificação 14 anos  -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (31)  a  Domingo (3),  Terça (5)  e  Quarta 
(6):   21h50. *Segunda, dia 4, não será exibida a versão legendada 
no Jaraguá.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Domingo (3),  Terça (5)  e  Quarta 
(6):   16h00. Segunda (4):   16h00  /  21h50
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   16h50  /  19h20  /  21h55
............................................................................................................
JOÃO - O MAESTRO - 3ª semana -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  115 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   17h30  /  20h10
............................................................................................................
PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA * - 5ª semana  -  Ação  
-  Classificação 14 anos -  140 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Terça (5):   18h10. *Este filme será 
exibido somente até terça, dia 5
............................................................................................................
POLÍCIA FEDERAL - A LEI É PARA TODOS * - Pré-estreia 
-  Thriller de Ação  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quarta (6):   15h30  /  21h10. *À partir de quinta, dia 
7, em todas as sessões do dia
............................................................................................................

CINEMA

A taxa de desemprego 
do país caiu 0,8 ponto 
percentual, em rela-

ção ao trimestre encerrado em 
abril e fechou o período maio a 
julho deste ano em 12,8%.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulgados 
ontem, dia 31, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que indi-
ca ainda que o país tem 13,3 
milhões de desempregados,

No trimestre imediata-
mente anterior, encerrado em 
abril, a taxa de desemprego 
havia sido de 13,6%. Na 
comparação com o mesmo 
trimestre móvel do ano ante-
rior, houve alta de 1,2 ponto 
percentual na desocupação.

Os dados representam 
uma queda de 5,1% no de-
semprego frente ao trimestre 
anterior (menos 721 mil pes-
soas). Mas em relação a igual 
trimestre 2016, o desemprego 
cresceu 12,5% (mais 1,5 mi-
lhão de pessoas).

Segundo o IBGE, no con-
texto da crise econômica e da 
consequente falta de oferta de 
empregos formais, a maioria 
dos 721 mil brasileiros que 
deixaram a fila do desem-
prego no trimestre encerrado 
em julho o fizeram via infor-
malidade. 

O IBGE registrou nível 
de ocupação (indicador que 
mede o percentual de pessoas 
ocupadas na população em 
idade de trabalhar) estimado 
em 53,8% no trimestre de 
maio a julho de 2017, apre-
sentando um aumento de 0,6 
ponto percentual frente ao 
trimestre prévio. Em rela-
ção a igual trimestre do ano 

anterior, houve queda de 0,5 
ponto percentual.

Em comparação com o 
mesmo trimestre de 2016,  
o número de empregados 
com carteira assinada caiu 
2,9%,chegando a 33,3 mi-
lhões de pessoas. 

O setor público também 
influenciou a queda do de-
semprego, com aumento das 
contratações, principalmente 
nas prefeituras. As oportuni-
dades no setor público chega-
ram a responder por mais da 
metade dos novos empregos 
do trimestre – o equivalente 
a 423 mil vagas.

Carteira Assinada
A influência da infor-

malidade sobre o aumento 
do emprego também pode 
ser constatada quando se 
analisa o comportamento do 
emprego formal neste último 
trimestre encerrado em maio.

Apesar da estabilidade 
do número de carteiras de 
trabalho assinadas em rela-
ção ao trimestre anterior (de 
33 milhões de pessoas), a 

comparação com o mesmo 
trimestre de 2016 mostra 
queda de 2,9% – o que re-
presenta equivalente menos 
1 milhão de pessoas com 
carteira assinada.

Já o número de empre-
gados sem carteira assinada 
cresceu 4,6% na mesma base 
de comparação (mais 468 mil 
pessoas), chegando a 10,7 

milhões de pessoas. Em um 
ano, o aumento foi  de 5,6% 
(mais 566 mil pessoas).

O contingente de traba-
lhadores por conta própria, 
por sua vez, fechou julho em 
22,6 milhões de pessoas, uma 
alta de 1,6% na comparação 
trimestral (mais 351 mil pes-
soas), permanecendo estável 
na comparação anual.

Com a falta de oportuni-
dade no mercado do trabalho, 
muitas pessoas tem encontra-
do no informal uma oportuni-
dade, muitas vezes de sucesso.

Como é o caso da confei-
teira Emília Parreiras, 34 anos, 
que hoje sobrevive com a 
venda dos seus bolos e doces. 
“Há 5 anos optei pelo informal 
uma vez que após perder meu 
emprego me vi sem rumo”, 
conta. “Mas graças a Deus te-
nho me sustentado bem como 
confeiteira, porém às vezes 
sinto falta da estabilidade, 

salário fixo e segurança que 
um emprego formal oferece 
ao funcionário”, revela.

A manicure Carla Ales-
sandra Stuque também viu 
na informalidade uma opor-
tunidade de renda extra no 
orçamento familiar. “O mer-
cado de trabalho está cada dia 
mais exigente e as vagas são 
poucas para quem não tem 
muita experiência em deter-
minada função, por isso optei 
por trabalhar por conta e isso 
tem ajudado no orçamento da 
casa”, finaliza.

Mercado informal é saída para pro-
fissionais que estão desempregados

Desde terça-feira, dia 
29,  o preço da gasolina 
nas refinarias sofreu um 
aumento de 1,1% e o do 
diesel de 0,4%. O anúncio 

foi feito pela Petrobras e 
segue a nova política de 
ajuste de preço, que tem 
como base o preço de pari-
dade de importação.

O ajuste anterior havia 
sido anunciado no último 
dia 26, com aumento de 
1,2% na gasolina e dimi-
nuição de 0,7% no diesel. 

A nova política foi adota-
da no começo de julho e, 
desde então, os reajustes 
são feitos quase que dia-
riamente.
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Aluno do Esporte 
Cidadão é destaque em 
torneio de tênis

Tornados vence e se classifica para semifinal do Paulista

PROJETO

FUTEBOL

2ª Indaiatuba Run terá largada às 8 horas,  na Avenida Fábio Ferraz Bicudo

A equipe rugby Tornados venceu o Corinthians rugby pelo placar de 36 a 10

Gustavo Carvalho e o professor Alfredo Souza do Esporte Cidadão

Indaiatuba Run acontece 
neste domingo 
A retirada dos Kits deverá ser feita na loja Louco por Esportes, das 11h às 14 horas

A 2ª edição do Indaia-
tuba Run acontece 
neste domingo, dia 

3, com largada às 8 horas, na 
Avenida Fábio Ferraz Bicu-
do. A prova de rua é organiza-
do pelo grupo Profissionais 
de Eventos Esportivos (Pro-
eesp) e  conta com o apoio do 
Grupo Mais Expressão.

A retirada dos Kits de-
verá ser feita na loja Louco 
por Esportes que fica na 
Rua Padre Bento Pacheco, 
1128, Centro, das 11h às 
14 horas. Não serão entre-
gues Kits após o horário 
estipulado. 

A competição será dis-
putada em pelotão único 
na categoria geral de 6km e 
12km e na categoria cami-
nhada na distância de 3km. 

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 
masculino 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. 

O diretor geral da prova, 
Antônio Muknick salienta 
que a corrida deve manter 
a mesma qualidade das pro-

movidas em Indaiatuba an-
teriormente. “Muitas novi-
dades estamos preparando 
para o dia, como aumento 
das distancias, trajeto novo 
e kit imbatível”, revela.

O aluno Gustavo Carva-
lho participou do seu pri-
meiro torneio oficial de tênis 
e conquistou o 1º lugar no 
Torneio da Liga Jundiaiense 
de Tênis, etapa Tênis Clube 
de Indaiatuba. 

Gustavo começou a pra-
ticar o esporte no projeto 
Esporte Cidadão em 2014, no 
núcleo do Sesi, com o profes-
sor Alfredo José de Souza. 

O professor conta que 
Gustavo é um aluno aplica-
do e que sempre gostou do 
esporte. “Depois das aulas ele 
continuava treinando sozinho 
e a família conta que ele tam-
bém treinava em casa. Ele 
tem boa coordenação motora 
e é muito persistente, não 
desiste facilmente das coi-
sas. Agora está colhendo os 
frutos!”, afirmou o professor.

O educador ressalta que 
desde que iniciou as aulas 
do projeto, Gustavo se de-
senvolveu não só na modali-
dade, mas também enquanto 
indivíduo. ”Quando começou 
no Esporte Cidadão, Gustavo 
queria ser sempre o primei-
ro, mas ao longo do tempo 
aprendeu a dividir, a esperar a 
vez, a ajudar os novos alunos, 
a partilhar o que aprendeu. 
Ele ficou ainda mais partici-
pativo nas aulas”, comentou 

Souza. 
“Eu sempre fui muito 

ativo e meio elétrico. E o 
esporte está me ensinando a 
seguir regras e ter disciplina. 
Eu achei muito legal partici-
par do torneio. Fiquei muito 
ansioso e na expectativa de 
tudo dar certo!”, contou o 
aluno.

Embora o Esporte Cida-
dão seja de caráter educacio-
nal, que não visa à competiti-
vidade, o resultado alcançado 
pelo aluno no torneio e sua 
evolução nas aulas, demons-
tra que o projeto impacta 
diretamente na vida dos seus 
alunos e vem atingindo as 
metas qualitativas propostas, 
como ocupar com qualidade 
o tempo livre dos alunos, 
fomentar um estilo de vida 
saudável e ainda trabalhar 
valores fundamentais à de-
mocracia e à cidadania. 

O Projeto Esporte Ci-
dadão, desenvolvido pela 
ONED, Organização Nacio-
nal das Entidades do Des-
porto, em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatuba, é 
incentivado pela empresa 
John Deere do Brasil e pelo 
Banco Sofisa. Recebe recur-
sos via Lei de Incentivo do 
Ministério do Esporte desde 
2014. 

Em jogo realizado no 
último sábado (26) em In-
daiatuba a equipe masculina 
de rugby Tornados venceu o 
Corinthians rugby pelo placar 
de 36 a 10. Com a vitória a 
equipe se classificou com 
uma rodada de antecedência 
para a semifinal do Campeo-
nato Paulista B.

No jogo, o Tornados fez 

um ótimo 1° tempo, abrindo 
vantagem de 21 a 07. Na 
etapa final a equipe do Co-
rinthians cresceu na partida e 
foi pra cima do time da casa, 
mais o Tornados controlou o 
jogo e saiu vencedor. 

Ao final da partida o capi-
tão da equipe de Indaiatuba 
Sandro Ripabello disse que 
que precisa redefinir a es-

tratégia. “Fizemos um bom 
jogo, mas eu não diria ótimo. 
Estamos com alguns jogado-
res lesionados e essa queda 
de número de pessoas nos 
treinos dificulta o trabalho. 
Mas é só mais um desafio a 
trabalharmos e confiamos em 
nosso treinador Anthony”.

A próxima rodada será 
no dia 16 de setembro contra 

São Bento Rugby de SP em 
Indaiatuba.

Na categoria juvenil mas-
culina, o Tornados viajou 
para São João da Boa Vista 
há duas semanas e enfrentou 
os Tucanos, perdendo por 
26 a 21.

“A evolução após a fusão 
das equipes Tornados e Sesi 
é aparente. Estamos com um 
ótimo trabalho e os frutos 
logo aparecerão. Em breve 
teremos novo amistoso” co-
mentou o manager Douglas 
Mucci. 

Os treinos da categoria 
juvenil estão acontecendo no 
Sesi, nas terças e quintas-fei-
ras às 18 horas. Quem tiver 
interesse pode entrar em con-
tato diretamente com o Sesi.
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1ª Feira da Primavera 
acontece no próximo 
fim de semana
Evento contará com exposição e vendas de diversas orquídeas, além de palestras e sorteio de brindes
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A 1ª Feira da Primavera acontece nos dia 9 e 10 de setembro no Sindicato Rural de Indaiatuba 

Em sua apresentação a cantora 
traz grandes sucessos da MPB

Corporação Musical Villa 
Lobos se apresenta no Ciaei

Bárbara Pistila sobe ao 
palco do “Pitada Musical” 
no Shopping Jaraguá 

CONCERTO MÚSICA

Horóscopo de 01 a 07/09 Por Alex Costa Guimarães

Período em que ocorrem situações que levarão o nativo a 
dar o melhor de si, e, com isso, se sentirá útil em relação 
ao seu ambiente imediato. Estará mais apaixonado e sentirá 
suas emoções mais intensas, mais à flor da pele, e poderá 
agir em função das emoções sem raciocinar corretamente. 
No entanto, sua inteligencia emocional está em desenvol-

vimento por estas semanas.

O taurino estará enfrentando situações um pouco difíceis 
para seu ritmo de vida. Poderá ter que agir de forma rápi-
da, decidir de imediato, sem permitir que fantasie alguma 
coisa.Isso pode gerar excessos em sua vida afetiva ou 
amorosa. Alguns podem conversar bastante sobre suas 
questões financeiras por estas semanas. Tensões entre o 
conjuge e o nativo.

Muita atividade focando renovações de ideias, de sua vida 
sentimental e de projetos . É importante ter cuidado para não 
se perder em sua vida familiar, pois o lar, familia, parentes, 
sua casa,  geram tensões fortes, pois estão contrários ao que 
o nativo acredita ou deseja. Isso poderá fazer o geminiano 
tentar impor sua visão das coisas sem conversar antes. 
Paciência para que as coisas se organizem.

O canceriano continua atravessando por mudanças inevi-
táveis e, apesar de difíceis, serão a garantia de sua estabi-
lidade futura. Mas, no momento, parece meio caótico as 
coisas. Há um risco de ultrapassar os limites do seu orça-
mento, cuidado para não assumir consequências pesadas. 
Suas atitudes emocionais e sem razões lógicas podem ser 
fontes de dores de cabeça.

Estas semanas prometem um bom período para o Leonino 
em todas as áreas de sua vida. estará mais ligado a sua vida 
social do que o de costume e os compromissos podem, 
facilmente, trazer grandes responsabilidades. As situações 
estão propícias para atar novos laços em todos os domínios. 
Você decide ir mais longe com certos compromissos e isso 

pode gerar novas ligações sejam comerciais ou afetivas.

Todas as mudanças emocionais que o nativo vem sofrendo 
agora começa a evoluir para o despertar de sua liberdade 
interior. Pode ter sua vida financeira apertada e seu senti-
mento de negócios ficar atvado, mas isso de alguma forma 
o ajudará a acabar com os hábitos que prejudica sua vida 
financeira. Momento de usar a intuição em suas pesquisas, trabalho e em 
diversas oportunidades. Projetos pessoais sofrem avanços inesperados.

Vida familiar em foco nesse mometo, podendo ter que 
começar a pensar em como alterar sua situação ligada ao 
conjuge e a seu lar. Terá facilidade para detectar mentiras 
ao seu redor. Sua maneira de ver a vida e julgar as coisas 
pode fazer com que você descubra novas maneiras de ver e 

viver a vida. Seu relacionamento pode modificar de forma posisitvamente 
com sua atitude. 

O escorpiano precisa ter cuidado com seus gastos. O momento 
pede para entender por que dá cinco minutos o nativo deseja 
gastar tudo  e em seguida, controlar todos os gastos. Profis-
sionalmente, o momento é muito exigente, mas bem frutífero, 
e o nativo tem que evitar aquela preguiça que o impediria de 
atingir sua meta. Afetivamente, muitas pessoas se sentem atraídas pelo nativo, 
mas sua maneira de falar deixando os outros distantes pode ser um problema.

O sagitariano será forçado a ter mais atitude e focar no 
trabalho mais do que o de costume. Apesar de parecer que 
estará hiperagitado, seus caminhos estarão abertos. Período 
importante para mudar de profissão, abrir uma empresa, 
fazer uma sociedade ou uma parceria. Na afetividade, 
muitas oportunidades. Momento de fazer atividades físicas 
ou de iniciar uma dieta.

Apesar de profissionalmente o nativo estar em uma boa 
fase, em sua vida pessoal pode se sentir confuso, com um 
forte senso de realidade e suas manifestações de afeição e 
de apego sejam repensadas. Os outros acabam pensando que 
o nativo não tem sentimentos. Busque manter equilíbrio e 
suavidade em sua maneira de se expressar.

Por estas semanas o nativo desejará fugir de seus sentimentos 
e se recolher em um mundo mais racional, mas isso será 
difícil. Com este comportamento o aquariano poderá criar 
situações das quais serão complexas para ele tomar decisões. 
Profissionalmente estará mais criativo e inovador. Cuidado 
com sua saúde, pois haverá mais fraqueza orgânica.

O pisciano estará desejoso de direcionar sua afetivida-
de para locais que ainda não sejam explorados. Poderá 
fazer coisas sem perceber, gerando possibilidade de 
desconforto em seus relacionamentos. Risco de ficar 
com dúvidas e para tomar decisões. Evite tomar deci-
sões enquanto estiver nessa fase.

A 1ª Feira da Primavera 
acontece em Indaia-
tuba nos dias 9 e 10 

de setembro, apresentando 
para o público uma grande 
variedade de orquídeas, e duas 
palestras, sendo uma no sába-
do às 15h e outra no domingo, 
às 10h. A entrada é franca e 
acontece das 9h às 17h, no 
Sindicato Rural de Indaiatuba.  

De acordo com a organiza-
ção do evento são esperadas 
mais de mil pessoas nos dois 
dias de evento.

No dia os visitantes po-
derão comprar orquídeas a 
preços populares, a partir de 
R$5. Também vão estar à 
venda adubos, substratos e 
outros itens necessários para 
o cultivo de orquídeas.

Nas palestras, o público 
terá noções básicas de cultivo 
dessas plantas, manutenção, 
replante, além de controle de 

pragas e doenças. Serão tira-
das dúvidas das pessoas que 
farão o curso básico e haverá 
sorteio de brindes. Não é ne-
cessário fazer inscrição, basta 
comparecer no horário, sendo 
entrada gratuita também.

De acordo com o presi-
dente a Associação Indaiatu-

bana de Orquidófilos (AIO), 
Marcos Scarpa, o objetivo do 
evento é promover os produ-
tores de orquídeas da região. 
“A expectativa é promover 
os produtores de orquídeas 
da região e angariar fundos 
para a promoção do evento na-
cional que ocorrerá no início 

de novembro no clube nove, 
a 5ª Exposição Nacional de 
Indaiatuba” conta.

O Sindicato Rural de In-
daiatuba está localizado na Rua 
Bernadino de Campos, 138, 
Centro. Para mais informações, 
basta entrar em contato no nú-
mero (19) 99944-5353.

A Corporação Musical 
Villa Lobos, com apoio da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura, traz para a população 
o espetáculo “Um Toque 
de Clássicos 3” amanhã, 
dia 2, a partir das 20h, na 
Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei. Com regência de 
Samuel Nascimento de Lima 
e acompanhamento de 45 mú-
sicos a Corporação apresenta 
um repertório que privilegia 
compositores clássicos, como 
Joahn Sebastian Bach, e au-

tores contemporâneos, como 
Leonard Bernstein. Para este 
concerto, a entrada é gratuita. 
Informações (19) 3894-1867.

A Corporação Musical 
Villa-Lobos é um tradicional 
agrupamento musical que 
vem experimentando, nos 
últimos anos, uma progres-
siva melhoria técnica com o 
aprimoramento que confere à 
Corporação um status de or-
questra de sopros e, por isso, 
vem sendo anunciada como 
Banda Sinfônica Villa-Lobos.

Corporação Musical Villa Lobos se apresenta 
amanhã na Sala Acrísio de Camargo

A cantora sorocabana Bárba-
ra Pistila se apresenta hoje, dia 
1º, no “Pitada Musical” do Sho-
pping Jaraguá. Com um timbre 
inconfundível, a cantora e vio-
linista, sobe ao palco trazendo 
grandes sucessos da MPB em 
uma apresentação voz e violão.

Bárbara estudou violão e 
guitarra no Conservatório de 
Tatuí e fez aulas de canto no 
Núcleo Arte e Cultura (NAC). 
Para sua apresentação, a cantora 
traz um repertório recheado de 
sucessos de consagrados artistas 
como Ana Carolina, Cássia 
Eller, Lulu Santos, Jota Quest, 
Marina Lima, entre outros.

A apresentação acontece 
na Praça de Alimentação do 
Shopping Jaraguá Indaiatuba, às 
19h, com entrada gratuita.

Variedades de Café
INFORME PUBLICITÁRIO

Existem muitas variedades da planta de café Ará-
bica. As mais comuns nas melhores regiões pro-
dutoras brasileiras são: Bourbon, Catuaí, Acaiá e 
Mundo Novo. E, dentre essas variedades, existem 
também várias subvariedades: Bourbon Amarelo 
e Vermelho, Catuaí Amarelo e Vermelho, varie-
dades de Mundo Novo, etc. Abaixo as característi-
cas de algumas das principais variedades. 
 
Café tipo Bourbon

Características de sabor deste café: 
 
É considerada uma das melhores variedades para 
produção de cafés gourmet. Seu aroma intenso, 
suavidade, textura achocolatada e sabor adocica-
do conferem características únicas. Porém, vale 
lembrar que solo, clima, altitude e processos de 
secagem são fundamentais para maximizar todas 
essas características. 
Na Mon Petit Cafeteria você encontra esta e 
outras variedades deliciosas do café arábica bem 
gostoso e fresquinho. Venha conferir. Avenida 
Itororó, 791 - Cidade Nova I - Indaiatuba/SP
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Augusto Viana, presidente do Creci, em recente evento na cidade 
com os amigos Aline e Xavier, proprietários da Predial ImóveisGalina e João na Kostela do Japonês

Corporação Musical Villa Lobos se 
apresenta gratuitamente no Ciaei

Jogo das Estrelas/Festa do Chopp

34ª Noite do Queijo e Vinho da AEAI

Rugby em Indaiatuba - Tornados

Expo Gaúcha do Brasil pela 
primeira vez em Campinas

Falando de Rotary

A Corporação Musical Villa Lobos, com apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura, traz para a população o espetáculo “Um Toque de 
Clássicos 3” no sábado (2) a partir das 20h, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei. Com regência de Samuel Nascimento de 
Lima e acompanhamento de 45 músicos a Corporação apresenta 
um repertório que privilegia compositores clássicos, como Joahn 
Sebastian Bach, e autores contemporâneos, como Leonard Bernstein. 
Para este concerto, a entrada é gratuita. Informações (19) 3894-1867.

Começou no dia 01 de Setembro, às 16h,  a 1ª Expo Gaúcha  
de Campinas. O evento acontece de 01 a 10 de Setembro, no 
Bonvenon Eventos, Avenida Lix da Cunha,103, Vila Industrial. No 
primeiro dia do evento a Feira abre oficialmente às 16h. Sábados e 
Domingos  das 12h ás 23h. E de segunda a sexta sempre das 16h 
ás 23h. O evento conta com 60 expositores, reunindo comerciantes 
de produtos já tradicionais como queijos, vinhos, salames, erva-
mate, e ainda traz novidades em moda couro, Festival de Cucas,  
artesanato e decorações. Além das atrações culturais com as 
apresentações de danças típicas com grupo  gaúcho.

No Rotary Cocaes - O Rotary Cocaes realizou na noite do 
dia 29/08/2017, a sua 9ª Reunião do Ano Rotário 2017/2018 
sob a gestão do presidente Boanerges Gonçalves. A Reunião 
foi a festiva de Dia dos Pais, com todas as homenagens que 
são de direito. Uma linda reunião e abrilhantada pela visita do 
ex-companheiro Anderson Venâncio com sua noiva Liliana 
Candida, meus afilhados queridos, também presente o querido 
Fran’s Saladin Ubida, além das cônjuges e dos familiares dos 
rotarianos, e dos visitantes que tanto nos honraram.

O Distrito 4310 realizou na manhã do dia 27/08, na cidade de 
Itu, o Terceiro Treinamento Seccional da Fundação Rotária, 
para presidentes, presidentes eleitos, secretários, presidentes 
de comissão da Fundação Rotária e presidentes da comissão de 
desenvolvimento do quadro associativo.O evento foi no IBAO - 
Instituto Borges de Artes e Ofícios.

Na manhã do dia 26/08, sob iniciativa do Rotary Club de 
Indaiatuba Votura, juntamente com os clubes de Rotary de 
nossa cidade, o Indaiatuba, o Cocaes e o E-Club dist. 4310, 
e mais os Rotaractianos. Interactianos e Rotarykidianos além 
da escola Municipal EMEB Profª. Renata Guimarães Brandão 
Anadão, e claro o pessoal; do SAAE de Indaiatuba, Presentes: 
Prefeito, Sr. Nilson Gaspar; Governador de Rotary dist. 4310 
Walter Viotto, e os convidados que quiserem vir. Uma manhã 
deliciosa e ecológica com muito amor e muita diversão! No 
final o Cocaes almoçou com o Governador, Coordenadora, 
Secretário e Amigos, na Casa da Moqueca em Indaiatuba.

No Sábado dia 26/08, o Indaiatuba Clube realizou o aguardado 
Jogo das Estrela, juntamente com a Festa do Chopp. O jogo, 
contou com a presença de estrelas do futebol, como: Careca 
e Ronaldão (ambos ex-São Paulo), Zenon, Rogério, Guinei 
e Ezequiel (ex-Corinthians), Gilmar e Pires (ex-Palmeiras), 
Macedo e Ailton Lira (ex-Santos), João Paulo (ex-Guarani) e 
Vitor (ex-Real Madrid), tudo foi um sucesso total, Parabéns ao 
IC por mais esta Festa linda.

A AEAI, realizou na noite do dia 26/08, a sua 34ª edição da Noite 
do Queijo e Vinho. Esta noite que já é tradição, foi realizada 
no Salão Social do Clube 9 de Julho, com animação da Banda 
Medley, que este está comemorando os seus 15 aninhos; e o 
Buffet foi do”Mestria Cuisine Buffet”. Organização nas mãos 
da querida e incansável Denise. Parabéns ao Presidente da 
AEAI, Luiz Roberto Fruet e a sua esposa Irene Scaravelli Fruet.

26/08, dia de Rugby em Indaiatuba, Nosso querido Tornados jogou 
com o Corinthians Paulista pelo Campeonato Paulista B - Vitória do 
Tornados 36 a 9 sobre o Corinthians. A V A N T I - T O R N A D O S!

Alunos do Ensino Médio noturno do Objetivo no Sarau 
Complexidade

Guilherme Azevedo comemorando o aniversário de 4 anos 
no Objetivo

Angelina D’el-Rey comemora o aniversário de 5 anos no 
Objetivo

Gabrielle Luna e Sophia Clavijo no intervalo do Colégio Montreal
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Cortina

Bromélia / Primavera Bromélia / Primavera

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. 

Charuto Folha de Uva

Frios Fatiados

Grenelle Gastro Pub - almoço perfeito

Restaurante Caipirão

Coordenado Oriental

Às vezes, as 
imagens já dizem 
tudo! Os lindos 
e saborosos 
charutos, 
preparados com 
tenras folhas de 
uvas, enroladas 
e recheadas com 
carne moída 
combinada com 
arroz, sobre molho 
especial. Uma 
excelente sugestão 
para você saborear 
na Casa da Esfiha!

A “A Nova Loja” acaba de receber a nova coleção Bromélia Primavera 
de vestidos de noiva da Center Noivas, uma combinação perfeita das 
tendências da moda com as melhores tradições do casamento em 
modelos deslumbrantes. Para quem vai casar é a melhor opção, uma 
variedade incrível de modelos com tecidos nobres, transparência, cetim, 
pedraria e muito brilho. Vale a pena também conferir a nova coleção 
moda festa, com vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou 
aluguel. Demais! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

Verão é a estação do calor, da cor, da mulher Brasileira. A nova 
campanha Sexy é Ser Você traz o lançamento da cor Pantanal, 
o verde com característica militar que é queridinho da estação! 
Trouxemos a cor Pantanal para invadir o Verão pois é uma cor 
que remete a frescor, leveza, neutralidade. Pantanal é um dos 
tons mais sóbrios da cartela e engana-se quem diz que o militar é 
tendência exclusiva do inverno. Essa tonalidade de verde é forte 
tendência mundial e retrata a beleza e delicadeza da natureza. Av 
Pres Kennedy, 1417. Fone: 3825-8963 / 9.7133-1417 (Whats app).
Segunda a Sexta feira das 9h às 19h. Sábados das 9h às 15h 
Facebook: hope Indaiatuba. Instagram: hope.indaiatuba

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

Não deixe de conferir na MMartan a nova coleção Primavera/
Verão como este maravilhoso Coordenado Oriental. Av. Presidente 
Kennedy, 1142 (19)3816-5431

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. 
Montamos ao sua tábua de frios ao seu gosto. Aproveite 
também nossas promoções semanalmente. Confira na Rua 
11 de Junho, 232. Fone: 3816-7750 / 3392-0501. Demais!

Kostela do Japonês é uma satisfação

O Grenelle GastroPub oferece diariamente no almoço maravilhosos 
pratos executivos e a la carte. Não deixe de saborear incríveis 
lanches como Burguers, Americano, Bombom Burguer, PH 
Burguer, Crispy Cheddar, lanche de pernil, Grenelle’s Duck Burguer 
e Picanha defumada e outros e divinas porções nas noites de 
sexta e sábado. A partir do dia 06 de setembro, que antecede 
o feriado, teremos de noite o Festival de Mini Burgers e a partir 
desta data toda quinta-feira vá conferir mais essa novidade. Aos 
sábados com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale a 
pena conhecer na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289

Joelho de porco a 
pururuca

O simpático casal Lara e Guilherme com a pequena Helena

Moyses e Rodrigo

O casal Fabricio e Micheli com o filho Davi
A doutora Sueli Midore, da Clínica Bicho Amigo, com a paciente 
Nina e as tutoras Ana Clara e Liliane Boldrin, após consulta

A Nova Loja 
Moda Atual teve 
o imenso prazer 
de participar 
desse momento, 
ganhadora do 1° 
Lugar do Miss 
Indaiatuba 2017, 
Larissa 
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social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

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

Edson e Lucas no Cintra Restaurante

Sandra, Marilena e Beatriz no Restaurante CaipirãoKeli e Fabiana no Restaurante Açafrão

Júlio na Churrascaria Sal e Boi

Catia, e Livia na Casa da Moqueca

Wagner no Cintra Restaurante

Silmara e Camila no Grenelle Gastro Pub

Marli, Rosangela e Marisa no Cintra Restaurante

Maria Cristina e Aelma no Grenelle Gastro PubLeila, Meire, Tiago e José Roberto Equipe VDA no o Rei Do Sabor

Teotônio na Big House Luiz Fernando do Caipirão
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gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.brVisite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

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

helga takeno

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

Equipe sub 9 da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro em recente treino

Equipe sub 11 da Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Equipe sub 7 da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro em recente treino

Prof. Michael e aluno 
matheus,  ganhador 
da camiseta do japão 
em recente sorteio na 
Toquinha da Raposa

Eder Lobão recebendo as misses Larissa Anacleto e Daniela 
Gaspar na Croasonho

Palestra de Inteligência Emocional que aconteceu essa 
semana no The Diplomat com o Coach Fray. Na foto Fabio 
Fray, Kelly Mattos e Josi Fray

Alex Rebello, Thais Oliveira, Dominiki Furlan, Thamires 
Almeida e Cristiano Bimonti na inauguração do Asiatique, 
novo restaurante asiático comandado pelo Chef Igor Furlan

O Chef Igor Furlan inaugurou seu novo espaço ao lado do 
restaurante Amadeu, o Asiatique. Decorado por Anderson 
Leite, o espaço oferece um menu asiático

Mario Barnabé, Erika Barnabé, Flodoaldo Almeida e 
Alessandra Simone na inauguração do Asiatique

O lindo Felipe estará concorrendo á 
título de mister Indaiatuba e região 
que acontecerá no Casablanca 
Eventos no dia 17 de setembro

Marcia da Costa Larangeira lançou no último dia 25, no Casarão Pau Preto, seu 
livro de poesia, Breviário. A noite de autógrafos contou com famíliares e amigos 
que foram prestigiá-la. Parabéns!

O condutor socorrista Murilo da 
Sanare Serviços de Saúde na 
FAICI 2017

Letícia Mirella e Camilla na Expoflora, em Holambra

Isa Costa participou da Ultramaratona 
12 horas, e terminou com a 1ª na faixa 
etária e 7ª no geral. Parabéns!

Fabio Matias da Riqueza Paisagismo e Sandro 
Donha da Fox Pinturas.jpeg

Carla Santos entregando o prêmio 
a Ana Paula, ganhadora do sorteio 
de uma diária em hotel fazenda

Alunos Vitor Freitas e David Asaf do 
Colégio Episteme. É pelo sorriso que 
reconhecemos nosso alunos!

Drª. Natachia e a técnica de 
enfermagem Nara da Sanare Serviços 
de Saúde cobrindo a FAICI 2017

Turma do 7º Ano do Colégio Meta, recebeu a visita da 
Chinesa Fang para uma entrevista em Inglês e contar sobre 
sua vida no Brasil

Colaboradores do Jornal Mais Expressão , participaram do 
Treinamento de Vendas com PNL, Ministrado pelo Master 
Coach Renato Maggieri
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Locação – Salões e Salas

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comerc ia l  20M²,  01 Wc, 
Ar  Cond ic ionado,  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 . 0 0 0 , 0 0  +  C o n d o m í n i o 
R$424,00 + IPTU

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

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

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

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

Locação - Casas

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

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

Cidade Nova – CA 02988
01 dormitório, cozinha, sala, la-
vanderia, 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 

Jd. Morada do Sol – CA 02437
02 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, Wc, área de serviço, 02 vaga
R$ 900,00 

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

Cidade Nova II – CA02993
Casa 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, quintal, lavanderia 02 vagas.
R$ 1.000,00 + IPTU 

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

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

Centro – CA0370
Casa 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, quintal.
R$ 1.200,00 + IPTU 

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

Vila Maria Helena-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$1.700,00 + IPTU

Villaggio di 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 01 dormi-
tório com Wc. 
Garagem coberta P/01 auto e 1 
descoberta.
R$ 2.000,00 + COND R$ 210,00 + 
IPTU

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

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

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

Locação - Apartamentos
 
Centro – AP00824
 Kitnet sem garagem
R$ 790,00 Isento de Condomínio 
e IPTU

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 Cond. e IPTU).

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 Cond. 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, Cozi-
nha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00

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

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

Cecap- AP00828
03 Dormitórios (1 suíte) sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, cobertura, sala área 
gourmet e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

Venda - Casas

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, quintal e 02 vagas.
R$240.000,00

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

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

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

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

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

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

Jd.Morada do Sol – CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 vagas 
cobertas.
R$380.000,00

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

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(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/ emprega-
da, 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, cozinha, 
sala de jantar,03 Wcs, área de luz, 
lavanderia, quintal, área de churrasco, 
edícula com Wc, aquecedor solar,02 
vagas.
R$ 495.000,00

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar 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

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

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

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

Jd. Bela Vista-CC00050
Sobrado: 03 suítes/1 closet, varanda, 
cozinha c/ despensa, lavabo
Sala de Estar c/ pé direito duplo, sala 
de jantar, sala TV/escritório  
Entrada lateral, banheiro externo, 
piscina, quintal e churrasqueira 
(Sacadas em 2 quartos (frente e fun-
dos) 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 ar-
mários planejados), sala 02 ambientes, 
copa, cozinha planejada, despensa, 
área de serviço, quintal com forno a 
lenha, churrasqueira, piscina, Wc, 04 
vagas e portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

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

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 am-
bientes, escritório, copa, cozinha, 
despensa, lavanderia, vaga 06 carros, 
área de lazer com salão de festa, qua-
dra de tênis, sala de ginástica, campo 
de futebol e área de recreação infantil 
(aceita permuta por apartamento ou 
casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00
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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 057791 - Spazio Illuminare - 3 
dormt/ 1 suite/  sala/  coz amer/ sala jan-
tar/ lavand/wc / 1 gar R$ 250.000,00

ref. site 170891 - Jardins do Império – 
Terreno com 115 m² - R$120.000,00

ref. site 32387 - Rec.camp.int.viracopos  - 
2 dorm. / sala / copa / coz. / wc / as / edicu-
la / chur. / fogão a lenha / piscina / sauna 
/ volei de areia / pomar / gar.2 vagas / 
gramada. r$ 450.000,00

ref. site 678791: Jd. Nely - 2 suites / sala/ 
coz amer/ lavabo/ lavand/ varanda/ 2 gar 
R$1.100 + IPTU

ref. site 785291 - Jd. Regina - 4 dormt / 1 
suite / 2 salas / 4 wc / as / desp / 2° casa com 
1 dormt / sala / coz / wc / gar R$ 580.000,00

ref. site 373361: Jd. Renata - 3 
dorm.(suíte) / sala / coz. / wc. / as / 
gar. R$ 1.000,00

ref. site 23009  - Jd. Jequitiba  - 3 dorm.
(suite) / sala 2 amb. / coz.amer. / chur. / 
cerca elet. / gar.2 vagas. R$260.000,00

ref. site 549791: Jd.das Andorinhas - 2 
dormt/sala/wc /coz/lavand/ 2 gar/ quintal/ 
jardim R$1.200

ref. site 579791 - Jardim Paulista- 2 dor-
mt/ sala/ coz ame/ wc /lavand/ edicula c/
wc /1 gar R$950,00

ref. site 279791: Centro - 3 dormt/ 2 wc/ 
sala/ coz/ copa/ quintal/ 4 gar /edícula/ 
churrasq R$3.000 + IPTU

ref. site 408791 - Jd dos Colibris - 3 dormt/ 
1 suite/ sala/ coz. Planejada/ wc / churrasq/ 
lav./ 3 gar / portão automático R$ 380.000,00

ref. site 849791: Centro - 2 dormt/ sala/ 
coz/ wc /lavand/ jardim. R$ 1.200 + IPTU
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
COD.259 – VL.TELLER – R$400 MIL – 2dorms,sala,copa,co-
z,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,la-
vabo,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,la-
vabo,coz planejada,lavanderia,dorm e WC de empregada,escri-
tório,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 saca-
da,,sala 3 ambientes,coz,lavabo,lavanderia,escritório,dispensa,-
piscina,churrasqueira,arcondicionado,aquecedor solar,garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st),sala de 
estar e jantar,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ – R$390 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,w-
c,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,W-
C,lavanderia,garagem coberta para 2 carros,forno caipira,campo 
de futebol,pomar com muita fruta,poço artesiano,água e esgoto 
na rua,caixa d´água 3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina,churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, gar.
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm,coz,wc
CECAP III – R$600,00 – dorm,coz,wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2Ds,sala,coz,WC,s/ gar.
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – dorm,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
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,quar-
tinho de despejo,garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm,sala,coz,WC,entrada 
para carro
COLIBRI  R$1.100,00  2dorms,sala,coz,WC,garagem
JD.TROPICAL – R$1150,00 – 2dorms,sala,coz,WC,garagem

JD.UMUARAMA – R$1200,00 – 2dorms (1st),sala,coz,WC,chur-
rasqueira,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,3w-
c,as,quintal,garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms,sala,copa,coz,W-
C,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,garagem 
para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1s-
t),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,escritó-
rio,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 INFERIOR: 
sala 2 ambientes,coz c/a/e,lavanderia,churrasqueira,garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts,dorm reversível,-
sala 2 ambientes,coz planejada,piscina,churrasqueira,WC exter-
no,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$730,00 – 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,gara-
gem (INCLUSO COND. E IPTU)
VL.FURLAN – R$1300,00 – 2dorms (1 c a/e),sala,coz planejada 
com fogão,WC,lavanderia planejada,garagem.

JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st),sala,coz,WC,1 vaga 
de garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st),sala de estar e jan-
tar,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 privati-
vo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,serviço de 
limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo,incluso água,luz,IPTU,ar condicionado,lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,sa-
cada,ar condicionado,montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m²,2wc,1 vaga de 
garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA 
 
JD. MORADA DO SOL: CASA DE 04 COMODOS EM 
LOTE INTEIRO + UMA CASA SIMPLES NOS FUNDOS 
POR APENAS: R$240.000,00. TEL:19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
JD. MORADA DO SOL: (RUA-20) (LOTE DE 250 M2) -01 
DORMITÓRIO SALA, COZINHA –WC SOCIAL- LAVAN-
DERIA, CONSTRUIDA NOS FUNDOS COM ESTRUTURA 
PARA SOBRADO E UM BELO TERRENO AJARDINADO 
NA FRENTE. VALOR: APENAS: R$260.000,00 AC. FINAN-
CIAMENTO. TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) CO-
ZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GA-
RAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!!  R$280.000,00.  ACEITA 
LOTE/ FINANCIAMENO. TEL:19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

APARTAMENTO VENDE-SE 

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 
APARTAMENTO NO EDIFICIO NAÇOES  COM 02 
DORMITÓRIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA 
E 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA-R$190.000,00 
AC.FINANCIAMENTO.  TEL:19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

SÍTIOS VENDE-SE 

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DOR-
MITÓRIOS, 02 WC, 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 ME-
NOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 

 TERRENO VENDE-SE 

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– PLANÍSSIMO – R$1100,00P/ M2 ESCRITURADO. TEL:19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 

VENDE-SE CASA SALTO 

JD NAIR MARIA-04 COMODOS –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 

ALUGA-SE CASAS 
 
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-57) (PAV.SUP):02 DORM.-SA-
LA -COZ. –WC – LAV-SACADA - R$ 800,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-58):01 DORM. -COZ. -–WC – 
LAV - R$ 500,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-76) 02 DORM–SALA -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  
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 R$ 900,00   
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. -COZ. –WC – 
LAV – GARAGEM R$ 650,00 +IPTU  
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SALA -COZ. 
-–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00  
 

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL 
 
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM FRENTE 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 finan-
ciamento ou casa ou aparta-
mento 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 dormitó-
rios(01 Suite) , cozinha com 
churrasqueira,fogão e forno a 
lenha, poço caipira, Garagem 
coberta para 03 autos, piscina 
de 3x6m,água encanada.

Casa Venda 
Jd. Morada 

do Sol
01 dormitório, 

sala, cozinha,wc 
social, lavande-

ria, garagem. 
Toda em em 

estrutura para 
sobrado. Opor-
tunidade única!! 

valor: apenas: 
R$215.000,00 
ac. financ, ou 

terreno no 
negócio.
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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
Lagos de Shanadu-
-CH00324 - Parte Supe-
rior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, 
sala, cozinha americana c/
despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV. Parte 
térrea: Sala grande Área 
externa: Churrasqueira, 
piscina, campo de fute-
bol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00 
F. 3875-2215

Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Colibris :  Casa Nova  
2 dorm, sendo 1 suite, 
sala, cozinha, wc so-
cial vaga para 3 carros. 
Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 240 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 What-
sApp.
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: 2 casas 
em lote de 125 m R$ 180 
mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 What-
sApp.

M.Sol - rua-20, 250 m2 
- 01 dormitório sala, cozi-
nha, wc social, lavanderia, 
construída nos fundos 
com estrutura para sobra-
do e um belo terreno ajar-
dinado 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$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Morada do Sol: 2dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
churrasqueira, vaga para p/ 
carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 225 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem 
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 garagem em 
lote de 150m2 documen-
tada. Para vender urgen-
te! Apenas: R$250.000,00 
(oferta válida apenas para 
os próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294

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 
coberta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão ele-
trônico. Bairro diferenciado 
bem arborizado e fácil aces-
so ao centro e a Rodov. 
SP75. Documentação Ok 
R$410.000,00. Tratar (19) 
3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Salto Jd. Nair Maria: 
Oportunidade Imóvel 
em construção aceita 
financiamento, 2 dormi-
tórios, Consulte-nos. F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa 
Nova 1 dormitório, sala, 
cozinha e wc social , 
aceita financiamento R$ 
175 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 
Vendo Casa Cond. San-
ta Clara - AT 502 M² 
/ AC 340 M² C/ pisci-
na, 04 Suítes/ 1 Master. 
De R$ 1.900.000,00 Por 
R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza 
- 02 Dorms. R$ 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
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Apto Vila das Praças: 
Oportunidade 2 dorm, sala, 
coz, wc social, sétimo an-
dar Apenas R$ 200 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Ven-
de / permuta – apto c/ 
56 m². 2 dorms, 1 vaga, 
Cond c/ piscina, Segu-
rança 24 h R$ 260 mil. 
F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em 
Salto :   Parcelas me-
nores que o aluguel,  2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, 1 ou 2 vagas, 
a partir de 146 mil. F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.  
Esse mês Documenta-
ção Gratis
Vendo Apartamento 
Novo:  2 dormitórios. 2 
vagas. R$230.000,00 no 
Jd. Santiago tratar com 
Antonio - F 99169-2590.
Vendo Apto DUE  96 
m²  3 dorms/ 1 S. todo 
planejado e decorado. c/ 
4 Ar condicionado 2 va-
gas  R$ 950 mil. Márcia 
(19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Acei-
ta veículo como parte 
de pagamento e finan-
ciamento. 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 planejado,  
cozinha com planejado,  
sala com armários , com 
sacada, 1 vaga de gara-
gem,  com piscina, chur-
rasqueira e salão de festa   
R$ 1.500,00 inclusio IPTU 
e cond. bem no centro da 
cidade. Regina Kuga 19 
99177.7051 creci 167606                                                                                                                                         
Alugo apto  Cond. Roc-
caporema. Com 2 dorm., 
sala com sacada, cozinha 
com planejado linda vista 
Regina Creci 167606 
– F: 99177.7051 – alu-
guel R$1.350,00 COnd. 
440,00
Alugo –Apto no Cond. 
Bosque dos Indaias, 2 
dorm. sala 2 ambientes, 
cozinha com armários e 
lavanderia 1 vaga de ga-
ragem coberto  aluguel 
800,00 + 200,00 Cond. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
–(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Sui-
te 2 vagas R$ 2.500,00  in-
cluso cond. E IPTU Márcia 
(19) 97404-044
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. Már-
cia (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$190 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - per-
muta por apto de mesmo 
valor. Chácara c/ 2500 
M2 - 2 dorm, coz, poço, 
sala 2 ambs, fundo para 
o lago R$ 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 fute-
bol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00 
F. 3875-2215
Sítio Em Piedade SP, 
26.000M², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs, toda avaran-
dada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade,  
diversas árvores frutífe-
ras, playground, a 12 km 
do centro, R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor, 
estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294

Vendo x troco  casa: 
por chácara ou terre-
no de 1000mts como 
parte do pagamento. 
R$390.000,00 aceito pro-
posta, contato po whatsa-
pp, falar com proprietário 
(19) 99267-7603. 
Vila Suíça – CA 02975 - 
03 dormitórios (01 suítes), 
sala ampla, cozinha, Wc, 
quintal, 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 
Cordoba  –  8  andar  
32m2- com 1 wc aluguel 
1.000,00 ( incluso IPTU, 
Cond.  )Regina crec i 
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
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. 
R$ 1.300,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-
2215
Jd. Califórnia – CA02596 
- Casa de fundos com 01 
dormitório, cozinha, sala, 
lavanderia, Wc e 01 vaga. 
R$ 600,00 F. 3875-2215
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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 no Vale das La-
ranjeiras com 2.760m² na 
escritura e 3.000m² no físico 
R$450.000,00. Aceito casa 
ou carro como forma de 
pagamento. Aceito sugestão 
falar com Carlos (19) 99954-
5467 whatsapp

Terreno Vende – 10.000m² 
em Salto-SP, 400mt do as-
falto, escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 Mil. F: 
(19) 98986-9106
Vendo terreno em Comdo-
mínio Fechado, 450m², Ro-
dovia  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
 

Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês 
de Agosto e Setembro está 
com queima de estoque, 
aproveitem!!!! R. Tiraden-
tes, 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 
Vendo  Aspirador Pó e 
água, Sem saco coletor 
·  22 ,6  kg  Tensão 220 
potência 1600w modelo 
turbo 2002 - WAP · Ca-
nister R$1.200,00 Tratar 
F :  19  99901-9918 /19-
982094777

Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro 
fundido 2 bocas com 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 Banbo-
zzi TDG 415 completa com 
tocha e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, 
aro 26, c\21 marchas. Impe-
cável! F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 
(semi-novo). R$330,00 - 
Claudionor F: 3885-3471.
Vendo  aparelho de gi-
nastica: Remo completo 
Semi-novo R$600,00 F: 
98151-0501.
Vendo cadeira de rodas 
m o t o r i z a d a  F r e e d o m , 
r ec l i nave l ,  sem i -nova 
R$2.800,00. F: 981510501.
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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

 
Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 
19 99357-9318
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos e recepcionosta. 
Candelária F.999378315.
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimen-
to residencial e hospitalar. 
Contato Evelyn 199 89271275 
199 88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, crianças, pessoas 
com necessidades especiais 
e etc. Atendimento 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 empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 (Evandro) 

Ofereço-me como mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço conser-
tos gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: 9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A e B e 
serviços gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  carro ou 
sem carro.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos 
e grandes portes. Tel.: 
3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha,  balconista de 
padar ia  ou sorveter ia . 
Renata  Aparec ida.  F . : 
3935-7618.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ 
dif iculdades em alfabe-
tização, idade 4, 5 e 6 
anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Ofereço-me para conserto 
de maquina de costura 
industrial e doméstica F: 
(19) 99212-1731.

Ofereço-me para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxi-
na 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, cozinhar, faço faxina 
etc... Tratar com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manuten-
ção em máquina de costura 
industrial: Galoneira, Case-
adeira, Reta, Overloque, 2 
Ag, Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc...)  F.99755-4276
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de gra-
ma) também. Tenho maqui-
na, 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$50,00 
(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 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
médio completo. Desejável possuir Curso 
na área Mecânica, Automação Industrial 
ou afins. Conhecimentos em Metrologia e 
leitura e interpretação de desenho. Expe-
riência na função. 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.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de 
ferramentaria como fresa, retífica e torno. 
Possuir Curso Técnico na área de Ferra-
mentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumentos 
de medição. Noções básicas de ISO 
TS 16949. Irá atuar na manutenção de 
moldes com gavetas, núcleos rotativos, 
câmara quente, engrenagens de precisão 
e  moldes em inox hospitalares. Residir 
em Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
MANDRILHADOR – Ensino médio 
completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em Turno.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC 
– Ensino médio completo. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação In-
dustrial 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.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino mé-
dio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca 
de moldes. Conhecimentos em Ferra-
mentas da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
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 FISCAL (8063):
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 
PLENO (8030): 
AUX. PRODUÇÃO/ REBARBAÇÃO DE 
PEÇAS (8094): 
AUXILIAR DE COMPRAS (8088): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8076): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098): 
ENFERMAGEM (8078): 
ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (8085):
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO (8101): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
FERRAMENTEIRO (8070): 
GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 
INSPETOR DE QUALIDADE (8081): 
LÍDER DE PRODUÇÃO (8087): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (8096): 
MECANICO MANUTENCAO (8021): 
MOTORISTA EXECUTIVO (8079): 
OPERADOR DE CALDEIRA (8090): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077):
OPERADOR MÁQUINAS (8053): 
OPERADOR MÁQUINAS (8093): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL CNC 
(8073): 
PROFESSOR DE ED. FÍSICA/ NATAÇÃO 
(8091): 
TEC. ENFERMAGEM DO TRABALHO 
(8069): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO 
AMBIENTE (8056): 
TÉCNICO ELETRÔNICO JÚNIOR (8089): 
TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO 
(8095): 
VENDAS EXTERNAS (8080): 

Interessados 
entrar no site 

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