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O Departamento de Defesa Civil decretou estado de alerta em Indaiatuba devido à baixa umidade relativa do ar. Conforme 
dados da Defesa Civil a cidade registra em torno de 18% quando o nível ideal gira entre 40% e 70%, segundo a OMS. Pág. 03A

A Petrobras anunciou na 
quarta-feira, dia 5, reajuste de 
12,2% para o gás liquefeito de 
petróleo (GLP) para uso resi-
dencial vendido em botijões 
de até 13 quilos. O aumento 
foi decidido pelo Gemp da 
empresa e começou a vigorar 
na quinta-feira, dia 6. 

Um acidente envolvendo 
uma carreta e um caminhão 
causou lentidão na Rodovia 
Santos Dumont, em Indaia-
tuba, na manhã de terça-feira, 
dia 5. De acordo com a AB 
Colinas, responsável pela 
pista, foi registrado 5 km de 
lentidão no trecho.

Dois menores foram apre-
endidos pela Polícia Militar na 
sexta-feira, dia 1º, por tráfico 
de drogas, no condomínio 
CDHU, localizado na Rua 
dos Indaiás. Com eles foram 
encontrado R$ 1,2 mil, 400 
porções de maconha e seis 
celulares.Denúncia foi feita 
via telefone.

Na ultima quinta feira 
(31) foi iniciado as aulas de 
beisebol no Jardim São Con-
rado, as aulas serão de 3ª a 5ª 
feiras no período da manhã e 
tarde. As aulas são aplicadas 
pelo professor Ricardo Stochi 
juntamente com o técnico 
Bernardo Xene e o estagiário 
José Carlos, do Projeto Base.

O Indicador de Confiança 
da Micro e Pequena Empresa 
(MPE) atingiu 47,4 pontos em 
agosto, o que representa uma 
estabilidade com relação aos 
49,0 pontos registrados em 
julho. Já na comparação com 
agosto do ano passado, hou-
ve uma queda de 2,8 pontos 
percentuais. 

Os beneficiários do Pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida, dos apartamentos no 
Parque Campo Bonito, rece-
berão os contratos dos seus 
imóveis no dia 13. A entrega 
está sendo organizada pela 
Caixa Econômica Federal 
com o apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba.

A cidade de Indaiatuba 
está em 1º lugar no ranking 
de Limpeza Pública entre 
as 15 maiores cidades da 
Região Metropolitana de 
Campinas. É o que aponta 
pesquisa realizada pela IND-
SAT no 2º trimestre.

O Festival internacional 
Imagine Brazil está com as 
inscrições abertas até o dia 
29 de setembro. A proposta 
do evento é proporcionar 
uma competição voltada para 
jovens músicos que contempla 
a todos os gêneros musicais. 
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Botijão de gás de 
cozinha fica mais 
caro em setembro

Acidente interdita 
pista da Rodovia 
Santos Dumont

Menores são 
apreendidos com 
drogas, dinheiro e 

Aulas de beisebol 
serão no campo do 
Jardim São Conrado

Prefeitura prorroga prazo da Viação Rápido Sumaré 
para defesa no processo administrativo 

Gideoni Monteiro 
finaliza o Pan-Americano 
em quarto lugar

Confiança do micro e 
pequeno empresário 
cresce em agosto

Contrato dos imóveis 
Campo Bonito serão 
entregues dia 13

Indaiatuba lidera 
em limpeza 
pública na RMC

Semifinal Regional 
do Imagine Brazil 
acontece em Indaiatuba

Indaiatuba entra em estado de 
alerta devido à baixa umidade do ar

A Prefeitura de Indaiatuba concedeu mais 15 dias para que a Viação Rápido Sumaré, do grupo VB Transportes, apre-
sente sua defesa no processo administrativo para declaração de caducidade do contrato com a empresa. Pág. 04A

O ciclista Gi-
deoni Montei-
ro, da equipe 
Ind ai atub a/
HTPro Nutri-
tion/Shimano, 
disputou, neste 
fim de semana, 
o Campeonato 
Pan-America-
no de Ciclismo 
de Pista em 
Trinidad e To-
bago. Ciclista 
encerrou sua 
participação 
na quarta colo-
cação.

Campanha Nacional 
de Multivacinação 

começa na segunda
Pág. 05A
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opinião
Editorial

Suicídio: uma questão 
de saúde pública! 

Setembro é considerado o mês da prevenção contra os 
casos de suicídio, um tema difícil de ser abordado, mas que 
população e autoridades municipais devem romper todas as 
barreiras por um bem comum: a valorização da vida. 

Apesar de ganhar, muitas vezes, destaque nas páginas 
policiais e em programas do segmento, a questão do suicídio 
deve ser tratada pelos munícipios, estados e por todo o País 
como um problema de saúde pública.

Até porque o suicídio não é um crime a ser combatido, 
mas sim um problema social a ser evitado. 

Trata-se de “evento” trágico para uma sociedade, que abala 
qualquer família, seja ela estruturada ou não. 

Não há números no Município que comprovem as causas 
do suicídio, mas na maioria das vezes está relacionado a uma 
dificuldade social o que acarreta num problema de saúde. 

Por isso o trabalho de prevenção é de suma importância. 
Já passou da hora dos Municípios também assumir a respon-
sabilidade, com atividades de conscientização, com apoio a 
famílias, mas principalmente de total apoio e acompanhamento 
a quem passa atualmente por momentos de dificuldades.    

Artigos

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

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

9 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

10 DOM.   NÃO OPERA

11 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

11 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

11 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

11 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

11 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

12 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

12 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

12 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

12 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

13 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

13 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

13 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

13 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

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

13 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

14 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

14 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

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

15 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

15 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

15 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

15 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
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REFORMA TRABALHISTA – CENÁRIO FAVORÁVEL AO 
EMPREGADOR

A Importância da Manutenção de seu Jardim

MÉDICO TREINADOR

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

Nesse artigo pretendo fazer uma análise jurídica independentemente da visão política 
do leitor. Não se busca no artigo dar razão a qualquer um dos lados, somente uma obser-
vação 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, pre-
valece 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 paga-
mento das verbas rescisórias após 10 dias do término do contrato, independentemente se 
o aviso prévio foi indenizado ou trabalhado.  Como será na prática? Não sabemos ainda. 
Somente o tempo para mostrar se a reforma dará certo ou não. Para o empregador, ficará 
o encargo de adaptar os contratos de trabalho ativo quando da vigência da reforma que 
começará em novembro deste ano.

Quando pensamos num belo jardim, queremos ver flores espetaculares, folhagens exuberan-
tes, 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 extrema-
mente 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 
espécies 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.

Coach é uma palavra em inglês que significa treinador, instrutor. A liderança coach 
aplicada à Medicina Integrativa encontra-se em um novo modelo de saúde, voltada 
tanto a pessoas com doenças crônicas em seu perfil quanto a indivíduos que querem 
manter e melhorar a sua saúde. A essência do trabalho coaching é ajudar o cliente no 
seu processo de reflexão, decisão e ação.

Os benefícios são inúmeros. No campo emocional, melhora a autoestima, satis-
fação, descontração. No aspecto fisiológico, reduz a dor crônica, melhora níveis de 
colesterol, os níveis hormonais e a pressão arterial são regulados, melhoram a condi-
ção e a resistência física, melhora a mobilidade articular.  Em tratamentos crônicos, 
reestabelece ou até melhora a qualidade de vida.

As técnicas de coaching aplicadas no acompanhamento médico “treinam” o cliente 
a definir sua própria meta de saúde que é específica, atingível, realista e desafiadora. 
O modelo e processo de monitoramento são determinados, e em seguida, dependendo 
da situação, possíveis programas são propostos. O compromisso para a ação é estabe-
lecido. As técnicas do coaching ajudam o cliente com as emoções, com a superação 
de problemas, a gerir a mudança, e a “olhar” o final do desafio, com o objetivo al-
cançado. O mais importante são as perguntas certas para capacitar pacientes a tomar 
conta de sua vida. 

Tudo isso ajuda o paciente a tornar-se consciente, e dizer: “Eu não sou minha do-
ença!”  Porque a maior parte do tempo o simples desejo de mudar não é o suficiente 
para que isso aconteça: é preciso orientação e apoio para o paciente ver por si mesmo 
porquê a sua situação de saúde é necessária no momento, para onde está indo e o que 
você precisa para obter o equilíbrio. Coaching é um processo novo, mas eu “torço” 
para que se torne popular, para que todos possamos nos “treinar” uns aos outros.

Qual a sua 
avaliação sobre as 
ciclovias da cidade?

Enquete

“A ciclovia é uma coisa boa, 
porém acho muito próximo da 
avenida. Tem muitos motoristas 
que não nos respeitam”
Samuel Bulla, 19 anos, Estudante

“Muito útil pois torna mais 
fácil a nossa locomoção. De-
veria ter mais pessoas andando 
de bicicleta causando menos 
poluição”
Ana Carolina Sartori, 18 anos, 
Vendedora.

“Além de evitarem acidentes 
elas trazem maior comodidade 
aos ciclistas, mas poderia ser 
mais abrangentes na região”
Tiffany Costa, 18 anos, Es-
tudante

“Eu utilizo bastante e acho super 
útil. A ciclovia também ajuda a 
prevenir acidentes de trânsito”
Vitor Gadezan,  18 anos, 
Estudante

“Eu acho a ciclovia importante 
para quem gosta de andar de 
bicicleta, pois nos dá segurança”
Anezio da Silva, 57 anos, 
Pedreiro

ERRATA
Na edição anterior, na matéria da página 4 intitulada “En-

contro de apoio à adoção acontece no próximo fim de semana”, 
houve um erro quando foi escrito “de acordo com a organiza-
ção” quando na verdade não era informações da organização do 
evento. Também houve engano nos valores de inscrição quando 
diz “ao custo de R$70”, enquanto o correto seria “R$ 30 (7 a 
12 anos); R$ 50 (13 a 15 anos); e R$ 75 (acima de 16 anos)”
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cidade

Indaiatuba entra em estado de 
alerta devido à baixa umidade do ar

JME

Defesa Civil decretou estado de alerta na quarta-feira, quando a umidade do ar chegou a 18%

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

CICLOFAIXAS

Prefeitura inicia 2,7 km de 
ciclovia nas avenidas Bernardino 
Bonavita e Conceição

Diante da situação recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre 
entre 11h e 15h

O Departamento de De-
fesa Civil decretou 
estado de alerta em 

Indaiatuba devido à baixa umi-
dade relativa do ar. Conforme 
dados da Defesa Civil a cidade 
registra em torno de 18% quan-
do o nível ideal para o organis-
mo humano gira entre 40% e 
70%, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Diante da situação reco-
menda-se evitar exercícios 
físicos ao ar livre entre 11h 
e 15h, umidificar o ambiente 
e permanecer em locais pro-
tegidos do sol, em áreas com 
vegetação e consumir água a 
vontade, além de utilizar soro 
fisiológico nas narinas e olhos.

Indaiatuba está há 18 dias 
sem chuva e de acordo com 
a meteorologista Maria Clara 
Sassaki, da Somar Meteoro-
logia, a chuva só deve acon-
tecer na segunda quinzena de 
setembro. “A partir do dia 15 
a chuva começa a voltar de 
forma irregular e com baixos 
acumulados”, explica. “As 
temperaturas seguem elevadas 
até o final do mês e não há 
expectativa para onda de frio 
intensas”, completa. 

Ainda segundo o meteoro-
logista Fábio Luengo o inverno 
costuma ser seco no Sudeste, 
porém não é comum a estia-
gem. Para o meteorologista a 
falta de chuva ocorreu por 
causa de um bloqueio atmos-
férico. “O bloqueio aconteceu 
por causa de uma área de alta 
pressão que, além de inibir a 

formação de nuvens de chuva, 
inibe o avanço de frentes frias 
para a Região. Com isso temos 
dois agravantes para o calor: o 
sol predominando aquece mais 
a superfície e eleva as tempera-
turas e, sem o avanço de frente 
fria, o ar frio não chega a atuar 
na cidade”, explica.

De acordo com a OMS o 
horário crítico, em geral, ocorre 
entre 15h e 16h, período em 
que a umidade do ar fica mais 
baixa, e os prejuízos para a 
saúde se tornam mais evidentes 
como dor de cabeça, compli-
cações alérgicas, sangramento 
nasal, garganta seca e irritada, 
sensação de areia nos olhos, 
ressecamento da pele e cansaço.

Saúde
De acordo com o Hospital 

Augusto Oliveira Camargo 
(Haoc) o número de atendi-

mento em decorrência de pro-
blemas respiratórios nos últi-
mos meses (julho, agosto e os 
primeiros dias de setembro) 
chegou a 10 mil pacientes. 
Entre os casos estão diver-
sos como sinusite, faringite, 
pneumonia, bronquite, rinite, 
influenza entre outros.

De acordo com o Dr. 
Fabrício Torres Milani, co-
ordenador da UTI do Pronto 
Socorro e médico nefrologis-
ta, é importante às pessoas 
ficarem atentas com as vias 
respiratórias, nesse momen-
to com a baixa umidade do 
ar. “Para melhorar a umida-
de do ambiente, há opção 
de utilizar toalha molhada, 
que ajuda desde que colo-
cada na cabeceira da cama. 
Além disso, vaporizadores 
e umidificadores vão bem. 
Também é importante tirar 

o maior número possível de 
alergênicos como animal de 
estimação por causa do pelo 
e dos ácaros que eles carre-
gam, e deve-se evitar tapete 
e cortinas também por causa 
dos ácaros e poeira”.

Além disso, o nefrolo-
gista explica que alguns 
alimentos ajudam a aliviar 
o organismo. “O gengibre e 
o alho, têm um papel impor-
tante no tratamento de vias 
respiratórias, assim como 
o xarope caseiro de guaco 
que é uma boa alternativa 
para aliviar os sintomas”. 
“A limpeza da casa também 
é importante, porém deve-se 
evitar varrer com vassoura. 
Utilizar um pano úmido é 
a melhor alternativa para 
deixar sem poeira”, orienta.

Dr. Fabrício alerta que as 
crianças e idosos são mais 
acometidos, pois o sistema 
imunológico responde de 
forma diferente. “Nas crian-
ças ainda não está totalmente 
maduro para todas as defesas, 
e nos idosos o sistema já está 
envelhecido, sendo a resposta 
mais lenta. As pessoas com 
morbidade, diabetes, pressão 
alta devem procurar um mé-
dico o mais rápido possível 
quando aparecem sintomas”.

O nefrologis ta  a inda 
orienta que as pessoas devem 
procurar ajuda médica assim 
que os sintomas começarem. 
“O ideal é não esperar mais 
do que três dias para consul-
tar o médico. No caso da tos-
se, que é principal sistema de 
defesa do pulmão, ou seja, a 
expectoração, deve-se evitar 
a automedicação, pois pode 
atrapalhar neste sistema. No 
caso de tosses há mais de 21 
dias, é preciso afastar, pois 
há possibilidade de tubercu-
lose”, enfatiza. 

Cuidados pessoais
* Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no 
nariz;
* Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Em especial, 
fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;
* Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o 
ressecamento;
* Evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;
* Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo 
menos depois do banho e na hora de deitar;

Cuidados com o ambiente
* Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vapori-
zadores nos aposentos, principalmente nos quartos de dormir;
* Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes 
fechados, pois o ressecamento das mucosas;
* Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta 
a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas 
e carpetes;
* Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. 
Se não for possível utilizar aspiradores, utilize panos úmidos;
* Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou 
desatenção.

Mais duas avenidas do mu-
nícipio ganharão ciclovias. A 
Prefeitura de Indaiatuba fez um 
convênio com o Ministério das 
Cidades para a construção de 
uma ciclovia de 2,7 quilômetros 
no início da avenida Conceição 
e na avenida Bernardino Bona-
vita. A Ordem de Serviços foi 
assinada pelo prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB) na semana 
passada e os serviços foram 
iniciados na segunda-feira (04). 

A obra recebe investimen-
tos no valor de R$ 382.295,60, 
sendo R$ 245.850,00 de re-
passe do Governo Federal, 
proveniente de emenda do de-
putado federal Walter Hiroshi 

(PSD), e que foi viabilizada 
pelo vereador Massao Kane-
zaki (DEM). O restante, R$ 
136.445,60, é contrapartida do 
município. 

O prazo contratual para a 
execução da ciclovia é de 12 
meses após o recebimento da 
Ordem de Serviços.

Na avenida Conceição, a 
ciclovia terá início na conflu-
ência com a avenida Presi-
dente Kennedy até a avenida 
Bernardino Bonavita, de onde 
segue até a entrada da Estrada 
Porteira de Ferro.

A pavimentação da ciclo-
via será realizada no canteiro 
central das avenidas e nos 
pontos onde não tiver espaço, 
serão implantados trechos 
de ciclofaixas, devidamente 
sinalizadas sobre o pavimento 
já existente.

Hoje o município conta 
com 20,35 quilômetros de ci-
clovia e 14,62 quilômetros de 
ciclofaixas. Além da avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no Parque Ecológico, 
são beneficiadas as avenidas 
Francisco de Paula Leite, Ário 
Barnabé e Manoel Ruz Peres; 
as estradas João Ceccon e Dr. 
Rafael Elias José Aun; a ala-
meda José Amstalden; parte da 
rodovia José Boldrini; o novo 
anel viário, e a rua Christiano 
Seleguin.
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VESTIBULAR

Objetivo promove FUVESTÃO 
2018 no dia 23 de setembro

cidade

Prefeitura prorroga prazo 
para que a Rápido Sumaré 
apresente sua defesa
O prazo inicial era até 1º de setembro, porém a empresa apresentou um pedido de prorrogação

JME

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

Os vinte novos ônibus prometidos pela concessionária já estão em circulação pela cidade

O objetivo do FUVESTÃO é oferecer aos candidatos a oportunidade 
de vivenciar o clima do exameA Prefeitura de Indaiatu-

ba concedeu mais 15 
dias para que a Viação 

Rápido Sumaré, do grupo VB 
Transportes, que tem a con-
cessão do transporte coletivo 
urbano na cidade, apresente 
sua defesa no processo admi-
nistrativo para declaração de 
caducidade do contrato com a 
empresa. Sendo assim, o prazo 
foi prorrogado até o dia 15 de 
setembro.

O prazo inicial para que a 
empresa se manifestasse, de 15 
dias corridos após a notificação, 
terminou na sexta-feira, dia 1º. 
No entanto, na quarta-feira, dia 
30, a empresa apresentou um 
pedido de prorrogação.

Questionada sobre o proces-
so administrativo para declara-
ção de caducidade do contrato, 
a Viação Rápido Sumaré disse 
que não irá se manifestar sobre 
o assunto, assim como a sua 
defesa no processo.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) anunciou a determi-
nação da abertura do processo 
administrativo para declaração 
de caducidade do contrato com 

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

a empresa, no dia 27 de julho, 
em entrevista coletiva. Na 
época Gaspar apontou que a 
decisão foi motivada em razão 
da inadimplência e descum-
primento de cláusulas con-
tratuais. “Os ônibus quebram 
com frequência, não recebem 
a manutenção devida e estão 
com as documentações irregu-
lares. Temos muitas reclama-
ções com relação ao transporte 
coletivo da cidade e não vou 
mais permitir que a população 
seja prejudicada desta forma”, 
declarou.

O item IV da notificação 

apresentada pela administração 
municipal à empresa afirma que 
“(...) foi certificada uma série 
de infrações contratuais cau-
sando oscilações técnico-ope-
racionais, como paralisações, 
excesso de quebras de veículos 
e aumento de autuações, apre-
ensões e retenção de veículos 
por mal estado de conservação 
(CTB) e por apresentar item 
de segurança impeditivo à 
operação e não substituição de 
veículo com idade individual 
superior à máxima estabelecida 
e aumento de acidentes de trân-
sito com e sem vítima (vítima 

fatal), que comprometeram 
de modo direto na qualidade, 
pontualidade, conforto e segu-
rança dos usuários do serviço 
público de transporte coletivo 
de passageiros do Município 
de Indaiatuba”.

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

Os vestibulandos terão 
mais uma oportunidade para 
testar seus conhecimentos 
antes dos exames oficiais 
das principais universidades 
do país. No dia 23 de setem-
bro, às 13h, a Rede Objetivo 
promoverá o FUVESTÃO, o 
simulado aberto e gratuito do 
vestibular da FUVEST. 

Podem fazer o simulado, 
alunos e não alunos do Obje-
tivo, mas para isso é preciso 
fazer a inscrição no site www.
objetivoindaiatuba.com.br, até 
às 8h do dia 22 de setembro.

O objetivo do FUVESTÃO 
é oferecer aos candidatos a 
oportunidade de vivenciar 
o clima do exame, treinar 
e ganhar experiência para 
que cheguem ao vestibular 
com calma e tranquilidade. 
O simulado será composto de 
uma prova com 90 testes de 
múltipla escolha no padrão da 
prova da 1ª fase da FUVEST. 

O FUVESTÃO ainda ofe-
rece aos participantes um 
comparativo de notas, o que 

permite ao candidato saber 
como está em relação aos 
concorrentes e, com essas 
informações, pode estabelecer 
novas estratégias de estudos 
para melhorar o desempenho. 

Além de tudo isso, os par-
ticipantes do FUVESTÃO 
concorrem a diversos prêmios. 
Os melhores classificados 
na categoria Vestibulandos 
receberão prêmios como: 1 
Macbook Air para o 1º colo-
cado na classificação geral e 
outros, como iPad Mini, Note-
book, Tablet Samsung Galaxy 
entre outros. Na categoria 
Treineiro o 1º colocado de 
cada área (Biológicas, Exatas 
e Humanas) receberá 1 Tablet 
Samsung Galaxy. Todos os 
participantes que fizerem 55 
pontos ou mais no FUVES-
TÃO 2018 concorrerão ao 
sorteio de um iPhone 6.

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba já conquistou 10 prêmios 
no FUVESTÃO, desde 2007 
quando passou a oferecer o 
Simulado no município.
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Colégio Meta participa 
de Festival de Robótica 
em Sorocaba

METACampanha Nacional de 
Multivacinação começa 
na próxima segunda

ARQUIVO RIC/PMI

Mobilização nacional será no sábado, dia 16 de setembro das 8h às 17 horas

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

Na próxima segunda-
-feira, dia 11, terá 
início a Campanha 

Nacional de Multivacinação 
para a atualização da cader-
neta de vacinação de crian-
ças e adolescentes de até os 
15 anos de idade. A Ação, que 
pela primeira vez incluirá 
todas as vacinas disponíveis 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS), ocorre até o dia 22 
de setembro e os horários de 
atendimento serão de acor-
do com as salas de vacinas de 
cada unidade de saúde. 

As vacinas disponíveis na 
Campanha são: Hepatite A, 
Meningocócica C, Rotavírus, 
HPV, Pneumo 10, Febre Ama-
rela, Varicela, Pentavalente, 
Tetravíral, Dupla Adulto, DTP, 
Tríplice viral e Poliomielite. 

A mobilização nacional, 
conhecida como o dia “D” 
acontece no dia 16 de se-
tembro e todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e 
Programas de Saúde da Fa-
mília (PSF) estarão abertos 
atendendo a população das 
8h às 17 horas.

A diretora do Departa-
mento de Vigilância Epide-
miológica, Rita de Cássia 
Jiampaulo Ferraz Vaz, lem-
bra que os pais ou responsá-
veis não devem perder esta 

oportunidade de imunizar as 
crianças. “É essencial manter 
a vacinação em dia para re-
duzir o risco de transmissão 
de enfermidades graves, que 
podem inclusive, levar à mor-
te”, enfatizou.

Para realizar as imuniza-
ções, o Ministério da Saúde 
enviou 19,2 milhões de doses 
extras das 14 vacinas para 
os postos de saúde de todo o 
país. Serão cerca de 36 mil 
postos fixos de vacinação e 
350 mil profissionais de saú-
de envolvidos nos 12 dias de 
mobilização.

Ainda na Campanha, o 
Departamento irá intensificar 

a vacinação contra HPV (pa-
pilomavírus humano), pois 
houve uma baixa adesão. A 
imunização tem o objetivo 
de prevenir câncer de colo de 
útero. Neste caso, no dia D da 
campanha, uma equipe ficará 
no Ponto Azul, das 8h às 12h, 
para aplicar exclusivamente 
esta vacina, que é direcionada 
a meninas dos 9 aos 14 anos 
de idade e meninos entre 11 
e 14 anos de idade. Também 
recebem a dose homens e 
mulheres de 9 a 26 anos vi-
vendo com HIV e pacientes 
que receberam transplantes 
de órgãos ou oncológicos de 
9 a 26 anos.

Confira os endereços das 
UBS e PSF de Indaiatuba:

Hospital Dia – Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 199, Parque Boa 
Esperança
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, 
Jardim Morada do Sol
UBS V (Itaici) - Rua Amadeu 
Tachinardi, 74, Itaici
UBS IX (Central) - Praça Scyllas 
Leite Sampaio, Vila Teler
UBS X Jardim Califória - Rua 
Basílio Martins, Jardim Califórnia
UBS XI João Pioli, Avenida Ma-
noel Ruz Peres, Jardim João Pioli
PSF Parque Indaiá - Rua Cris-
tiano Selleguin, 33, Parque Resi-
dencial Indaiá
PSF Jardim Oliveira Camargo, 
Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, 
Jardim Oliveira Camargo
PSF Carlos Aldrovandi, Rua 
Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jar-
dim Aldrovandi
UBS Parque Corolla, Rua Nel-
son Nazário, Jardim Morada do 
Sol
PSF Jardim Brasil, Rua Lou-
renço Martins do Amaral 241, 
Jardim Brasil
PSF Jardim do Sol, Rua Do-
mingos Casa Grande, 107, Jardim 
Mercedes
PSF Itamaracá, Rua Romário 
Capossoli, 86, Jardim Itamaracá

O dia D acontece no dia 16 de setembro em todas as Unidades de Saúde e Programas 
de Saúde da Família

Neste último final de semana, os alunos do Colégio Meta participaram do 3º Festival 
de Robótica, em Sorocaba

Neste último final de 
semana, os alunos do Ensi-
no Fundamental I, Ensino 
Fundamenta l  I I  e  Ensi -
no Médio participaram do 
3º Festival de Robótica, 
no Parque Tecnológico, 
na cidade de Sorocaba. O 
Colégio contou com duas 
equipes na modalidade “jú-
nior” – Ensino Fundamental 
I: METADROID KIDS e 
TECNOMETA KIDS. No 
Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio, o Colégio 
contou com três equipes: 
METADROID I, META-
DROID II e TECNOMETA.

O Festival abordou o 
tema da nova temporada 
do Torneio de Robótica 
FIRST® LEGO® League 
2017/2018 - “Hidrodynami-
cs”.  Nesse desafio, alunos 
descobriram o que pode 
se tornar possível quando 
entendem o que acontece 
com a água.

As equipes “júnior” pu-
deram vivenciar a experi-
ência de apresentar seus 
trabalhos para uma ban-
cada de jurados, expor e 
apresentar para o público 
e para outras equipes seus 
proje tos .  A disputa  co-
nhecida como “Desafio de 
Robôs”, é o ponto alto do 
festival. Na competição, os 
estudantes, divididos em 
grupos, projetam, constro-
em e programam robôs para 
desempenharem determina-
dos desafios com rapidez e 
eficiência. Tanto os alunos 
como os visitantes puderam 
participar de diversas ofici-
nas de robótica.

Ao final a equipe ME-
TADROID KIDS foi con-
templada  com o  t ro féu 
“Integração”. As equipes 
METADROID I, META-
DROID II E TECNOMETA 
tiveram excelente classifi-
cação. 
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Contratos dos apartamentos do Campo 
Bonito serão entregues no dia 13
Proprietários deverão comparecer em horários distintos
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO – GIULIANO MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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Tecnologia está cada vez mais presente nas escolas
MONTREAL

Os 2.048 proprietários receberão os contratos dos seus imóveis na próxima quarta-feira

Os beneficiários do Pro-
grama Minha Casa Mi-
nha Vida, do Residen-

cial Indaiatuba, no Parque Cam-
po Bonito, receberão os contratos 
dos seus imóveis na próxima 
quarta-feira, dia 13.

A entrega dos documentos, 
que está sendo organizada pela 
Caixa Econômica Federal com 
o apoio da Prefeitura de Indaia-
tuba, será realizada no Ginásio 
de Esportes do SESI, situado à 
Av. Francisco de Paula Leite, 
2.701, no Jardim Califórnia, a 
partir das 9h.

Os beneficiários deverão 
comparecer ao local portando o 

Termo de Quitação de Débitos 
Condominais e Documento de 
Identificação com foto nos se-
guintes horários: Condomínio 
Angelin – 9h; Condomínio Ara-
çá – 10h; Condomínio Copaíba 
– 11h; Condomínio Embaúba – 
12h; Condomínio Garapá – 13h; 
Condomínio Ingá – 14h; Con-
domínios Pinnus e Teka – 15h.

O projeto habitacional do 
Parque Campo Bonito foi lan-
çado em outubro de 2013, e a 
construção dos apartamentos foi 
iniciada em no final de março 
do ano seguinte. A Prefeitura 
foi responsável pelo cadastra-
mento e triagem das famílias 
beneficiadas. A entrega oficial 
dos imóveis aconteceu em fe-
vereiro de 2016.

Os 2.048 apartamentos do 
Residencial Indaiatuba foram 
direcionados para famílias 
pertencentes à Faixa 1 do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida, do Governo Federal, 
cuja renda mensal é de até 
R$ 1,6 mil. Parte do valor 
total por unidade (R$96 mil) 
foi subsidiada pelo programa 
Casa Paulista, do Governo do 
Estado de São Paulo, conse-
guido pelo deputado Estadual 
Rogério Nogueira (DEM). 

De acordo com as regras 
do programa, as famílias be-
neficiadas pagam o correspon-
dente a 5% do seu rendimento 
ao mês por um período de 10 
anos, com parcela máxima de 
R$ 80.

É inevitável. A tecnologia 
está cada vez mais presente no 
cotidiano das pessoas, e nas 
escolas essa realidade não é 
diferente.

No Colégio Montreal, em 
2018, haverá novidades tan-
to para alunos quanto para 
os professores. Para os alu-
nos uma nova plataforma de 
aprendizagem será disponi-
bilizada, com novos recursos, 

como vídeos, jogos, simulados 
on-line, biblioteca on-line, en-
tre outros. Para os professores, 
a plataforma oferecerá cursos 
para aprimoramento on-line, 
além de conteúdos e vídeos 
que poderão ser utilizados em 
sala de aula.

Para a disponibilização de 
todos esses recursos foram 
firmadas duas parcerias de 
renome. A primeira é com o 

Google for Education, uma 
solução tecnológica que per-
mitirá o acesso de professores 
e alunos dentro e fora da sala 
de aula, a qualquer hora e a 
partir de qualquer dispositivo 
móvel conectado à internet, 
e que oferecerá conteúdos 
e ferramentas educacionais 
para aperfeiçoar o ensino e 
envolver mais os alunos, com 
mais interação, armazena-

mento ilimitado, segurança e 
privacidade. A outra parceria 
é com a TOTVS, uma empresa 
brasileira de tecnologia, espe-
cialista no desenvolvimento de 
soluções de negócios. 

Todas essas novidades 
foram apresentadas durante 
o Congresso Internacional da 
Rede Pitágoras realizado nos 
dias 24 e 25 de agosto, em 
Belo Horizonte-MG.

Gisele Araujo, Lucia Voudouris, Loide Rosa e Paulo Rosa no Con-
gresso Internacional da Rede Pitagoras em Belo Horizonte
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Indaiatuba lidera em 
limpeza pública na RMC

GIULIANO MIRANDA/RIC

DIVULGAÇÃO

Serviço realizado pela Corpus fechou com Alto Grau de Satisfação no 2º trimestre
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DOAÇÃO

Campanha de doação de 
medula óssea atinge mais 
de 300 cadastros

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

O serviço realizado pela Corpus é o sétimo melhor no ranking dos 15 setores públicos analisados pela Indsat

Campanha de doação de medula óssea cadastra 316 pessoas

O Rotract Indaiatuba e 
Rotract Indaiatuba Votura 
realizou no último dia 30 a 
Campanha de doação de me-
dula óssea. A ação superou as 
expectativas dos organizado-
res atingindo o número de 316 
cadastros. Ainda de acordo 
com a organização, o número 
só não foi maior, pois houve 
falta de kits de coleta.

A coleta foi feita pelo 
Hemocentro da Unicamp 
que aconteceu na faculdade 
Anhanguera que disponibili-
zou as salas e os técnicos de 
enfermagem para o procedi-
mento.

Podem doar qualquer pes-
soa entre 18 e 55 anos com boa 
saúde. A medula é retirada do 
interior do osso da bacia, por 
meio de punções, sob aneste-
sia, e se recompõe em apenas 
15 dias. Os doadores devem 
levar CPF e RG, preencher 
um formulário com dados 

pessoais e será coletada uma 
amostra de sangue para o 
exame de histo-compatibili-
dade. Este teste determina as 
características genéticas que 
são necessárias para a com-
patibilidade entre o doador e 
o paciente. Não é preciso estar 
em jejum.

Após, os dados pessoais 
e os resultados dos testes são 
armazenados no Registro 
Nacional de Doadores de Me-
dula (REDOME) que realiza o 
cruzamento com dados dos pa-
cientes que estão necessitando 
de um transplante e que se en-
contram registrados em outro 
cadastro, chamados Registro 
de Receptores de Medula (RE-
REME). Em caso de compa-
tibilidade com um paciente, o 
doador é então chamado para 
exames complementares e a 
partir dos resultados positivos 
é feita a doação seguida pelo 
transplante.

A cidade de Indaiatuba 
está em 1º lugar no 
ranking de Limpeza 

Pública entre as 15 maiores 
cidades da Região Metropo-
litana de Campinas. É o que 
aponta pesquisa realizada pela 
INDSAT no 2º trimestre.

A líder no grupo conseguiu 
8% de ótimo, 61% de bom e 
Alto Grau de Satisfação. Ruim 
e péssimo fecharam com 10%. 
A cidade conseguiu 723 pon-

tos pela metodologia indsat e 
está à frente de Itatiba (729 
pontos) e Cosmópolis (718 
pontos) no ranking geral. 

O serviço realizado pela 
Corpus é o sétimo melhor no 
ranking dos 15 setores públi-
cos analisados pela Indsat. 
Limpeza está à frente de Me-
renda Escolar, Saúde e Trans-
porte, por exemplo. De acordo 
com o secretário municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente, 
José Carlos Selone, a relação 
entre a empresa e a Prefeitura 
de Indaiatuba é consistente e 
cumpre o contrato firmado. 

Além da limpeza em ruas, 
avenidas e praças, a Corpus 
também realiza a Coleta de 
Lixo no município.

Também com Alto Grau de 
Satisfação, Itatiba conseguiu 
717 pontos e é a 2ª no ranking 
da RMC. Jaguariúna, Vinhedo 
e Artur Nogueira fecharam en-
tre os cinco melhores. Monte 
Mor obteve 44% de avaliação 
positiva e ocupa a 6ª coloca-
ção. Valinhos, Campinas, Cos-
mópolis, Paulínia e Sumaré 
fecham as cinco últimas posi-
ções. O indsat médio de todas 
as cidades é de 600 pontos.

INDSAT
Criada em 2016 para ava-

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

Acidente entre carreta e 
caminhão interdita faixa da 
Rodovia Santos Dumont
Devido à colisão houve 5 km de lentidão no trecho na manhã de terça-feira
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Rocam apreende menor 
por trafico no bairro 
Carlos Aldrovandi

Menores são apreendidos com drogas, dinheiro e celular 

Romi persegue carro roubado
DROGAS

TRÁFICO

PRISÃO

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

Uma pessoa teve ferimentos leves na colisão entre uma carreta e um caminhão

Policias encontraram certa quantidade de drogas na sola do chinelo 
de um dos menores

COMANDO UNO/CN

COMANDO UNO/CN

Um acidente envolvendo 
uma carreta e um cami-
nhão causou lentidão 

na Rodovia Santos Dumont, em 
Indaiatuba, na manhã de terça-
-feira, dia 5. De acordo com a AB 
Colinas, responsável pela pista, 
foi registrado 5 km de lentidão no 
trecho. As duas faixas só foram 
liberadas por volta das 10h40.

Uma pessoa teve ferimentos 
leves e foi encaminhada ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc).

A colisão ocorreu na noite 
de segunda-feira, dia 5, sentido 
Itu, por volta das 22h40, e a 
pista chegou a ficar totalmente 
interditada, e o trânsito foi 
desviado para o acostamento.  

A pista só foi totalmente 
liberada às 10h40 de terça-fei-
ra, após destombamento do 
caminhão e limpeza da pista. 

Um menor foi apreendido 
pela Polícia Militar na tarde de 
sexta-feira (1º) com drogas e um 
rádio de comunicação (HT) no 
bairro Carlos Aldrovandi.

Os policiais da equipe da 
Ronda Ostensiva Com Apoio 
de Motos (Rocam) estavam em 
patrulhamento preventivo no 
bairro. Quando eles chegaram à 
rua Alfio Mazonni, três pessoas 
que ali estava saíram correndo, 
de acordo com o relato dos agen-

tes de segurança.
Os fugitivos entraram em 

uma viela e apenas um foi abor-
dado pelos policiais. Com ele 
havia um rádio comunicador 
tipo “HT” e um estojo feminino 
com 46 porções de maconha e 40 
de cocaína. O suspeito confessou 
que estava traficando drogas.

Ele foi apreendido e levado 
à Delegacia. Um boletim de 
ocorrência foi elaborado e ele 
foi liberado a um responsável.

Na tarde de sexta-feira 
(1º), integrantes da Guarda 
Civil prenderam três pessoas 
suspeitas, e recuperaram um 
veículo roubado.

De acordo com um guar-
da, que faz parte da Ronda 
Ostensiva de Motocicletas 
de Indaiatuba (Romi), após 
receber informações de que o 
Volkswagen Polo na cor azul, 
tomado de assalto na madru-
gada, trafegava pela avenida 
Francisco de Paula Leite, os 
suspeitos fugiram da Guarda 
por várias ruas. Eles foram 
interceptados na rua Silvio 

Talli, no bairro Costa e Silva.
Havia três rapazes no ve-

ículo. Questionados porque 
fugiram, eles disseram que 
não terem ouvido e nem visto 
a aproximação das viaturas. 
Os guardas disseram que nada 
de ilícito foi encontrado com 
eles. No porta-malas do veicu-
lo foi encontrado todo material 
roubado da vítima.

Os suspeitos foram enca-
minhados à Delegacia para 
prestar esclarecimentos, e um 
dos suspeitos foi reconhecido 
pela vítima como sendo um 
dos assaltantes.

Dois menores foram apre-
endidos pela Polícia Militar na 
sexta-feira, dia 1º, por tráfico de 
drogas, no condomínio CDHU, 
localizado na Rua dos Indaiás. 
Com eles foram encontrado R$ 
1,2 mil, 400 porções de maco-
nha e seis celulares.

De acordo com os po-
liciais, a denúncia foi feita 
via telefone e encontraram o 

rapaz com algumas drogas 
na sola do chinelo. Depois de 
flagrado, o mesmo confessou 
haver mais entorpecentes em 
sua residência. 

Chegando a casa, foram 
encontrados os materiais apre-
endidos, além de uma moça. 
Ambos foram conduzidos até 
a delegacia e liberados após 
presença dos responsáveis.
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Preço do botijão de 
gás de cozinha terá 
reajuste de até 12,2%
Aumento está em vigor desde quarta-feira para botijões de até 13 quilos

JME

Classificados grátis - Faça o seu!

Confiança do micro e pequeno empresário atinge 
47,4 pontos em agosto

AUMENTO

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

LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS
Lançamento  -  Animação  -  Classificação livre -  93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Domingo (10):   14h10  /  
16h25  /  18h35. Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta (13):   16h25  
/  18h35
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   17h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   15h05  /  20h10
............................................................................................................
POLÍCIA FEDERAL - A LEI É PARA TODOS
Lançamento  -  Thriller de Ação  -  Classificação 12 anos  -  115 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   16h35  /  19h15  
/  21h40
............................................................................................................
IT - A COISA - Lançamento  -  Terror / Suspense  -  Classificação 
16 anos -  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   21h50
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   18h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   15h50  /  19h00
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   15h35  /  21h20
............................................................................................................
O ESTRANHO QUE NÓS AMAMOS - Sessão do Cineclube In-
daiatuba, com debate após a exibição* -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (12):   19h40. *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
............................................................................................................
DAVID GILMOUR - LIVE AT POMPEII - Sessão especial* 
-  Show -  Classificação livre  -  125 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (13):   20h00. *Atenção: para este show, 
ingressos R$ 40,00 (inteira)  e  R$ 20,00 (meia)
............................................................................................................
EMOJI - O FILME - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação livre 
-  92 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Domingo (10):   17h00  /  
19h25. Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta (13):   19h25
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Domingo (10):   14h35  /  
18h50. Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta (13):   18h50
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Domingo (10):   14h50
Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta (13):   15h20
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   16h05
............................................................................................................
ATÔMICA - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 16 anos -  115 
minutos
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Terça (12):   21h00. *Excep-
cionalmente na quarta, dia 13, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado)  a  Terça (12):   17h00. Quarta 
(13):   15h50
............................................................................................................
DUPLA EXPLOSIVA - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos 
-  119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   21h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (7 - feriado)  a  Segunda (11)  e  na  Quarta 
(13):   18h00. *Excepcionalmente na terça, dia 12, não será exibida 
esta versão.
............................................................................................................
A TORRE NEGRA - 3ª semana  -  Aventura / Ação  -  Classificação 
12 anos -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (7 - feriado)  a  Domingo (10):   15h20  
/  20h35. Segunda (11)  e  Quarta (13):   20h35. *Excepcionalmente 
na terça, dia 12, este filme não será exibido.
............................................................................................................
BINGO - O REI DAS MANHÃS - 3ª semana -  Drama  -  Classifi-
cação 16 anos  -  111 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (7 - feriado)  a  Quarta (13):   21h00
............................................................................................................
ANNABELLE 2 - A CRIAÇÃO DO MAL - 4ª semana  -  Suspense 
/ Terror  -  Classificação 14 anos  -  108 minutos
DUBLADO  (atenção especial aos horários deste filme nesta semana)
Polo Shopping: Quinta (7 - feriado),  Sexta (8)  e  Sábado (9):   19h35  
/  22h05. Domingo (10):  19h35. Segunda (11)  e  Terça (12):   20h35
Quarta (13):   21h00.
............................................................................................................

CINEMA

A Petrobras anunciou 
na quarta-feira, dia 
5, reajuste de 12,2% 

para o gás liquefeito de petró-
leo (GLP) para uso residencial, 
o chamado gás de cozinha, 
vendido em botijões de até 13 
quilos. O aumento foi decidi-
do pelo Grupo Executivo de 
Mercado e Preços (Gemp) da 
empresa e começou a vigorar na 
quinta-feira, dia 6. 

Em Indaiatuba, o valor do 
botijão passa de R$ 60 para 
R$ 65.

Segundo a Petrobras, o 
Gemp considerou para efeito 
de ajustes nos preços do gás 
para uso residencial o cenário 
externo de estoques baixos, 
além dos reflexos de eventos 
climáticos, como o furacão 
Harvey, na maior região ex-
portadora mundial do produto, 
que é a cidade de Houston, no 
Texas, Estados Unidos, cujos 
terminais permanecem fora 
de operação, o que afeta o 
mercado internacional. Com a 
menor disponibilidade de gás, 
os mercados consumidores, 
inclusive o brasileiro, sofre-
ram aumento de preço.

A estatal afirmou, entre-
tanto, que o reajuste aplicado 

“não repassa integralmente a 
variação de preços do merca-
do internacional”. O Gemp 
fará nova avaliação do com-
portamento do mercado no 
próximo dia 21.

A Petrobras destacou que o 
reajuste previsto foi aplicado 
sobre os preços praticados 
sem incidência de tributos. Se 
for integralmente repassado 
aos preços ao consumidor, a 
empresa indicou que “o preço 
do botijão de GLP P-13 pode 
ser reajustado, em média, em 
4,2% ou cerca de R$ 2,44 por 
botijão, isso se forem manti-
das as margens de distribuição 
e de revenda e as alíquotas de 
tributos”.

A Petrobras reajustou tam-

bém os preços de venda às 
distribuidoras do GLP des-
tinado aos usos industrial e 
comercial, de 2,5%. 

Sindigás 
Em nota, o Sindicato Na-

cional das Empresas Distri-
buidoras de Gás Liquefeito de 
Petróleo (Sindigás) estimou 
que o reajuste para o gás re-
sidencial ficará entre 11,3% e 
13,2%, de acordo com o polo 
de suprimento.

Como o aumento não re-
passa de forma integral a va-
riação de preços do mercado 
internacional, a entidade cal-
culou que o preço do produto 
destinado a embalagens até 13 
quilos ficará 16,56% abaixo 
da paridade de importação. 

Em relação ao reajuste nos 
preços do gás industrial, para 
embalagens acima de 13 qui-
los, o Sindigás indicou que 
a variação será entre 2,4% a 
2,6%, dependendo do polo de 
suprimento.

O sindicato externou preo-
cupação com o reajuste para o 
gás industrial, porque “afasta 
ainda mais o preço interno dos 
valores praticados no mercado 
internacional, impactando 
justamente setores que preci-
sam reduzir custos”.

De acordo com o Sindi-
gás, esse aumento levará o 
valor do produto destinado a 
embalagens maiores que 13 
quilos a ficar 39,94% acima 
da paridade de importação.

Gás de cozinha de até 13 quilos sofre reajuste de até 12,2% e passa de R$ 60 para R$ 65

O Indicador de Confiança 
da Micro e Pequena Empresa 
(MPE) atingiu 47,4 pontos em 
agosto, o que representa uma es-
tabilidade com relação aos 49,0 
pontos registrados em julho. Já 
na comparação com agosto do 
ano passado, houve uma queda 
de 2,8 pontos percentuais – na-
quele mês o índice estava em 
50,2 pontos. O indicador do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) varia de zero a 100, 
sendo que, acima de 50 pontos, 
reflete confiança desses empre-
sários e, abaixo dos 50 pontos, 
reflete desconfiança com os 
negócios e com a economia.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro, 
a confiança do micro e peque-
no empresário dos ramos do 
comércio e serviços segue em 
baixo patamar, porém a tímida 
melhora do cenário econômico, 
com a queda da inflação e das 
taxas de juros, pode em alguma 
medida criar boas expectativas 
no empresariado. “Medidas 
como a liberação de recursos do 
FGTS, que serviram de estimulo 
ao consumo e à recuperação de 
crédito nesse primeiro semestre 
injetaram um pouco de ânimo 
nos empresários e impediram, 
por ora, que as incertezas políti-
cas tivessem impacto maior na 
confiança”, explica.

O Indicador de Expectati-
vas, que serve de termômetro 
para avaliar o que o empresário 
aguarda para o futuro, apresen-
tou uma pequena queda nas duas 
bases de comparação. Em agos-
to, o índice ficou em 56,5 pontos 
contra 57,8 observado em julho 
e dos 64,1 pontos que marcava 
em agosto do ano passado.

De acordo com o levanta-
mento, 37% dos micro e peque-
nos empresários estão, de algum 
modo, confiantes com o futuro 
da economia brasileira contra 
25% de pessimistas. Quando 
essa análise detém apenas a 
realidade da sua empresa, o 
percentual de confiança é maior 
e chega a 48% dos empresários 

consultados ante um percentual 
de 15% que manifestaram pes-
simismo com o futuro de seus 
negócios.

Entre os que estão otimistas 
com a economia, há também 
19% de entrevistados que con-
fiam na resolução da crise políti-
ca e 17% que observam melhora 
no cenário macroeconômico. 
Entre os que vislumbram um 
futuro positivo para suas em-
presas, 25% enxergam a boa 
gestão do próprio negócio como 
um fator de estímulo e 18% 
disseram estar investindo para 
enfrentar a crise. Apenas 4% de 
micro e pequenos empresários 
disseram não estar sendo afeta-
dos pela crise.



11AMais Expressão

esportes

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

PROEESP

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

Rodada do Minicampo 
contabiliza 79 bolas na rede

Aulas de beisebol serão no campo do Jardim São Conrado
PROJETOMUDANÇA

Gideoni Monteiro durante a disputa no Velódromo Nacional de Couva, em Trinidad e Tobago

Gideoni Monteiro finaliza o Pan-
Americano de Pista em quarto lugar
Neste ano o principal evento da modalidade foi disputada em Trinidad e Tobago

O ciclista Gideoni Mon-
teiro, da equipe Indaia-
tuba/HTPro Nutrition/

Shimano, disputou, neste fim 
de semana, o Campeonato 
Pan-Americano de Ciclismo 
de Pista em Trinidad e Tobago. 
Gidi - como é conhecido - ficou 
muito próximo de garantir um 
lugar no pódio da omnium, 
encerrando sua participação na 
quarta colocação no Velódro-
mo Nacional de Couva. O título 
ficou com o mexicano Ignácio 
Prado, seguido pelo argentino 
Tomas Contte e o chileno Elias 
Tello.

“Acredito que o Pan-Ame-
ricano de Trinidad e Tobago 
foi um grande teste para toda 
preparação que fizemos no 

primeiro semestre. Agora é 
fazer os ajustes necessários, 
continuar treinando firme e se-
guir confiante para os próximos 
objetivos da temporada. Apro-
veito para agradecer minha 
família e aos que torceram por 
mim”, declarou Gideoni.

“Também não posso es-
quecer de deixar meus agra-
decimentos aos meus patroci-
nadores, a HTPro Nutrition e 
a Shimano, além da prefeitura 
de Indaiatuba e também da 
Confederação Brasileira de Ci-
clismo (CBC). Todos são muito 
importantes nesta minha fase da 
carreira”, concluiu o ciclista.

Após a Rio 2016, a omnium 
passou por uma alteração no 
formato e conta agora com qua-
tro corridas em um único dia. 
Antes, eram seis disputas, divi-
didas em duas datas. As provas 

que integram a omnium são: 
scratch, tempo race (10km), 
eliminação e prova por pontos, 
esta última com um total de 
120 voltas no Pan-Americano 
de Couva.

No scratch, Gideoni ficou 
na segunda colocação, e, no 
tempo race, finalizou em quarto 
lugar. Na classificação geral, 
Gidi se manteve na segunda po-
sição até a terceira e penúltima 
corrida do dia. Na eliminação, o 
atleta do HTPro Team fez uma 
apresentação impecável e ter-
minou na primeira colocação, 
assumindo a liderança parcial, 
empatado com Tomas Contte, 
ambos com 112 pontos. A defi-
nição das medalhas da omnium 
veio na corrida por pontos, onde 
Gidi acabou perdendo algumas 
colocações e terminou na quar-
ta posição.

Na ultima quinta feira 
(31) foi iniciado as aulas 
de beisebol no Jardim São 
Conrado, as aulas serão de 
3ª a 5ª feiras no período da 
manhã e tarde. As aulas são 
aplicadas pelo professor 
Ricardo Stochi juntamente 
com o técnico Bernardo 
Xene e o estagiário José 
Carlos, do Projeto Base.

As aulas são pra crian-
ças de 6 a 15 anos e os 
interessados devem fazer 
inscrição com professor no 
período das aulas. O res-
ponsável pelo aluno deve 
levar o RG e preencher 
a ficha de inscrição dire-

tamente com o professor 
Ricardo, no Campo do São 
Conrado, que fica na Rua 
José de Campos, s/n°, no 
Jardim São Conrado.

O motivo da mudança 
fo i  pe lo  fa to  que  a  um 
público maior na região 
do Jardim São Conrado e 
também pela reforma que 
ocorrerá no campo do Com-
plexo Parque das Nações. A 
expectativa é que 150 alu-
nos façam a matricula este 
mês e para isso a equipe do 
Projeto Esporte Cidadão 
está fazendo uma grande di-
vulgação na aquela região.

Os alunos irão aprender 

as regras do Beisebol, fun-
damentos, posicionamento, 
arremessos, rebatidas, ati-
vidades e jogos.

O Beisebol é muito prati-
cado nos EUA, Ásia e Cuba. 
No Brasil está modalidade é 
pouco praticado, mais nos 
últimos anos vem ganhando 
espaço no cenário esportivo.

Em Indaiatuba este es-
porte vem ganhando forças 
sendo difundida pela co-
munidade nipo-brasileira e 
com apoio do Projeto Base 
que junto com as aulas en-
sinam valo cultura japonesa 
com disciplina e respeito do 
professor no aprendizado.

Horário das aulas
Manhã
8h10 às 9h10 – 6 a 8 anos
9h20 às 10h20 - 9 a 11 anos
10h30 às 11h30 - 12 a 15 anos
Tarde
13h45 às 14h45 - 12 a 15 anos
15h às 16 - 9 a 11 anos
16h15 às 17h15 - 6 a 8 anos

As aulas são pra crianças de 6 a 15 anos e acontecem de terça a quinta-feira, no período da manhã e tarde

Disputas acirradas marcaram 
os gramados do Clube 9 Julho 
no fim de semana, dias 2 e 3, 
com a reunião das equipes do 
Campeonato de Futebol de Mi-
nicampo Maior Seguros para a 
realização de mais uma rodada. 
Foram 79 bolas na rede somadas 
em 13 partidas e a competição 
segue nesta quarta-feira, 6.

Os jogos começaram com os 
times pela categoria Adulto que 
se enfrentaram em duas partidas, 
nas quais, a Sanare Serviço de 
Saúde ganhou por 7X1 da Cor-
bella Tintas e a Faculdade Max 
Planck venceu de goleada, mar-
cando 13 gols contra 2 da PCB 
Informática. Já pela categoria 
Veterano, aconteceram quatro 
embates, que contabilizaram os 
resultados: Luxafit 0X0 GPS 
Imóveis; Smart Ar Condicio-
nado 4X2 Atento Segurança e 
Serviços; Centermaq 2X4 Viz-
zent Calçados e Embalimp 0X3 

Visual Formaturas.
Marcaram presença também 

no Campeonato, os jogadores 
pela categoria Máster. Na dispu-
ta, a Jacitara garantiu a vitória, 
colocando 3 gols na rede do Hot 
Dog do Tio Lau, enquanto que 
o Grupo Marquinhos marcou 
5X2 no Juninhos Camisetas, a 
Auto Escola Dirce/ Race Pneus 
perdeu por 5X2 para a Balilla e 
a Lanchonete Chega Mais saiu 
de campo com 9 gols pontuados 
contra 1 do Colégio Meta.

Fechando a série de jogos do 
fim de semana, o Posto Tremen-
dão - Kapalú conquistou pontos 
na classificação da categoria 
Super Máster, ao encerrar a par-
tida contra 2G/Bebidas/Visão 
Imóveis em 3X2. O Cartão de 
Todos, por sua vez, foi derro-
tado pelo LG Vacker por 4X1, 
e as equipes Hot Flowers e Pais 
& Filhos Mat. para Construções 
empataram em 2X2.
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Regional do concurso 
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Inscrições para competição voltada para jovens músicos estão abertas
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Trio Retrato Brasileiro foi o vencedor da edição Imagine Brazil 2016

Abertas as inscrições para a 3ª Mostra de Artes Cênicas
ESPETÁCULOS

Horóscopo de 08 a 14/09 Por Alex Costa Guimarães

O Ariano pode ter uma semana um tanto confusa pois 
situações familiares podem provocar suas reações 
emocionais. Há uma tendencia a estar mais fechado e 
introspectivo e com suas emoções à flor da pele. Apesar 
disso, sua mente estará igualmente intensa e rápida. 
Pode avaliar rapidamente os fatos com certa clareza. 

Risco de discussão no trabalho.

O taurino pode ter sua vida social agitada por esses 
dias, podendo até mesmo discutir ou ter opniões bem 
contrárias ás pessoas de um modo geral, isso pode 
gerar novos relacionamentos  Novas amizades podem 
ser feitas, mas também reavaliadas. No trabalho pode 
ser convidado a fazer um curso ou a melhorar sua co-
municação com os outros.

Durante a semana o geminiano precisa tomar um pouco 
mais de cuidado com a comunicação dentro de casa, na 
familia , pois corre o risco de gerar discussão. Por outro 
lado o momento pede para concluir etapas importantes 
em sua vida. Aproveite para libertar-se de amarras e 
do orgulho.

A semana começa influenciada pela Lua Cheia em 
Peixes, que chega livre de pressão, unida a Netuno 
e em ótimo aspecto com Plutão indicando algumas 
mudanças positivas, que podem partir de finalizações 
de projetos de médio prazo, que começam a ser colo-
cados em prática em algumas semanas. O momento 
pode envolver também a concretização de uma viagem internacional. 
Mercúrio retorna a Virgem movimentando sua rotina. A comunica-
ção e todos os assuntos que a envolve, melhora consideravelmente. 
O momento é ótimo para acordos e negociações e novos contratos 
podem ser firmados

Esta semana, o leonino sentirá que seu foco será sua 
vida financeira, seus bens e o quanto e como consegue 
lidar com isso. É uma boa idéia ter um melhor controle 
sobre seus gastos, pois em função disso, pode vir a 
negociar ou finalizar acordos. Magnetismo em alta, 
muita atração. 

O virginiano vivencia uma semana em que sua mente 
se torna mai dinâmica e isso pode até criar condições 
em que o nativo possa perder a calma e as palavras 
sairem ásperas. Mas por outro lado, sua mente per-
mitirá um foco melhor na comunicação, no comércio 
e vendas. Na vida afetiva poderá sentir o término de 
alguns relacionamentos, ou mudanças profundas tendem a ocorrer 
em sua vida pessoal.

O libriano sente uma força em sua vida emocional, que 
embora esteja em ua boa fase, de equilíbrio, sentirá o 
desejo de começar novos projetos para alterar sua rotina, 
ou mesmo para encerrar uma forma que está incomo-
dando. Se estiver em tratamento médico, essa semana 

poderá ser decisiva sob vários aspectos.

Se depender de novos contatos sociais para melhorar 
sua vida profissional, então o escorpiano terá nessas 
semanas, todas as possibilidades. Terá oportunidades 
que permitirão isso. Se estiver com um projeto para 
concluir (trabalho escolar, artigo científico, ou mesmo 
um plano elaborado de trabalho) agora verá os fatos tomando forma.

O sagitariano passa por uma fase muito importante 
de renovação e mudanças de sua filosofia de vida que 
afetará particularmente sua vida familiar, ou o seu 
relacionamento dentro de sua casa. É possível receber 
visitas importantes nesse período.  

Esses dias trazem a possibilidade de realizar viagens, 
entrar em contato com pessoas que vem de longe 
ou com estrangeiros, ou com pessoas religiosas. 
Uma nova filosofia de vida estará sendo formada. O 
momento mostra que poderá encerrar negociações 
relacionadas a compra e venda de bens. 

O aquariano poderá enfrentar dias de término de 
algumas situações relacionadas com suas finanças 
ou alterações em sua maneira de batalhar sua es-
tabilidade material. Não é um bom momento para 
investimento ou gastos indevidos. 

O pisciano precisa aprender uma nova forma de agir 
ou melhorar sua mente, e por isso pode ser levado a 
terminar algumas relações sociais, ou  mudar de local 
no emprego e até mesmo a conhecer outras pessoas, 
e novas amizades ou um relacionamento interessante 
pode ocorrer.

O Festival internacio-
nal Imagine Brazil, 
que é realizado pela 

terceira vez no país, está com 
as inscrições abertas até o 
dia 29 de setembro e os in-
teressados devem preencher 
o questionário no site http://
br.imaginefestival.net/. A 
proposta do Imagine Brazil é 
proporcionar uma competição 
voltada para jovens músicos 
que contempla a todos os 
gêneros musicais. 

Criado pela Jeunesses Mu-
sicales International (JMI), 
maior ONG de música para 
jovens do mundo, o Imagine 
é realizado no Brasil pela Or-
ganização Social de Cultura 
Amigos do Guri – gestora da 
maioria dos polos do Projeto 
Guri, maior programa socio-
cultural brasileiro, mantido 
pela Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo. A versão 
estrangeira do Imagine ocorre 
em cerca de 10 países.

No Brasil, o concurso per-
mite a participação de solistas 
ou grupos de até 8 pessoas, 
entre 13 e 21 anos, residentes 
no Estado de São Paulo. 

O vencedor do Imagine 
Brazil ganha uma vaga na 
final internacional e workshop 
preparatório que ajudará no 
preparo para a disputa, que 
ocorre no ano seguinte, na 
Europa, com todas as despe-
sas pagas.

A pré-seleção faz parte da 
primeira rodada da competi-
ção e será feita por um comitê 
interno da Amigos do Guri e 
membros do Júri. Serão ana-
lisados os formulários de ins-

crição e a mídia MP3 enviadas 
pelos inscritos. Até 40 grupos 
ou artistas serão contempla-
dos para competir ao vivo 
nas semifinais, que ocorrerão 
entre outubro e novembro, nas 
cidades de São José do Rio 
Preto, Sertãozinho, Marília e 
Indaiatuba. 

Eliminatórias
Nas quatro fases elimina-

tórias, os participantes serão 
avaliados nos quesitos: qua-

lidade musical e interpreta-
ção; comunicação e carisma; 
originalidade e repertório; e 
preparação.

O corpo de jurados será 
composto por quatro músicos/
musicistas profissionais bra-
sileiros, um representante da 
Amigos do Guri e um mem-
bro da JMI que escolherão os 
12 finalistas das semifinais 
regionais, que irão direto 
para a final, na cidade de São 
Paulo, no dia 2 de dezembro. 

Estão abertas as inscrições 
para a 3ª Mostra de Artes Cê-
nicas. As adesões presenciais 
vão até o dia 29 de setembro, 
já a postagem pelo correio 
deve ser realizada até o dia 
22 de setembro, ambas no 
Centro de Convenções Aydil 
Bonachella, situado à Rua 
das Primaveras, 210 – Jardim 
Pompeia – Indaiatuba – SP 
– Cep: 13345-020. O atendi-
mento acontece de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. O regulamento 
completo está disponível no 
site na Prefeitura Municipal no 
endereço http://www.indaiatu-
ba.sp.gov.br/cultura/concur-

sos/mostra-de-artes-cenicas/. 
Informações (19) 3894-1867.

Promovida pela Secretaria 
de Cultura a Mostra, acontece 
de 02 a 26 de novembro e 
reúne espetáculos de gru-
pos sediados em Indaiatuba, 
espetáculos de grupos estu-
dantis, espetáculos de rua, 
especialmente selecionados 
e/ou convidados, obedecendo 
ao seguinte formato: Mostra 
Estudantil; Mostra de Grupos 
de Indaiatuba e Mostra de 
Espetáculos adultos e para 
crianças, inscritos ou espe-
cialmente convidados pela 
Curadoria. Podem participar 
grupos, coletivos, companhias 

e produções teatrais de todo o 
território nacional.

Todos os inscritos serão 
avaliados por uma Comissão 
de Seleção composta por pro-
fissionais convidados da área 
teatral. Cada grupo ou compa-
nhia concorre com apenas um 
espetáculo e há ainda a cate-
goria Grupo Estudantil, onde 
podem participar formações 
das instituições de ensino. A 
mostra poderá ainda contem-
plar espetáculos convidados 
pela curadoria do evento. 

As apresentações serão 
alocadas na Sala Acrísio de 
Camargo, no Novo Centro 
Cultural Morada do Sol, em 

ruas ou praças do município.
Serão selecionados pela 

Comissão de Avaliação e 
Seleção: até 06 grupos/es-
petáculos estudantis; até 12 
espetáculos de Indaiatuba; até 
03 espetáculos de rua (a Secre-
taria de Cultura não disponi-
bilizará equipamento de som 
para as apresentações de rua); 
até 03 espetáculos de grupos 
com sedes fora do município 
de Indaiatuba. Os grupos 
selecionados, com exceção 
dos estudantis, receberão uma 
ajuda de custo que varia de R$ 
1.700,00 a R$ 2.700,00, con-
forme a distância e localização 
dos participantes.
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

Variedades de Café
INFORME PUBLICITÁRIO

Existem muitas variedades da planta de café Arábica. 
As mais comuns nas melhores regiões produtoras bra-
sileiras são: Bourbon, Catuaí, Acaiá e Mundo Novo. 
E, dentre essas variedades, existem também várias 
subvariedades: Bourbon Amarelo e Vermelho, Catuaí 
Amarelo e Vermelho, variedades de Mundo Novo, etc. 
Abaixo as características de algumas das principais 
variedades. 
 
Café tipo Bourbon

Características de sabor deste café: 
 
É considerada uma das melhores variedades para pro-
dução de cafés gourmet. Seu aroma intenso, suavidade, 
textura achocolatada e sabor adocicado conferem 
características únicas. Porém, vale lembrar que solo, 
clima, altitude e processos de secagem são fundamen-
tais 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

O Brasil perde um dos maiores 
ícones Gay da historia Nacional

BarnaBeer Falando de Rotary

Aos 74 anos, morre, Rogéria, um dos maiores ícones trans 
do Brasil que morreu na noite de segunda (4) devido a uma 
infecção generalizada. Segundo a amiga Jane Di Castro, ela 
estava internada há um mês no Hospital da Unimed-Rio, na 
Barra.  Rogéria foi uma das figuras mais polêmicas da artes, 
tanto no teatro, TV ou em grandiosos shows. Tive o prazer 
de conhecer esta pessoa linda e mordaz! Verdadeiramente 
perdemos parte de nossa historia das artes.

Velho espaço 
de cara nova, 
novos donos; 
Rusevel Martins 
Andrade Junior 
e Jaqueline Gois 
Araújo,  novos 
pratos e uma 
promessa de 
ser muito bom. 
Esta foi a noite 
da imprensa 
no novíssimo 
“BarnaBeer”.

O Rotary Cocaes, realizou na noite do dia 5, a sua 10ª 
Reunião Ordinária do ano rotário 2017/2018, sob a 
presidência do companheiro Boanerges Gonçalves. A 
palestra: “Conhecendo seu principal equipamento: o cérebro”,  
feita pelo companheiro do Rotary Club de Salto, Paulo 
Roberto Campana Carramenha. O companheiro Antonio 
Reginaldo Geiss, falou sobre seus recém-completados 
57 anos de Rotary, e o companheiro Sergio Lelli, fez a 
informação rotária, falando sobre o 40º Instituto de Rotary no 
Brasil que aconteceu no último fim de semana em Atibaia.

Galleria Shopping recebe 
exposição “De Volta aos Anos 80”

O Galleria Shopping, em Campinas, recebe desde o dia 
1º a exposição “De Volta aos Anos 80”. A mostra segue 
até o dia  30 de setembro. O evento conta com uma 
mostra interativa para relembrar como era a vida na última 
década antes do boom da tecnologia e informática como 
conhecemos hoje. A exposição oferecerá fotos, textos e 
itens que marcaram época, além de a oportunidade de 
interagir com roupas e acessórios, brinquedos e doces.Valentina, Estela e Laura no intervalo do Colégio Montreal

Isabela Garofano, Victoria, Isabela Bellan e Melissa no 
intervalo do Colégio Montreal

Passeio com as crianças da 1º Igreja Presbiteriana de Indaiatuba com a RBC TransportesAlice Honorio comemora o aniversário de 3 anos no Objetivo

Ivanilde Reis junto com a Gerente Daniela e supervisora 
Verônica da loja Amazônia Vittal,  no lançamento da coleção 
verão 2018 que está linda!
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina

Vestidos de noiva / Center Noivas Promoção

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

Executivo Dakar

Frios e Queijos

Grenelle Gastro Pub - perfeito em tudo

Restaurante Caipirão

Já experimentou o Executivo Dakar? Esse prato delicioso leva 
arroz com lentilha, filé de frango grelhado e a salada à moda 
da casa. Uma combinação perfeita para você saborear toda 
semana. Só na Casa da Esfiha, é claro!

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

Vestido de noiva tem que ser deslumbrante, que supere as expectativas 
de qualquer noiva, onde o modelo, tecido e detalhes fazem toda a 
diferença. Pensando nisso a A Nova Loja trouxe ao seu alcance a coleção 
Bromélia da Center Noivas. Além de representar de maneira grandiosa 
as curvas da mulher brasileira, está repleta de detalhes típico da espécie 
da bromélia. A coleção luxuosa é cheia de detalhes encantadores, 
rendas delineadas com perfeição e tem o poder de te deixar única em 
seu grande dia. Vale a pena também conferir a nova coleção moda festa, 
com vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou aluguel. Vá 
conferir! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

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 e frios picados para aperitivo. Aproveite 
também nossas promoções semanalmente. Confira na Rua 11 de 
Junho, 232. Fone: 3816-7750 / 3392-0501. Demais!

Agora é hora de aproveitar a promoção da Loja Luck Chic com 50% 
off na moda casual e 15% off na moda festa. A loja fica na Rua 24 de 
Maio, 1320 - Fone: 3875-0186. Vale a pena aproveitar!

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. 
Toda quinta-feira a partir da semana que vem a noite Rodízio de Mini 
Burgers. Aos sábados com música ao vivo, com pop e rock clássico. 
Vale a pena conhecer na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289

A Nova Loja Moda Atual teve o imenso prazer de participar desse 
lindo momento, a linda noiva do mês de Junho, Emilyn Oliveira

O tosador Darik com a 
linda cliente Mel Fazolin 
na Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

Gerson e Rodrigo

Kelly e Ricardo, almoço de negócios

Luciano e Leandro



15AMais Expressão

social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

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

João Pedro e Márcio na Churrascaria Sal e BoiJamila, Vinicius e Gabriela no Restaurante Caipirão

Gisleni, Luciane e Lígia, saboreando as delicias do Rei do Sabor

Fernanda e Marcia na Casa da Moqueca Pedro na Big HouseDiego no Cintra Restaurante

Sabrina e Nina no Restaurante Açafrão

Carlos, Mary e Marcio no Grenelle Gastro PubBruno, Morelli e Felipe no Cintra Restaurante
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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

Alunos da equipe sub 09 da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro em recente treinamento

Alunos da equipe sub 05 da Escola de Futebol Oficial do 
Cruzeiro em recente treinamento

Alunos da equipe sub 07 da Escola 
de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treinamento

Alunos da equipe sub 13 da Escola 
de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treinamento

Os proprietários Rusevel Martins Andrade Junior e Jaqueline 
Gois Araújo recebem a imprensa de Indaiatuba para 
conhecer o novo BarnaBeer, que fica Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 945.jpg

Os proprietários Rusevel Martins Andrade Junior e Jaqueline 
Gois Araújo na inauguração do novo BarnaBeer, gastrobar 
que fica Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 945.jpg

Os blogueiros Helga, Nina, Alyne, Camila, Alan e Janaina na 
inauguração do novo BarnaBeer, gastrobar que fica Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 945.jpg

Flávia Figueiredo espera vocês na Bloom Lingerie que vai 
abrir nesta sexta e sábado normalmente

Daiana Saback e Jéssica Machado fazendo treino funcional 
com o personal Cristian Yano na AMA Fisioterapia e Estética

Os alunos do Colégio Alves de Oliveira durante aula para 
estimular a coordenação e equilíbrio

Os alunos do Colégio Alves de Oliveira durante confecção de 
tapete sensorial

No último 
sábado ,dia 

02, o fofíssimo 
Giovanni 

comemorou 
seu aniversário 

no buffet 
Travessuras 

& Gostosuras 
com seus 
amigos e 

familiares! 
Festa super 

animada 
e cheia de 
surpresas 

e coisas 
gostosas! 

Parabéns ao 
Giovanni e a 

toda Equipe do 
T&G por mais 
um evento de 

sucesso! O 
Buffet fica na 

Av. Conceição, 
48 - Fone: 

9.9703-8828

Família Bono Pneus, Lucas Maestro, Elza Bonome e 
Amanda Terzariol

Maicon, Cesar, Bruno, Camila, Marcelo, Marcelo, Luciano e 
Renan - Equipe Bono Pneus Indaiatuba

Bruna e Francielle da Kolok Pneus 
sempre muito atenciosas para atender 
seus amigos e clientes

Alunos do Colégio Episteme marcando 
presença no 2º Festival de Robótica Jr.

Aderson, colaborador Atento 
completa mais um ano de vida  
amanhã, dia 09. Parabéns!

Flávio, Natália, Jéssica e Luís equipe Ouro e Prata informa que 
a loja está com muitas novidades que você não pode perder

Professoras Cláudia homenageia Prof Luiz Carlos e esposa 
Maria de Lourdes pelos 23 anos do Colégio Meta
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Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Locação - Casas

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

Vila Georgina – CA0255
Casa de fundos com 01 dormitório, 
sala, Wc, quintal, sem garagem.
R$ 600,00 

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

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

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

Jd. Morada do Sol – CA 02437
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozi-
nha, 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)

Cidade Nova I-CA1353
Casa de 03 dormitórios (01 suíte), 
cozinha, Wc, área de serviço, pequena 
varanda, quintal gramado, canil, piscina, 
garagem p/ vários carros.
R$1.700,00 + IPTU R$133,00

Villaggio di Itaici – CC00051
Sobrado, piso superior: 02 dormitórios (2 
suítes, 1 closet e varanda).
Sala 02 ambientes, 1 lavabo, cozinha 
planejada, área de serviço com armários. 
Área Gourmet e 01 dormitório com Wc. 
Garagem coberta P/01 auto e 1 des-
coberta.
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 churrasqueira 
e Wc.
R$ 2.500,00.

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

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$ 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, cozi-
nha, 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 + Cond. 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 am-
bientes, Wc, cozinha, e 02 vagas. Área 
de lazer completa.
R$ 1.500,00 + Condomínio + IPTU

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

Jd. Santiago – AP00819
02 dormitórios, sala 02 ambientes, 
cozinha, Wc ,01 vaga.
R$ 1.500,00 (Incluso Cond.+ 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 planejada, 
Wc planejado e 01 vaga.
R$ 195.000,00

Centro – AP00827
01 dormitórios, sala (varanda), cozinha, 
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.Itaici (Ed.AZALEIA)
Apartamento térreo , 03 dormitórios ( 02 
dormitórios planejados de quarto , e o 
outro com planejado de sala), cozinha 
planejada, 02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, coz., Wc e 01 vaga. 
(Todos os amb. com móveis planeja-
dos.) portaria 24 HRS. R$ 255.000,00

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

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, sa-
cada,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, cozinha, 
Wc, área de serviço, edícula com Wc, 
pomar, piscina aquecida, churrasquei-
ra, portão eletrônico.
R$ 560.000,00

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Bela Vista –CA02917
03 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, sala de jantar,03 Wcs, área 
de luz, lavanderia, quintal, área de 
churrasco, edícula com Wc, aque-
cedor 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) por-
tão 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 
fundos) com amplo espaço) 
Garagem p/ 04 autos (02 cobertas)
Terreno 301 m ², A. construída de 
267m².
R$940.000,00

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 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 590891 – Jd. Oliveira Camar-
go - 2 dormt/ sala/ coz/wc /lavand/2 
garR$207.000,00 / R$990,00 + IPTU

ref. site 092381 - Jardim Monte Carlo - 
terreno de 150 m² R$105.000,00

ref. site 343571 - João Pioli - 2D. / sala / coz. 
/ 2wc / as / porcelanato / edicula / chur. / 
portão elet. / gar.2 vagas. R$ 340.000,00

 ref. site 710891 - Portal das Flores -  3 
dormt/ sala 2 amb/ lavand/wc social / 1 
gar R$1.400,00 + COND.

ref. site 920891 – Pq. Res. Indaiá - 3 dor-
mt/ 1 suíte/ sacada/ sala  jantar – TV/  coz/
wc /  lavabo/ lavand / 2 gar R$350.000,00

ref. site 579791 – Jd. Paulista - 2 
dormt/ sala/ coz amer/wc / lavand / 
edícula c/ wc/ 1 gar R$950.00

 ref. site 244751 -  Jd. Pedroso - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / quintal / 
gar. R$250.000,00

ref. site 928481 - Jd morada do sol - 2 
dormt / wc / coz / lavanderia / sala/ 2 
vagas cobertas R$1.050,00 + IPTU

ref. site 925331 -  Jardim Morada do 
Sol – 2 dormt/ sala/coz/wc / lavand / gar 
R$1.250,00 Isento IPTU

ref. site 699791 - Parque das Nações 
- 1 dormt/  sala/ coz/wc / lavand/ 1 
gar / R$800,00

 ref. site 350891 - Residencial Mirim - 
2 dormt/ sala/coz/wc /  lavand/ 1 gar 
R$400,00 +Cond + IPTU / R$165.000,00

ref. site 770891 - Vila Vitória - casa co-
mercial – recepção/ sala espera/ 2 wc 
/ copa/ coz/ 3 salas. R$3.300 + 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 
sacada,,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$180 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 – 2dorms,sala,coz,W-
C,sem garagem
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

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 
jantar,coz,wc,as,garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com 
a/e,sala 2 ambientes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC 
(NOVO)

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m²,WC
CENTRO – R$750,00 – 28,22m²,wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m²,2wc,escritorio
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m²,WC
PAU – PRETO – R$1100,00 – 87m²,wc
JD.ITAMARACÁ – R$1500,00 -  100m²,2wc,salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m²,com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 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 condiciona-
do,lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,-
sacada,ar condicionado,montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m²,2wc,1 vaga de 
garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

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

VENDE-SE 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.

VENDIDO
VENDIDO



Mais Expressão | 05BImóveis

TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL 
C/497 M2 DE A.C. (TERRENO DE 1000 M2), 
ESCRITÓRIO, 4 BANHEIROS, RECEPÇÃO, ÁREA 
DESCOBERTA NA LATERAL E FUNDOS, RECUO 
P/ESTACIONAMENTO - R$5.000,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO COMERCIAL COM 18 
M2 E BANHEIRO, IDEAL PARA BARBEARIA - 
R$900,00 + IPTU

CIDADE NOVA - SALÃO COM 80 M2 E 2 BANHEI-
ROS, PORTA DE VIDRO, IDEAL PARA SALÃO 
DE BELEZA, LOJA DE BICICLETAS, LOJA DE 
ROUPAS, ETC - R$1.100,00 + IPTU
 
CENTRO - SALÃO COMERCIAL COM 100 M2 E 
BANHEIROS - R$2.500,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

JARDIM ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S. CASA INDEPENDEN-
TE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 + IPTU

JARDIM MOACYR ARRUDA - TIPO APARTAMEN-
TO, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARAGEM - 
R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM 
GARAGEM - R$700,00 + IPTU

JARDIM FLÓRIDA - 2 DORMS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S., GAR. P/2 CARROS - R$1.100,00
 
JARDIM MORADA DO SOL - 2 DORMS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, A S., GAR. - R$1.100,00 + IPTU

JARDIM MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., GARAGEM - 
R$1.000,00 + IPTU
 
JARDIM TROPICAL - 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., FUN-
DOS C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM P/2 CARROS - R$1.300,00 + IPTU

VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., COPA, FUN-
DOS C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA + 1 SUÍTE, 
GARAGEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:

JARDIM PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA, EXCELEN-
TE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00

JARDIM PEDROSO - APTO COM 2 DORMS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO 
EM MÓVEIS PLANEJADOS - R$230.000,00 (PER-
MUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)

V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTI-
MA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO, DESMEMBRA 
- R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)



06B | Mais Expressão Imóveis



Mais Expressão | 07BCasa / Construção / Decoração



08B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 09BCasa / Construção / Decoração



10B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 11BServiços / Utilidades



12B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 13BServiços / Utilidades



14B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 15BEmprego



16B | Mais Expressão Casa / Construção / Decoração



Mais Expressão | 17BEmprego



18B | Mais Expressão Casa / Construção / Decoração



Mais Expressão | 19BServiços / Utilidades



20B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 21BServiços / Utilidades



22B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



classificados

Casa 3dorms no condomí-
nio Montreal R$ 390 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para construtores 
é possível,desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 950m² - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - AC 
75 M2, 2 dorms, sala, wc, 2 
vagas. R$ 200 MIL F: (19) 
99362-7351
Casa R$ 340 mil - Jd Dos 
Colibris - 3 dorms / 1 suíte, 
sala, 2 wc, 3 vg - AC 110 m2, 
churras R$ 340 mil. F: (19) 
99976-7071
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da constru-
ção – consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Colibris: Casa Nova  2D, sen-
do 1 suite, sala, coz., wc social 
vaga para 3 carros. Ac. terreno 
aceita financiamento. R$ 240 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.

Cond. Vista Verde - Ven-
do Casa térrea - 3 dor-
ms (1 suí te)  e demais 
dependências,  lavabo, 
cozinha planejada, ar con-
dicionado, aquecimento 
solar,  dormitór ios com 
planejados, lavanderia, 
churrasqueira,  quintal , 
garagem para 3 veículos. 
Condominio fechado por-
taria 24 horas, câmeras. 
Segurança total. Aceito 
terreno como parte de 
pagamento F.: (19) 3392-
9149 / (19) 99975-0534.
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 WhatsApp.

L a g o s  d e  S h a n a d u -
-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 gran-
de Área externa: Churras-
queira, piscina, campo de 
futebol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00 F. 
3875-2215
M.Sol - rua-20, 250 m2 - 01 
dormitório sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, construí-
da nos fundos com estrutura 
para sobrado e um belo 
terreno ajardinado na frente. 
Apenas: R$260.000,00 ac. 
financiamento F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-3294
M.Sol - rua-57, 01 dormitó-
rios sala, cozinha, wc social- 
lavanderia, garagem. Toda 
em em estrutura para sobra-
do. Oportunidade única!! Va-
lor: apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno no ne-
gócio. F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Morada do Sol: 2dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
churrasqueira, vaga para p/ 
carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 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 Finan-
ciamento. 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! Par-
que São Lourenço - 3 dor-
mitórios e garagem em lote 
de 150m2 documentada. 
Para vender urgente! Ape-
nas: R$250.000,00 (oferta 
válida apenas para os pró-
ximos 30 dias) F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-3294
Parque São Lourenço - AT. 
150m² AC. 125m² excelente 
casa a 50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms, 1 suíte, 
1wc social, cozinha com 
armarios, lavanderia coberta 
e fechada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens cober-
tas, portão eletrônico. Bairro 
diferenciado bem arborizado 
e fácil acesso ao centro e a 
Rodov. SP75. Documenta-
ção Ok R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Salto Jd. Nair Maria: Opor-
tunidade Imóvel em constru-
ção aceita financiamento, 2 
dormitórios, Consulte-nos. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa 
Nova 1 dormitório, sala, 
cozinha e wc social, aceita 
financiamento R$ 175 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Vende - se casa Vila Ma-
ria Helena - Casa nova 2 
quartos 1 suíte master, ba-
nheiro social, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem 
para 2 carros R$325.000,00 
Falar com proprietario F.: 
19-99450-2461 / 3894-6182.
Vendo Casa Cond. Santa 
Clara - AT 502 M² / AC 340 
M² C/ piscina, 04 Suítes/ 1 
Master. De R$ 1.900.000,00 
Por R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445

Classificados 23B

Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 01 Wc. R$ 1.300,00 
R. 15 de Novembro, 432 F. 
3875-2215
Jd. Califórnia – CA02596 
- Casa de fundos com 01 
dormitório, cozinha, sala, la-
vanderia, Wc e 01 vaga. R$ 
600,00 F. 3875-2215

Apto Vila das Praças: Oportu-
nidade 2D, sala, coz, wc social, 
sétimo andar Apenas R$ 200 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Vende 
/ permuta – apto c/ 56 m². 2 
dorms, 1 vaga, Cond c/ pis-
cina, Segurança 24 h R$ 260 
mil. F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Sal-
to:  Parcelas menores que o 
aluguel,  2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, 1 ou 2 vagas, a 
partir de 146 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.  Esse mês Docu-
mentação Gratis
Vendo Apartamento Novo:  
2 dormitórios. 2 vagas. 
R$230.000,00 no Jd. San-
tiago tratar com Antonio - F 
99169-2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 
dorms/ 1 S. todo planejado e 
decorado. c/ 4 Ar condiciona-
do 2 vagas  R$ 950 mil. Márcia 
(19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita veículo 
como parte de pagamento e 
financiamento. Márcia (19) 
97404-0445

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

  
Alugo – Apto  no Jardim 
M. do Sol – 2 dorm. sala, 
cozinha com planejados e 
cooktop  sendo 1 dorm. com  
planejados e cama 1 vaga de 
garagem. R$ 1.000,00 ( in-
cluso 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 garagem,  com 
piscina, churrasqueira e sa-
lão 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 vis-
ta Regina Creci 167606 
– F: 99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00
Alugo –Apto no Cond. Bos-
que dos Indaias, 2 dorm. 
sala 2 ambientes, cozinha 
com armários e lavanderia 
1 vaga de garagem coberto  
aluguel 800,00 + 200,00 
Cond. Tr. Regina Kuga creci 
167606 –(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Sui-
te 2 vagas R$ 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. Márcia 
(19) 97404-0445

Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, cer-
cado, água encanada, esgoto, 
pés de fruta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Chacara no Pq. Da Grama 
com 5.130 m² R$190 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - permuta 
por apto de mesmo valor. 
Chácara c/ 2500 M2 - 2 dorm, 
coz, poço, sala 2 ambs, fundo 
para o lago R$ 780 mil F: (19) 
99976-7071
L a g o s  d e  S h a n a d u -
-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 F. 3875-2215
Sítio Em Piedade SP, 
26.000M², casa c/ 3 dormitó-
rios, 2 wcs, toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de cul-
tura, bosque, água de mina, 1 
tanques c/ peixes abastecido 
com água por gravidade,  
diversas árvores frutíferas, 
playground, a 12 km do cen-
tro, R$390.000 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor, estuda entrada 
+ parcelamento. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-3294

Vendo casa Jd.  Veneza 
- 02 Dorms. R$ 245 mil. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo casa Jd. Regina 
R$ 490 mil - AT 250M² AC 
136M². 3 dorms/ 1 suíte. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo Casa Parque Real 
- 115 m² 3 Dorm/1 Suíte. 
R$ 370 Mil. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Sobrado Esplanda 
- 3 dorms / 1 suite R$ 800 
mil Márcia (19) 97404-044
Vendo x troco  casa: por 
chácara ou terreno de 
1000mts como parte do 
pagamento. R$390.000,00 
aceito proposta, contato po 
whatsapp, falar com proprie-
tário (19) 99267-7603. 
Vila Suíça – CA 02975 - 03 
dormitórios (01 suítes), sala 
ampla, cozinha, Wc, quin-
tal, área gourmet e portão 
eletrônico. (Aceita permuta 
com casa em condomínio 
de 150 M²) R$730.000,00 
F. 3875-2215

 
Alugo  Sala no Edif Cordo-
ba – 8 andar  32m2- com 1 
wc aluguel 1.000,00 ( inclu-
so IPTU, Cond. )Regina cre-
ci 167606-19 99177.7051 
whatsapp
Alugo Pousada com 9 sui-
tes, salão de festa, cozinha 
e lavanderia R$ 4.000,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Centro – CA0370 - Casa 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, quintal. R$ 1.000,00 + 
IPTU 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 docu-
mentação em ordem. R$130.000. 
Tratar direto com o proprietário F: 
3834-3110/ 981426215
Lançamento terrenos Em 
Salto: Pequena entrada divida 
em 5 vezes, e parcelas de 
760, tire suas duvidas F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Loteamento Jd. Residencial 
Dona Lucilla -  Terrenos de 
300 m² E 378 m². Valores á 
partir de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Oportunidade – Terre-
no Muryama - 150m² . R$ 
95.000,00. Márcia 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. 
Jd Moriyama R$ 95 MIL - AT 
150 M2 F: (19) 98223-8831
Terreno no Vale das Laranjei-
ras 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 asfal-
to, escriturado, troco por casa 
ou Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo terreno em Comdomí-
nio Fechado, 450m², Rodovia  
Castelo Branco, Km 196. En-
trada 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
 

Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo

Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próx. ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aprovei-
tem!!!! R. Tiradentes, 11 Vila 
Vitória II.
Fan 150 - 2012 c/ bateria nova, 
relação c/ retentor e pneus no-
vos R$5.200,00 aceito proposta 
F. 9.9334-7959 c/ Roberto
Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicletas novas 
por carro valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
Vendo  Aspirador Pó e água, 
Sem saco coletor · 22,6 kg 
Tensão 220 potência 1600w 
modelo turbo 2002 - WAP · 
Canister R$1.200,00 Tratar F: 
19 99901-9918/19-982094777
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundido 
2 bocas com chapa (a gás) 
R$250,00 F: 98151-0501.
Vendo  fritadeira Semi-nova 
Actifry Arno na caixa R$280,00 
F.: 99259-1877/3017-5541.
Vendo   Lampião a gás 
Yannes com bot i jão de 
2Kg  R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
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Vendo  tacho de cobre grande 
(30L) Reforçado. R$400 F: 
98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina de 
solda Industrial Banbozzi TDG 
415 completa com tocha e 
cilindro. F. 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (semi-
-novo). R$330,00 - Claudionor 
F: 3885-3471.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Vendo cadeira de rodas motori-
zada Freedom, reclinavel, semi-
-nova R$2.800. F: 981510501.
Vendo filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 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
 

Onix ano 2014 1.0 Flex- Mo-
delo Lolla – Cor Branco R$ 
32.800,00 (Fipe) - Único dono 
F. 3875-2215

Caminhão Ford F600 ano 
1972 (VENDO OU TROCO 
POR CARRO POPULAR) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho hi-
dráulico modraci para 400 
kg. Motor Perkins 6cc com 
65000km retífica Sorodiesel, 
4 pneus novos. Falar com Odir 
F: (19) 33927900/ 38945001
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 empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 (Evandro) 

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

Ofereço-me para aulas par-
ticulares crianças c/ dificulda-
des em alfabetização, idade 
4, 5 e 6 anos. Tratar c/ Rose 
F.: 99215-6300.
Ofereço-me para conserto 
de maquina de costura in-
dustrial e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxina 
e passar roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para lavar, pas-
sar, 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 p/ trabalhar como 
caseiro ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. Te-
nho maquina, não tenho vícios. 
Tratar c/ Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, diur-
no ou noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso. Ma-
ria Cicera F : 3328-1908.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de trans-
porte e remoção com caminhão 
munck e bombeamento de con-
creto. Vai encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa transportar 
uma máquina pesada? Serviço 
com cesto aéreo? Faça um orça-
mento. Tratar com Nelson Eugênio 
F.:(19) 99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de Ca-
belo a partir de R$50,00 (ganha 
corte) atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499/99369-5615. 



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- 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 – Femi-
nino, idade entre 22 e 40 anos 
com experiência em l impeza 
residencial. Disponibilidade de 
horários.
 
Porteiro - Masculino. Desejável 
experiência em Portaria.  Pos-
suir CNH A/B (carro e moto), 
desejável ter condução própria. 
Ter disponibi l idade para tra-
balhar 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): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8104): 

AUX. PRODUÇÃO/ REBARBAÇÃO DE 

PEÇAS (8094): 

AUXILIAR DE COMPRAS (8088): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098): 

ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (8085): 

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO (8101): 

ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 

FERRAMENTEIRO (8070): 

GERENTE COMERCIAL (8102): 

GERENTE DE PRODUÇÃO (8062);

LÍDER DE PRODUÇÃO (8087): 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-

TRIAL (8096):

MECANICO MANUTENCAO (8021): 

OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-

MICO (8077): 

OPERADOR MÁQUINAS (8053): 

OPERADOR MÁQUINAS (8093): 

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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