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POWERMANFAICI MONTREAL

Pelo quarto ano 
consecutivo Indaiatuba 
irá sediar o PowerMan 
Brasil, a maior série de 

duathlon mundial. A pro-
va tem início às 8h15 no 

Velódromo Olímpico.

O Maio Amarelo, um 
movimento internacional de 

conscientização para redu-
ção de acidentes de trânsito, 
foi tema de estudo e debate 

em sala de aula entre os 
alunos do Fundamental I.

A primeira seletiva do 
concurso Rainha Faici 2018 

foi realizado no último 
domingo, dia 3, e foram 

selecionadas 20 candidatas 
para a semifinal que ocorre-

rá no dia 30 de junho.
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Chitãozinho & Xororó é 
atração do 13º Frutos de Indaiá

Homem morre em 
acidente de moto no 
Parque Ecológico

Drogas, arma e munições 
são localizados no 
Recreio Campestre

São João na Praça 
agita a cidade nos 
dias 9 e 16 de junho

POLÍCIA APREENSÃO ARRAIÁ
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Na madrugada da últi-
ma segunda-feira (04) um 
homem de 26 anos morreu 
após bater em um poste no 
cruzamento da Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé com Rua Bellato 
Baddini, no Jardim Espla-
nada.

A pequena Lis precisa de sua ajuda! Somente um tratamento 
revolucionário, que não tem no Brasil, permite melhora de até 
80% de seu quadro atual, e para isso a família precisa de ajuda 
para custear o tratamento médico.

Uma ocor rênc ia  que 
teve início no Jardim Oli-
veira Camargo, na tarde 
da última terça-feira (05) 
resultou na apreensão de 
drogas, arma e munições. 
A ocorrência contou com 
Guardas do Canil, ROMI 
e GAP.

Nos próximos sábados, 
dias 9 e 16 de junho, ocor-
rerá a 2ª edição do São João 
na Praça, das 16h às 22 
horas, na praça Prudente de 
Moraes. O evento tem como 
objetivo resgatar a tradição 
das festas populares e típicas 
de rua. 

Desde a última quarta-feira, dia 6, a Campanha de vacinação contra a gripe foi intensifica em 
Indaiatuba. Além de todas as UBS e PSF, a vacina também será disponibilizada em seis diferentes 
locais nos próximos dias, entre eles feiras livres e na Praça Dom Pedro II. 

Campanha de vacinação disponibiliza 
novos pontos de imunização

Pequena Lis precisa de doações 
para custear tratamento médico
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A dupla Chitão-
zinho & Xororó 
será a principal 
atração do 13º 
Frutos de Indaiá 
que irá premiar 
a s  e m p r e s a s 
i n d i c a d a s  e m 
pesquisa com a 
população como 
destaque no seg-
mento que atua.
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DIVULGAÇÃO

Veículos com placa 
final 3 devem ser 
licenciados neste mês

Câmara de Indaiatuba 
tem maior índice de 
satisfação da RMC

LICENCIAMENTO

SATISFAÇÃO
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Os proprietários de 
veículos com placa fi-
nal 3 tem até o dia 31 
deste mês para realizar 
o licenciamento, que é 
obrigatório, e quem não 
o fizer ficará impedido 
de rodar a partir de ju-
lho, conforme norma do 
Detran.SP. 

Amanhã,  d ia  9 ,  no 
Ginásio da Sol-Sol os ti-
mes União Tribuna e XII 
de Junho irão disputar a 
final do 19° Campeona-
to Liga Regional Aifa 
de futsal, às 17 horas. 
As duas  equipes  i rão 
apostar em estratégias 
diferentes.

Indaiatuba é líder no 
ranking das melhores Câmaras 
Municipais da Região Metro-
politana de Campinas (RMC). 
É o que aponta pesquisa reali-
zada pela Indsat durante o 1º 
trimestre de 2018. A Câmara 
do município foi aprovada por 
44% dos moradores.

União Tribuna e XII 
de Junho decidem 
título da 1ª divisão

Pró-Memória 
promove curso de 
redação preparatório 

CAMPEONATO

ENEM
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A Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba oferece neste mês 
um curso gratuito de redação 
preparatório para o Enem. O 
curso será realizado no Museu 
Municipal Casarão Pau Preto, 
situado à Rua Pedro Gonçalves, 
477, Jardim Pau Preto.



Editorial
Cuidado com a saúde

O frio está chegando e com ele surgem as doenças 
respiratórias. Na estação mais fria do ano, as pessoas 
ficam mais propensas a adoecer devido à propagação 
de vírus e bactérias. E não se pode dar brecha quando 
falamos de saúde. O Ministério da Saúde está dispo-
nibilizando a vacinação contra a Influenza, e devido à 
baixa procura, a campanha se estendeu até o próximo 
dia 15, para desta forma atingir a meta esperada pela 
pasta.

E para manter a saúde sempre em dia é indispen-
sável tomar a dose pessoas que fazem parte do grupo 
prioritário estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), pois os mesmos podem apresentar 
quadros graves caso adquira o vírus da Influenza. 

A vacinação é sim a melhor forma de se prevenir, 
mas tais cuidados são essenciais para a prevenção da 
doença como evitar levar a mão aos olhos, ao nariz e 
à boca; lavar sempre as mãos com sabão ou álcool e 
cobrir a boca quando for tossir ou espirrar. 

Por isso quem ainda não se vacinou, procure a UBS 
mais próxima de sua residência e se imunize contra 
a gripe.

Artigos

Dra. Nancy Villaron – Médica Especialista em Infectologista - Medicina Preventiva e Integrativa
Avenida Fábio Barnabé, 2292 1º andar F: 3328-3776

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 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
9 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
10 DOM.   NÃO OPERA
11 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
11 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
11 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
11 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
12 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
12 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
12 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
12 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
12 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
12 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
13 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
13 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
13 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
13 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
13 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
13 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
14 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
14 QUIN. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
14 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
14 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
14 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
14 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
15 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
15 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
15 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 09 A 15/06

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR ACIDENTES, ROUBOS E 
SEQUESTROS SOFRIDOS EM RODOVIAS   

CONHECENDO A HISTÓRIA

Qualidade da Água está cada vez pior em Americana

08/06 - Sexta-feira 09/06 - Sábado 10/06 - Domingo 11/06 - Segunda

Procon de Hortolândia 
mantém fiscalização 
nos postos de combustível

Preço de medicamento varia até 336,62% em Campinas

Após greve, empresas do 
transporte estimam milhões 

de reais em prejuízo

 Apesar o Estado ser obrigado a fornecer estradas em condições decentes aos milhares de cidadãos-contribuintes, o mesmo, através de sua inér-
cia, criou a figura das concessionárias, que fazem as funções do Estado e passam a explorar o trânsito de veículos por um bem comum, mediante 
o pagamento do pedágio.

Com isto, as Concessionárias se sub-rogam nos deveres e obrigações do Estado na exploração das rodovias, devendo oferecer ao cidadão e 
consumidor o direito de trafegar por rodovias seguras, com piso em boas condições e sinalização adequada, oferecendo ainda no caso de acidentes, 
um atendimento médico gratuito e ágil.

Quando do evento de um dano ao automóvel por cair em um buraco, ou desgovernar-se em razão de má sinalização, ou ainda, quando motorista 
for uma vítima de roubo ou seqüestro, cabe o pedido de indenização à Concessionária.

As próprias Concessionárias afirmam que o sistema de concessões rodoviárias prevê a execução dos chamados Serviços Delegados, dentre eles: 
operação de sistema integrado de supervisão e controle de tráfego, operação dos postos de pedágio, operação dos postos móveis e fixos de pesagem 
de veículos, prestação de apoio aos usuários no atendimento pré-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito, com eventual remoção para hospitais; 
atendimento mecânico a veículos avariados; guinchamento; desobstrução de pista; operação de serviço de telefonia de emergência e orientação e 
informação aos usuários, inspeção de pista, monitoração das condições de tráfego na rodovia, conservação de rotina (pavimento, drenagem, túneis, 
obras de artes especiais, sinalização, dispositivos de segurança rodoviária, revestimento vegetal, etc), conservação especial (recapeamento de pista, 
recuperação de obras de artes especiais, substituição de sinalização vertical e horizontal, etc).

A cláusula do contrato de concessão obriga a concessionária a manter seguro de responsabilidade civil por danos que atinjam a integridade física 
e patrimonial de terceiros, decorrentes da exploração da concessão, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “O fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nossa Constituição Federal consagra o princípio, em seu art. 37, § 6º: “§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, defende-se a responsabilidade da Administração, registra-se ademais, a orientação jurisprudencial em favor do reconhecimento da res-
ponsabilidade objetiva do prestador de serviço, com uma previsível escalada de pedidos de indenização.

Como se não bastassem ás garantias legais acima, temos ainda o Código de Defesa do Consumidor, que determina que a responsabilidade do 
Estado pelo serviço público remunerado por tarifa ou preço público, é de natureza objetiva, tanto para as condutas comissivas como para as omissivas.

Sendo assim, em casos onde o usuário seja alvo de qualquer tipo de violência, tal como assalto, seqüestro ou roubo, deve a Concessionária 
responder perante o usuário, sendo condenada ao pagamento de todos os danos causados a ele, tais como franquias, consertos, além dos demais 
danos materiais e danos morais.

“Fui adquirindo experiências clínicas e administrativas, com o foco de manter a saúde da população que eu cuidava, como se me 
requeria. Passei a entender a importância da prevenção, e conversando com as pessoas logo entendi que muitas vezes precisavam de 
alguém que as escutasse, que as entendesse, que as tratasse dignamente. Pouco a pouco aprendi que para ver as vidas sob minha res-
ponsabilidade se manterem bem e saudáveis, eu deveria ser alguém que as instruísse a cuidar-se muito bem, e promover saúde física, 
psíquica, social e espiritual. Em troca, manifestavam de diversas formas sua alegria e gratidão.

Aprendi muito da medicina de ponta em minha formação, gostava de tecnologia. Mas a base sempre foi usar o máximo de recursos da 
natureza, uma boa alimentação, tudo colocado ali numa maravilhosa coincidência.(...) Tudo isso era elemento do meu trabalho, uma vez 
que havia sido contratada para melhorar os índices de saúde daquela população, resolver o máximo de doenças e otimizar a expectativa 
e a qualidade de vida da população que eu cuidava.(...) Minha formação foi assim atuante e na prática bem generalista, sendo treinada 
a tratar o ser humano como um todo, nunca fracionado, como é a tendência da medicina moderna, cada vez mais fragmentada. (...)

Mas nós não queríamos nos mudar do Chile, esperávamos trabalhar para que o Chile atravessasse toda a crise e mudasse. Até que 
a situação ficou insustentável e, em 1979, chegamos ao Brasil.” Múltiplas barreiras e obstáculos marcaram todo o período de transição 
(...)Portanto, poder agora compartilhar com você a nossa história é para mim um privilégio incalculável.”

Extraído do livro “Paradigmas em Transformação – Uma biografia em duas gerações na prática médica de Dra. Natalia Zambrano 
Barnes e Dra. Lorena Zambrano Velho

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação 
Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – 
Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

A cidade de Americana registrou Grau Médio de Satisfação 
em Qualidade da Água. Os levantamentos realizados pela 
Indsat mostraram que a reprovação do serviço 
chegou a 29% neste 1º trimestre. No início do 
ano passado, o índice de satisfação com a 
Qualidade da Água era de 641 pontos. 
No levantamento seguinte, esse nú-
mero caiu. Nos 3º e 4º trimestres, 
o serviço apresentou melhoras, 
fechando o ano com Alto Grau de 
Satisfação. Agora, nova queda.

Após a gasolina ultrapassar os 
R$ 5 na cidade, o Procon segue com 
a fiscalização nos postos de combustí-
vel para apurar possíveis preços abusivos. 
Desde o início da fiscalização, no dia 24 de 
maio, os agentes fiscalizaram 15 estabelecimentos 
do ramo, onde foram emitidas nove notificações solicitando a 
apresentação de documentação que conste a prática do preço. A 
ação permanece por período indeterminado na cidade.

De acordo com pesquisa realizada pelo Procon Cam-
pinas em parceria com a Fundação Procon-SP em nove 

drogarias localizadas na cidade, revela di-
ferenças de até 336,62% nos preços dos 

medicamentos. O levantamento compara 
os preços entre os genéricos, entre os 

de referência e também compara a 
média dos preços entre genérico 

e referência. O levantamento foi 
feito nos dias 9, 10 e 11 de maio 
de 2018.

As empresas de transporte público 
de Campinas estimam um prejuízo de 

R$ 3,6 milhões após a greve dos cami-
nhoneiros. Desse valor, R$ 1, 82 milhão 

foram perdidos por conta da depredação em 
12 ônibus, por arte de vândalos. Já o valor de R$ 

1,72 milhão, foram causados pela queda no número de pas-
sageiros. Ao todo, cerca de 380 mil passageiros econômicos 
deixaram de utilizar o transporte público durante o período.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Máxima 29º 
Mínima 17º
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Campanha de vacinação contra a gripe 
oferece novos pontos de imunização

A ação é direcionada especialmente para as crianças e gestantes, público cuja cobertura vacinal está muito abaixo da meta

Objetivo é melhorar cobertura vacinal entre crianças e gestantes

Câmara de Indaiatuba tem maior 
índice de satisfação da RMC

PESQUISA

Desde a  ú l t ima 
q u a r t a - f e i r a , 
dia 6,  a Cam-

panha de vacinação contra 
a gripe foi intensifica em 
Indaiatuba. Além de todas 
as UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) e PSF (Progra-
mas de Saúde da Família), 
a vacina também será dis-
ponibilizada em seis dife-
rentes locais nos próximos 
dias, entre eles feiras livres 
e na Praça Dom Pedro II. 
Confira os locais abaixo.

A  ação  é  d i r ec iona -
da especialmente para as 
crianças e gestantes, públi-
co cuja cobertura vacinal 
está muito abaixo da meta 
estipulada pelo Ministério 
da Saúde, que é de 90%. 
Desde que a campanha foi 
iniciada, em 23 de abril, 
até esta segunda-feira (4) 
foram imunizadas 5.304 
crianças, taxa de cobertura 
de apenas 42%, e 1.275 
ges tantes ,  cober tura  de 
55%. Entre puérperas e 
idosos a  cober tura  es tá 
mais  próxima do ideal , 

alcançando 82% e 84%, 
respectivamente.

A Secretária de Saúde, 
Graziela Drigo Bossolan 
Garcia, afirma que espera 
melhorar  os  índices  de 
cobertura  vacinal  a té  o 
termino da campanha. “Re-
solvemos promover esta 
ação para levar a vacina em 
locais de grande circulação 
de pessoas e em horários 
alternativos. Desta forma 
ampliamos ainda mais os 
locais  de disponibil iza-
ção da vacina nesta reta 
final da campanha. Vale 
lembrar que a imunização 
oferece proteção contra os 
vírus influenza A/H1N1, 
influenza A/H2N3 e in-
fluenza B, causadores da 
chamada SRAG (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave) 
”, explicou.

A vacina é direcionada 
a gestantes e mães até 45 
dias após o parto, crianças a 
partir de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade, adultos 
com mais de 60 anos, porta-
dores de doenças crônicas, 
profissionais de saúde e 
professores de escolas pú-
blicas e privadas. 

Indaiatuba é líder no 
ranking das melhores Câ-
maras Municipais da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). É o que aponta pes-
quisa realizada pela Indsat 
durante o 1º trimestre de 2018.

A Câmara do município foi 
aprovada por 44% dos morado-
res. Outros 45% responderam 
que o setor está “regular” e 11% 
avaliaram de forma negativa. 

Atualmente, a Casa é coman-
dada por Hélio Ribeiro (PSB).

O levantamento também 
apontou o perfil dos entrevis-
tados mais satisfeitos com o 
Legislativo Municipal: a apro-
vação é maior entre moradores 
com mais de 50 anos de idade. 

Com esses dados, a Indsat 
constatou que a Câmara da 
cidade registrou 655 pontos. In-
daiatuba foi o único município 

da RMC que recebeu Alto Grau 
de Satisfação, classificação 
atribuída aos setores que obtêm 
mais de 650 pontos.

O segmento é estudado 
pela Indsat desde o 2º tri-
mestre de 2017. De lá pra cá, 
Indaiatuba sempre esteve na 
liderança do ranking geral. 
Agora, a cidade está à frente 
de Jaguariúna, Vinhedo, Nova 
Odessa e Itatiba.

Meio ambiente é assunto de destaque na Câmara
A 15ª sessão da Câmara de 

Indaiatuba, ocorrida na última 
segunda-feira (4), serviu para 
unir vereadores da situação e 
da oposição em torno de um 
tema-chave: o meio ambiente. 
Os debates foram abertos um 
dia antes do 5 de Junho, Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
gerados a partir de um projeto 
do vereador João de Souza 
Neto, o Januba da Banca.

O projeto pede a inclusão 
da “Feira dos Produtores 
Rurais de Indaiatuba” no 
calendário oficial do Municí-
pio. “A proposta visa coroar 
os trabalhos dos produtores 
rurais do nosso Município, 
criando mecanismos para 
divulgar a feira em toda a re-
gião, incentivando agriculto-
res e o consumo de produtos 

locais”, destaca o vereador.
O projeto ganhou apoio 

dos vereadores. O vereador 
Arthur Spíndola parabenizou 
o autor do projeto e lembrou 
que, além desse tipo de apoio, 
é necessário que se crie me-
canismos para que os agri-
cultores possam ampliar o 
cultivo de produtos orgânicos 
no Município. “O consumo 
desse tipo de produto vem 
ganhando cada vez mais 
adeptos, mas é preciso um 
olhar mais atento do Poder 
Público para que ele realmen-
te aconteça no Município”, 
disse.

O vereador Luiz Carlos 
Chiaparine também defendeu 
o projeto do vereador Januba. 
Ele falou ainda sobre a neces-
sidade de se criar um Merca-

do Municipal em Indaiatuba, 
e sugeriu como local o espaço 
da atual Rodoviária Maurílio 
Gonçalves Pinto.

Além disso, Chiaparine 
sugeriu a criação de um cin-
turão verde no Município, em 
defesa dos produtores rurais 
e da Zona Rural de Indaiatu-
ba, e lembrou que o assunto 
poderia ser tema de debate 
na Região Metropolitana de 
Campinas.

O vereador, presidente da 
Câmara de Indaiatuba e do 
Parlamento da RMC, Hélio 
Ribeiro, se comprometeu a 
levar esse assunto aos vere-
adores de toda a região, num 
dos próximos encontros do 
grupo, que engloba presiden-
tes de Câmara e vereadores 
de 20 Municípios.

ROSE PARRA

Programação de vacinação: 
06/06 - Feira Livre Noturna (Parque Ecológico – Barco) das 17h às 21h
08/06 – Feira Livre Noturna (Centro de Convenções) das 17h às 21h
09/06 – Praça Dom Pedro II das 8h às 16h
10/06 - Praça Dom Pedro II (Feira Livre) das 8h às 13h
13/06 - Feira Livre Noturna (Parque Ecológico – Barco) das 17h às 21h
15/06 - Feira Livre Noturna (Centro de Convenções) das 17h às 21h

Indaiatuba foi o único município da RMC que recebeu Alto Grau de Satisfação
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Pequena Lis precisa de 
doações para custear 
tratamento médico
Tratamento, que não está disponível no Brasil, custa em torno de R$ 125 mil
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Funssol inicia distribuição 
de caixas da Campanha 
do Agasalho

DOAÇÃO

Pequena Listem lutando incesantemente pela vida

Caixas serão entregues pela empresa apoiadora do Funssol

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO / DIVULGAÇÃO

A pequena Lis está lu-
tando pela vida incan-
savelmente desde que 

nasceu, no dia 5 de feverei-
ro, após sérias complicações 
no parto que tiveram seus 
movimentos e vários órgãos 
afetados. Contudo, ainda há 
esperança para a bebê, pois 
um tratamento revolucionário 
permite melhora de até 80% de 
seu quadro atual, e para isso, a 
família precisa de ajuda para 
custear o tratamento médico.

Tudo começou durante o 
parto, quando houve compli-
cações. Inesperadamente, a 
bolsa rompeu e a mãe de Lis, 
Thabata, começou a sentir fortes 
contrações. Foram 14 horas de 
trabalho de parto, e a pequena 
Lis veio ao mundo sem vida. 
Os médicos conseguiram reani-
má-la, mas o hospital não tinha 
estrutura adequada para tratar 
da situação. Aí então seu pai, 
Felipe, começou a enfrentar uma 
batalha intensa pela vida de sua 
filha. Enquanto sua esposa havia 
acabado de passar por um parto 
extremamente complicado, ele 
ainda tinha de correr contra o 
tempo para que sua filha pudesse 
ser transferida para um hospital 
com a estrutura necessária. Con-
tudo, a pequena Lis conseguiu 
ser transferida para o Hospital 
Universitário de Brasília.

Em Brasília, a bebê começou 
a receber tratamentos. Em seu 
terceiro dia de vida, os médi-
cos falaram com os pais que 
ela não sobreviveria, e que se 
sobrevivesse, ficaria em estado 
vegetativo, pois não estava res-
pondendo aos estímulos. Uma 

semana depois, contrariando as 
expectativas, a guerreira começa 
a demonstrar que sua batalha 
pela vida não estava no fim, mas 
começando. 

Seus hematomas e ferimen-
tos que surgiram após o difícil 
início do tratamento, começa-
ram a desaparecer e a cicatrizar. 
Ela começa a tomar leite mater-
no através de sonda. A vida se 
renova para Lis.

Um mês depois, ela começa 
a apresentar ainda mais sinais 
de melhora. Seus rins, intestino 
e coração passam a funcionar 
melhor, além de conseguir al-
gumas respirações espontâneas. 
Seus olhinhos começam a se 
abrir. Também estava tomando 
mais leite. Os médicos alertaram 
que essas mudanças poderiam 
ser apenas espasmos. A partir 
disso, desligaram o ventilador 
mecânico, para ver como ela 
se sairia. Milagrosamente, ela 
conseguiu continuar respirando. 
Também retiraram o tubo de 
oxigênio, e mais um teste foi 
superado. Ela conseguiu respirar 
sem auxílio de nenhum aparelho 
por 12 horas.

Tratamento
Toda essa situação e a mu-

dança inesperada para Brasília, 
obrigaram os pais a deixarem 
a cidade em que moravam e o 
trabalho para poderem cuidar 
dela. No momento, eles vivem 
no apartamento de um amigo.

Lis não está mais no hospital, 
Felipe e Thabata conseguiram 
através de doações comprar os 
equipamentos necessários para 
que pudesse permanecer em 
casa. Contudo, para que ela pos-
sa obter melhora em seu quadro, 
Lis precisa de uma injeção que 
utiliza células tronco, para mul-

tiplicar suas células nervosas, e 
assim seu cérebro reagir. Esse 
procedimento custa em torno 
de R$ 125 mil, e não existe no 
Brasil. Até o momento, já foram 
arrecadados mais de R$ 33 mil.

Em entrevista, a avó de Lis, 
Paula Lopes, comentou que a 
arrecadação desse valor precisa 
ser o mais rápido possível, pois 
quanto antes for feito, maiores 
são as chances de melhora de 
sua neta. “Meu filho e minha 
nora têm feito todo o possível 
para salvá-la. Todos nós da 
família estamos ajudando da 
maneira que podemos. Mas para 
atingirmos, precisamos do apoio 
de todos. A quantia é alta, mas se 
cada um ajudar com um pouco, 
já podemos conseguir”, comenta 
Paula com fé e esperança de que 
Lis vai vencer a luta pela vida.

Tanto Felipe, quanto Tha-
bata nasceram em Indaiatuba e 

suas famílias moram aqui. Eles 
se mudaram para Cavalcante-
-GO há alguns anos. Agora, Lis 
está com pouco mais de 4 meses 
de vida. 

De acordo com a avó, cada 
dia tem sido uma batalha. “Ela 
é capaz de respirar sem ajuda 
de aparelhos, pois fez traque-
ostomia, mas ainda está sendo 
monitorada pela equipe do hos-
pital”, explica Paula. “Nós real-
mente acreditamos que ela vai 
melhorar muito com as injeções, 
pois Lis já tem superado todas 
as expectativas. Nem mesmos 
os médicos conseguem explicar 
como ela sobreviveu, ou como 
tem reações”, finaliza.

Como você pode ajudar?
Depósito Banco Itaú
Felipe Lopes Moreira
Agência: 4563
C/C: 29543-1

Site: www.vakinha.com.br/vaquinha/avante-pequena-guerreira-lis/contribua

O Fundo Social de Solida-
riedade (Funssol) começará a 
distribuição das caixas e carta-
zes da Campanha do Agasalho 
2018. Para as empresas e par-
ceiros participantes, o período 
de arrecadação das doações 
será de um mês, após a entrega 
das caixas. O Funssol poderá 
fazer a retirada das doações 
semanalmente ou apenas uma 
vez no final da campanha, 
conforme a solicitação dos 
responsáveis.

As empresas e parceiros 
que tiverem caixas e interesse 
em começar a campanha ime-
diatamente, podem solicitar 
os cartazes digitais para im-
pressão pelo e-mail gabinete.
funssol01@indaiatuba.sp.gov.
br ou retirarem na Prefeitura. 
Para mais informações, ligue 
telefone 19 - 3834-9236.

A Assistente Social e co-
ordenadora de projetos do 
Funssol, Ana Beatriz Viegas 
de Lara explicou que o Fundo 
possui uma reserva de aga-
salhos para a Campanha de 

2018. “Estes materiais já estão 
separados e a doação será nos 
dias 07,14, 21, 28 de junho e 
12 e 26 de julho, sempre das 
8h às 11h e das 13h às 16h, 
na antiga Subprefeitura do 
Jardim Morada do Sol e com 
limite de peças por família”.

A coordenadora ainda ex-
plicou que as famílias interes-
sadas em cobertores devem 
procurar as sedes dos CRAS 
(Centro de Referência de As-
sistência Social) e os bairros 
não atendidos pelo órgão, a 
triagem acontece na sede da 
Prefeitura na Secretaria da 
Família e do Bem Estar So-
cial. Em Indaiatuba são cinco 
CRAS (CRAS I - Oliveira 
Camargo, CRAS II - Caminho 
da Luz, CRAS III -  Morada do 
Sol, CRAS IV - São Conrado 
e CRAS V - Jardim Brasil). 
Outra informação do Funssol 
é que quem foi contemplado 
com cobertores em 2016 e 
2017, não receberá a doação 
do produto, somente os aga-
salhos.
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Chitãozinho & Xororó é atração 
no 13º Frutos de Indaiá

JME

Premiação acontece no dia 14 de novembro no salão social do Clube 9 de Julho

cidade |A5

Sônia Mendes da Casa de Carnes Humaitá receberá pela 1ª vez o 
Troféu Frutos de Indaiá

ARQUIVO PESSOAL

A dupla Chitãozinho 
& Xororó será a 
atração do 13º 

Frutos de Indaiá que irá pre-
miar as empresas indicadas 
em pesquisa com a população 
como destaque no segmento 
que atua.

Uma dupla esperada por 
todos, Chitãozinho & Xoro-
ró promete agitar a noite de 
premiação com suas canções 
que marcaram época como 
Evidências, A Majestade O 
Sábia, Nuvem de Lágrimas, 
Galopeira, No Rancho Fundo, 
entre outras.

Dono de uma lista de su-
cessos, a dupla possui 38 
CD´s e é recordista em vendas 
de discos no Brasil e conquis-
taram três prêmios Grammy 
Latino. Chitãozinho & Xororó 
também possui 26 projetos 
especiais, além de 11 DVD´s. 

A contratação da banda 
foi comemorada por muitos 

indicados, pois relatam que 
as músicas marcaram sua ju-
ventude e sua vida. “Eu gostei 
muito da escolha e quero mui-
to assistir esse show”, disse a 
proprietária da Casa de Carnes 
Humaitá, Sônia Mendes.

Os proprietários das em-
presas escolhidas pelos leito-
res do Jornal Mais Expressão 
e consumidores do comércio 
local, como as melhores de 
2017 e que receberão o tro-
féu Frutos de Indaiá, estão na 
expectativa para a edição do 
evento deste ano. 

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, a premiação 
acontece no dia 14 de novem-
bro, no salão social do Clube 
9 de Julho. 

Para Sônia, a indicação é 
gratificante. “Eu espero que 
a festa de premiação seja 
ótima e que seja maravilhoso 
para mim e minha empresa”, 
completa.

Outro premiado da 13ª 
edição do Frutos de Indaiá é a 
empresa Festiva que aguarda 

com ansiedade o grande dia. 
"A minha expectativa são as 
melhores e que este ano seja 
melhor que no ano passado", 
disse Ramon Fardin. “Quanto 
ao show da dupla eu achei 
perfeita a escolha”, completa.

Qualidade
Considerado o principal e 

melhor evento de premiação 
de Indaiatuba, o Frutos de 
Indaiá 2017, nesse ano, será 
realizado no salão social do 
Clube 9 de Julho e promete 
superar as expectativas dos 
premiados e convidados, que 
em anos anteriores ficaram 
muito satisfeitos.

Segundo o empresário e 
presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Rede-
copa, a prioridade é manter 
a qualidade dos serviços 
prestados. “Iremos manter os 
serviços prestados com exce-
lência na edição do ano pas-
sado devido a sua eficiência e 
aprovação dos participantes, 
quanto aos novos parceiros, 

virão para aprimorar a quali-
dade do evento”, afirma.

A 13ª edição do evento, 
tem como objetivo oficial 
a entrega do Troféu Frutos 
de Indaiá, que será entregue 
aos empresários eleitos em 
pesquisa, feita com a popu-
lação e leitores do jornal. 
Troféu esse, que simboliza 
o reconhecimento da popu-
lação ao trabalho prestado à 
população durante o ano de 
2017. “A diferença do Frutos 
de Indaiá é muito grande se 
comparado a outros ‘prê-
mios’ existentes na cidade e 
até mesmo na região. Uma 
delas está na participação 
apenas dos eleitos em pri-
meiro lugar, o que acaba 
por limitar a quantidade de 
empresas, pois se o primeiro 
lugar não aderir ao pacote 
publicitário, o concorrente 
que ficou em segundo lugar 
não pode participar, ficando 
o segmento vago e sem ne-
nhum representante”, expli-
ca Redecopa.

DIVULGAÇÃO

Ramon Fardin da Festiva receberá mais uma vez o prêmio Frutos de Indaiá

Uma dupla esperada por todos, Chitãozinho & Xororó promete 
agitar a noite de premiação com suas canções que marcaram época



O curso será sempre aos sábados, das 14h às 16h, com início amanhã, dia 9
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Fundação Pró-Memória promove curso 
de redação preparatório para o Enem
Curso será gratuito e realizado em quatro módulos durante o mês de junho

LAÍS FERNANDES/PMI
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Colégio Montreal realiza atividades 
relacionadas ao Maio Amarelo

ATIVIDADES

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaia-
tuba oferece neste 

mês um curso gratuito de 
redação preparatório para 
o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio). O curso 
será realizado no Museu 
Municipal Casarão Pau Pre-
to, situado na Rua Pedro 
Gonçalves, 477 - Jardim Pau 
Preto, sempre aos sábados, 
das 14h às 16h, com início 
amanhã, dia 9.

Para se inscrever basta 
comparecer no local  do 

curso com meia hora de 
antecedência portando do-
cumento de identidade. O 
curso apresentará os princi-
pais conceitos e critérios de 
avaliação, além de preparar 
os estudantes, de forma ob-
jetiva e didática, para elabo-
rar uma redação satisfatória 
para a prova. Os módulos 
abordados serão os seguin-
tes: “Elementos essenciais 
da língua portuguesa para a 
produção textual”; “Estru-
tura do texto dissertativo-
-argumentativo”, “Marcas 
de autoria em uma produção 
textual”, “Proposta de inter-
venção social”.

Na últ ima semana os 
estudantes receberão um 
tema de redação inédito, que 
deverão redigir e entregar, 
em horário previamente 
definido, na administração 
da Biblioteca Municipal 
de Indaiatuba. A partir dos 
critérios de correção do 
Enem, as redações serão 
corrigidas, comentadas e 
devolvidas aos estudantes 
que comparecerem em, no 
mínimo, três módulos do 
curso.

Mais informações na 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba pelo telefone 
3875-8383.

Poesia Haicaísta é tema de oficina 
no colégio Objetivo 

OFICINA

DIVULGAÇÃO

Tema foi discutido em sala de aula entre os alunos do Fundamental I

O Maio Amarelo, um 
movimento internacional de 
conscientização para redu-
ção de acidentes de trânsito, 
foi tema de estudo e debate 
em sala de aula entre os alu-

nos do Fundamental I do Co-
légio Montreal Indaiatuba.

Durante as aulas com a 
professora Alessandra Neu-
meister os alunos trocaram 
experiências e relataram 

fatos e acontecimentos vi-
vidos ou presenciados no 
dia-a-dia. 

O colégio contou também 
com a visita do Diretor Pre-
sidente do Observatório Na-
cional de Segurança Viária, 
Sr. José Aurélio Ramalho, 
que realizou uma palestra e 
tirou diversas dúvidas dos 
alunos. Durante a palestra, 
Ramalho reiterou a impor-
tância do uso do cinto de 
segurança e dos perigos do 
uso do celular ao volante.

Segundo Ramalho, é fun-
damental realizar a cons-
cientização das crianças 
sobre a segurança do trân-
sito. “As crianças ainda não 
possuem os ‘vícios’ dos 
adultos, são muito curiosas e 
absorvem como uma esponja 
todo conhecimento que lhe 
são passados”. 

DIVULGAÇÃO

Alunos do Ensino Médio do Objetivo participam de Oficina de Poesia

Os alunos do Ensino 
Médio do Colégio Objetivo 
Indaiatuba mergulharam no 
universo da poesia haicaís-
ta, no dia 21 de maio, du-
rante a 3ª Oficina de Poesia 
ministrada pelo professor de 
Literatura, Leonardo Baldi.

O Haicai é o poema de 

origem japonesa, que chegou 
ao Brasil com os primeiros 
imigrantes japoneses. Ao 
longo dos anos, passou a 
ser praticado por escritores 
brasileiros, como Guilherme 
de Almeida, Paulo Leminski 
e Millôr Fernandes, e em 
1996 recebeu a denominação 

de Poemirim. Une lirismo e 
concisão, além de explorar 
imagens poéticas. É feito de 
três versos, sendo o primeiro 
e o terceiro verso com 5 sí-
labas e o segundo verso com 
7 sílabas.

O professor conta que na 
primeira parte da aula apre-
sentou aos alunos diversas 
faces desse tipo de poema. 
Na segunda parte, os alunos 
tiveram a oportunidade de 
produzir de 3 a 5 poemas. 

Na próxima semana, os 
alunos estudarão a Poesia 
Concreta.  No dia 25 de 
junho, haverá a premiação 
dos melhores trabalhos. 
E em setembro, durante o 
MARCO, Manifestações 
Artísticas do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba, todos os 
trabalhos serão expostos 
para o público. 
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O valor do licenciamento em 2018 é de R$ 87,38 para todo tipo de veículo

ARRECADAÇÃO

Veículos com placa 
final 3 devem ser 
licenciados neste mês
Para automóveis com placa final 2, o prazo segue até 15 de junho

Impostômetro da ACSP atinge R$ 1 trilhão 
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Os proprietários de 
veículos com placa 
final 3 tem até o dia 

31 deste mês para realizar o 
licenciamento, que é obri-
gatório, e quem não o fizer, 
ficará impedido de rodar a 
partir de julho, conforme 
norma do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP). O prazo 
não se aplica aos caminhões, 
já que o licenciamento para 
esses começa apenas em 
setembro.

Os veículos com placas 
final 2 que deveriam ter sido 
licenciados até o final do mês 
passado, tiveram seu prazo 
prorrogado até o dia 15 de 
junho pelo Detran, em de-
corrência da paralisação dos 
caminhoneiros, e os conse-

quentes atrasos nas entregas 
de mercadorias e documen-
tos. Com isso, autuações e 
apreensões só ocorrerão a 
partir de 16 de junho.

O valor do licenciamento 
em 2018 é de R$ 87,38 para 
todo tipo de veículo. Não é 
necessário ir às unidades do 
Detran ou imprimir boleto 
para pagar a taxa. Basta 
informar o número do Rena-
vam (Registro Nacional de 
Veículos Automotores) ao 
caixa bancário ou selecionar 
essa opção nos terminais ele-
trônicos das agências ou no 
‘internet banking’. É preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e 
multas, por exemplo. Algu-
mas unidades do Detran.SP 
dispõem de máquina para 
pagamento com cartão de 
débito.

Com o comprovante de 

pagamento e um documento 
de identificação em mãos, o 
condutor pode ir ao Detran.
SP ou posto Poupatempo 
para solicitar a emissão do 
documento. Se preferir, pode 
pagar junto com a taxa o cus-
to de envio pelos Correios, 
de R$ 11, para receber o do-
cumento em casa. A entrega 
pode ser acompanhada pelo 
portal www.detran.sp.gov.
br, em “Serviços Online”.

Atraso
Lembrando que, o licen-

ciamento em atraso gera 
remoção do veículo para o 
pátio, além de uma multa 
no valor de R$ 293,47 e sete 
pontos na habilitação, pois 
conduzir veículo que não 
estiver devidamente licen-
ciado é infração gravíssima, 
conforme prevê o CTB.

Pagar o licenciamento 

em atraso também gera a 
cobrança de multa e juros 
de mora. Caso não seja feito, 
o dono do veículo pode ter 
o nome inscrito no Cadin 
(Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados) e na 
dívida ativa do Estado pelo 
débito em aberto.

O CTB (Código de Trân-
sito Brasileiro) determina 
que todo veículo deve ser 
licenciado anualmente, in-
dependentemente do ano de 
fabricação. O Estado de São 
Paulo possui a maior frota de 
veículos registrados no país, 
são mais 29,3 milhões.

Para mais informações, 
acesse o site do Detran.SP 
www.detran.sp.gov.br, na 
área “Veículos”. A pági-
na também traz uma série 
de respostas para dúvidas 
frequentes relacionadas ao 
tema.

O impostômetro da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP) atingiu na úl-
tima segunda-feira, dia 4, R$ 
1 trilhão de impostos pagos 
pelos brasileiros.

O valor equivale ao total 
de impostos, taxas e contri-
buições pagas desde o início 
do ano nos três níveis de 
governo: municipal, estadual 
e federal. O montante foi 
arrecadado 12 dias antes do 
que em 2017.

Do valor de R$ 1 trilhão 
que a população pagou na 
segunda-feira, cerca de R$ 
654,9 bilhões (66%) vão para 
o governo federal, R$ 280,8 
bilhões para o tesouro estadu-
al e R$ 64,1 bilhões (6%) para 
os cofres municipais. 

Para Alencar Burti, presi-
dente da ACSP, a antecipação 
na arrecadação evidencia que 
os governos têm recebido 
mais dinheiro dos contribuin-
tes, em função da recupera-

ção econômica e também do 
aumento de alíquotas, como 
foi o caso dos tributos que 
incidiam sobre os combustí-
veis. “Ainda que o governo 
possa perder a arrecadação 
do diesel, essa perda seria in-
significante face ao tamanho 
do bolo tributário brasileiro”. 

Ano após ano, o governo 
tem arrecadado R$ 1 trilhão 
cada vez mais rapidamente. Em 
2010, para se ter uma ideia, esse 
montante foi registrado pelo 

Impostômetro em outubro. 
Ainda segundo a ACSP, 

a expectativa é de que no dia 
31 de dezembro de 2018 o 
Impostômetro alcance um 
número próximo de R$ 2,39 
trilhões, valor superior ao 
registrado em 2017 (R$ 2,17 
trilhões). “Ainda assim, es-
pera-se um déficit público de 
mais de R$ 100 bilhões nesse 
ano, o que mostra como é ex-
cessivo o gasto do governo”, 
conclui Burti.
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Neste ano, a maior série de duathlon mundial contará com novidade

Indaiatuba sedia mais uma 
edição do Powerman Brasil
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TABELÃO
19° Campeonato Liga Regional Aifa de futsal

Final amanhã, dia 09, na Sol-Sol
Horário Time    Divisão
15h20 Carvalhada Futsal x Klorofila/Piscina.Com       2°
17h00  União Tribuna x XII de Junho                   1°

Campeonato Amador Série A – 2018
Rodada domingo, dia 10
Horário     Campo  Time   Grupo
11h00 Belo Horizonte   Independente x Sc Indaiatuba    A
13h30 XV de Novembro      Estrela Dourada x Manchester         A
09h00 Cet 1  Benfica x 3 Estrelas                            A
11h00 XV de Novembro  Xv de Novembro x Ponte Preta         A
09h00 Califórnia Camisa 10 x Atlético Oliveira   A
09h00 Elias Fausto Elias Fausto x Operário     B
11h00 Cet 1   Florence Fc  x Santa Cruz          B
11h00 Osan  Paulistinha x Cardeal Fc                B
13h30  Belo Horizonte  Mastiga Samba x Jardim Brasil          B
09h00       Osan   Lbc x U.a. Cardeal                      B

11° Campeonato Liga Regional Aifa/Arc Ferro e Aço Sub 20
Rodada amanhã, dia 09, na Sol-Sol
Horário       Time
11h50   Projeto Restitui x Campo Bonito
12h50   Real Magia/CA x União Sol Sol Tribuna
13h40   P.M. Salto x Sem Chance
14h30   Atlético Santa Fé x XII de Junho

IVAN PADOVANI

DIVULGAÇÃO

União Tribuna e XII de Junho 
decidem título da 1ª divisão

1ª Festival de Capoeira acontece amanhã no Indaiatuba Clube

CAMPEONATO

APRESENTAÇÃO

Pelo quarto ano consecuti-
vo, Indaiatuba irá sediar 
o PowerMan Brasil, a 

maior série de duathlon mun-
dial. A prova tem início às 8h15 
no Velódromo Olímpico e neste 
ano contará com uma novida-
de, o Powerman Run, que é 
uma corrida de 5 km realizada 
paralelamente ao Powerman, 
utilizando a estrutura da prova 
e envolvendo a comunidade 
esportiva. A novidade foi criada 
com o objetivo de atrair novos 
adeptos.

A edição conta com as ca-
tegorias Classic e Sprint, sendo 
que no Classic os duoatletas são 
desafiados em 20 km de corrida 
(intercalados em duas etapas 
de 10 km cada) e 60 km de ci-
clismo. Já no Sprint, são 10 km 
de corrida (divididos em duas 
etapas de 5 km cada) e mais 
30 km de ciclismo. A prova 

distribuirá vagas para o mundial 
da categoria, que será realizado 
em setembro, na Suíça.

Além dessas categorias, no 
sábado que antecede o evento, 

ocorrerá o Power Kids direcio-
nado para crianças de 4 a 13 
anos, e o evento ainda contará 
com a Expo Sports, localizada 
na Arena Powerman com ex-

posições de produtos oficiais 
e vendas de artigos esportivos 
das principais marcas do país. 

Inscrições
As inscrições já estão aber-

tas e devem ser feitas através 
do site http://www.power-
manbrasil.com e pagar uma 
taxa de R$ 85 (primeiro lote). 
Os kits de inscrição contém 
sacola promocional, camiseta 
do evento, 1 chip, número de 
peito e 4 alfinetes de segurança, 
além de medalhas para os que 
completarem o trajeto.

É importante ressaltar que o 
primeiro lote de inscrições se-
gue até 1º de agosto ou até que o 
limite técnico de 450 vagas seja 
atingido. As assessorias e gru-
pos contam com valores e con-
dições especiais de pagamento, 
e todas as dúvidas podem ser 
tiradas diretamente com pelo 
telefone (11) 94295-4510 ou 
pelo e-mail: atendimento@
m9producoes.com.

Amanhã, dia 9, no Ginásio da 
Sol-Sol os times União Tribuna e 
XII de Junho irão disputar a final 
do 19° Campeonato Liga Regio-
nal Aifa de futsal, às 17 horas.

A equipe do XII de Junho 
é a atual campeã, mas a União 
Tribuna conta com a experiên-
cia em decisões e quer mais um 
troféu para sua galeria.

Na fase classificatória, o 
União Tribuna terminou na 
terceira colocação com 19 
pontos. Logo atrás veio o XII 
com 18 pontos. Na semifinal o 
União Tribuna venceu o Schalke 
Grillos por 4x1 e XII foi derro-
tado pelo Atlético Oliveira por 
6x2, mas a equipe escalou um 
jogador com três cartões amare-
los e foi punida, sendo eliminado 
da competição. As duas equi-
pes irão apostar em estratégias 
diferentes. O XII focará na sua 
equipe jovem com jogadores rá-
pidos e habilidosos, e a tendência 
é que aposte no contra-ataque 
explorando o erro do adversário. 
Já o União Tribuna é uma equipe 
com jogadores experientes que 

estão acostumados com partidas 
decisivas, e a aposta é contar 
com a experiência dos atletas 
para segurar o XII de Junho.

Segunda Divisão
A decisão da “segundona” 

será entre Carvalhada Futsal 
e Klorofila/Piscinas.com com 
partida marcada para às 15h20, 
também no Ginásio da Sol-Sol.

O Carvalhada Futsal chega 
de forma inédita à decisão e o 
Klorofila foi campeão da terceira 
divisão no ano passado e segue 
agora para sua segunda final. 
Ambas as equipes conquistaram 
o acesso para primeira divisão na 
próxima edição do campeonato. 
Na fase classificatória o Carva-
lhada terminou na liderança com 
22 pontos e o Klorofila na ter-
ceira colocação com 21 pontos.

Nas quartas o Carvalhada 
venceu o Parque Indaia por 2x1 
e na semi por 2x1 eliminou Bar-
cemlona. Já Klorofila, nas quar-
tas, goleou o Clube 9 de Julho por 
5x2 e na semi eliminou o União 
Tribuna B pelo placar de 5x3.

Powerman anuncia 
corrida de 5 km na 

programação da 
maior prova de dua-

thlon do Brasil 

Mestre Claudinei ao centro e Capoeiristas do Indaiatuba Clube

X
RussiaÁrabia Saudita

14/06/2018 - OLÍMPICO LUJNIKI às 12:00

O 1º Festival de Capoeira 
da cidade de Indaiatuba ocorre 
amanhã, dia 9, no Espaço Orion 
do Indaiatuba Clube, das 14h às 
17 horas, com entrada gratuita. 
O festival é organizado pelo 

Mestre Claudinei Freitas, que 
tem mais 30 anos de experiência 
com a Capoeira e Grupo MAYA 
de Indaiatuba.

O objetivo do festival é 
mostrar o que é a capoeira e 

suas origens através de diversas 
apresentações. O evento contará 
com 100 capoeiristas de São 
Paulo e São Caetano do Sul, e 
participarão turmas com idades 
entre 5 anos a 80 anos.

O aluno e participante do 
festival, Roberto da Silva Junior, 
conta como conheceu a capo-
eira. “Eu praticava um tempo 
e acabei parando, mas retornei 
em janeiro deste ano. Foi uma 
necessidade, pois precisava 
fazer uma atividade física e aca-
bou melhorando demais. Estou 
muito mais disposto, meu con-
dicionamento físico é melhor, 
ganhei mais leveza e fiz grandes 
amigos”, conta. “Na capoeira 

existe um companheiro muito 
grande, pois não é uma luta e 
sim uma dança com gingados, 
e existem alguns golpes, porém 
não são para ferir o adversário”, 
completa.

Roberto fala ainda sobre a 
sua expectativa com o festival. 
“Espero que as pessoas presti-
giem nosso evento, e principal-
mente que o público mais jovem 
se interesse pelo assunto”.

Ainda de acordo com Rober-
to, algumas escolas da cidade já 
estão praticando a capoeira, mas 
a ideia é que todas as instituições 
coloquem a modalidade no 
currículo escolar para atingir o 
maior número de pessoas.
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Segundo testemunhas o motociclista estava em alta velocidade

Homem morre em acidente 
de moto no Parque Ecológico
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Equipe do Canil localiza 
e apreende motociclo 
com placa artesanal

Três pessoas são detidas 
com arma no Jardim Brasil

Drogas, arma e munições 
são localizados

Acidente deixa duas 
pessoas feridas

ROMI flagra indivíduo com 
drogas após denúncia

Rapaz morre atropelado na 
Rodovia Santos Dumont

APREENSÃO

CRIME

ENTORPECENTE

OCORRÊNCIAPRISÃO

MORTE

Na madrugada da últi-
ma segunda-feira (04) 
um homem de 26 anos 

morreu após bater em um poste 
no cruzamento da Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Bar-
nabé com Rua Bellato Baddini, 
no Jardim Esplanada.

Segundo testemunhas, o mo-
tociclista vinha em alta velocida-
de e não resistiu ao impacto da 
batida e teve morte instantânea. 
A vítima é natural de Alagoas.

A Polícia Científica foi acio-
nada e perto das 5 horas da ma-
nhã a moto junto com corpo foi 
retirado e a via liberada.

A vítima faleceu logo após o acidente

Na tarde do último sába-
do (02), a equipe do Canil 
da Guarda Civil apreendeu 
uma motocicleta com placa 
artesanal.

Durante o patrulhamento 
pela Rua Manoel do Valle, no 
Jardim Morumbi, os Guardas 
Civis avistaram um indivíduo 
andando pelo bairro com um 
motociclo utilizando uma 
placa artesanal.

Abordado, o condutor in-
formou que havia trocado o 
motociclo com uma bicicleta 
e disse ainda saber que não 
poderia andar na via pública 
com ele.

Diante do fato, tudo foi 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia, onde o delegado 
determinou a confecção de 
um boletim de ocorrência e a 
apreensão do motociclo.

O Motociclo 
foi aprendido 
após flagra da 
Guarda Civil

Arma foi 
apreendida e 
os indivíduos 
liberados

Uma denúncia anônima 
levou os Guardas Civis até 
o bairro Jardim Brasil no 
qual estariam três pessoas 
em atitude suspeita andando 
pelo bairro.

Segundo testemunhas, os 
rapazes disseram que iriam 
praticar um roubo a residên-
cia e escolheu um imóvel 
no qual residiam idosos. A 

equipe fez o patrulhamento e 
localizou os suspeitos ainda 
no bairro.

Durante averiguação os 
mesmos dispensaram a arma 
que usariam no roubo, porém 
foi localizado pelos guardas. 
Os três foram encaminhados 
ao Distrito Policial, à arma 
foi apreendia e os três ouvi-
dos e liberados.

Uma ocorrência que teve 
início no Jardim Oliveira Ca-
margo, na tarde da última terça-
-feira (05) resultou na apreensão 
de drogas, arma e munições. 

A perseguição teve início 
quando dois indivíduos saíram 
correndo ao avistar a viatura e 
resultou na localização de ma-

conha, cocaína, mais de 5 mil tu-
betes vazios, uma pistola calibre 
380 e munições em uma chácara 
localizada no Recreio Campestre 
Internacional de Viracopos.

Três pessoas foram detidas e 
conduzidas a Delegacia de Po-
lícia. A ocorrência contou com 
Guardas do Canil, ROMI e GAP.

Na noite do último do-
mingo (03) um atropela-
mento aconteceu na Rodo-
via Santos Dumont no km 
54, nas proximidades no 
bairro Oliveira Camargo.

A vítima que estava em 
sua motocicleta foi atin-
gida por um carro e veio 
a cair ao solo. O rapaz foi 
socorrido e levado ao Hos-
pital Augusto de Oliveira 

Camargo (Haoc) em estado 
grave. Na segunda-feira ele 
não resistiu aos ferimentos 
e faleceu.

O motorista contou ao 
policias que saiu de So-
rocaba e iria para cidade 
Pouso Alegre Minas Ge-
rais. Foi realizado o teste 
do bafômetro e resultado 
deu negativo sendo libera-
do logo em seguida.

Na noite de domingo 
(03) um acidente foi regis-
trado na Rodovia Conego 
Escamarelo Pires, sentido 
Monte Mor.

De acordo com infor-
mações, uma mulher estava 
em sua motocicleta quando 
foi atingida por um carro. 
Quando os policiais che-

garam ao local, as vítimas 
já haviam sido socorridas e 
levadas ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
pela Unidade de Resgate do 
Corpo de Bombeiro. As víti-
mas ficaram em observação.

Carro e moto ficaram no 
local até a chegada do guin-
cho para remoção.

D u r a n t e  o  p a t r u l h a -
mento na Vila Brigadeiro 
Faria Lima, na tarde de 
sexta-feira (01), a equipe 
da ROMI (Rondas Osten-
sivas com Motocicletas de 
Indaiatuba) recebeu uma 
denúncia que um indiví-
duo receberia drogas para 
a venda no bairro.

Ao chegarem ao local 
in fo rmado  pe lo  denun-
ciante, um jovem ao ver 
as motos saiu correndo e 
jogou algo em uma resi-
dência.

Após ser abordado pe-

los policiais foi localiza-
do com o indivíduo uma 
porção de maconha,  a l -
guns tubetes de cocaína e 
uma quantia em dinheiro. 
Com o auxílio do Canil 
da Guarda Civil também 
foi localizado uma sacola, 
que ele havia dispensado, 
com mais cocaína e ma-
conha.

Toda a droga e o indi-
víduo foram conduzidos 
a  Delegacia  de  Pol íc ia , 
onde o delegado determi-
nou a prisão em flagrante 
por tráfico.

A ocorrência con-
tou com Guardas 
do Canil, ROMI e 
GAP



São João na Praça acontece nos dias 9 e 16 de junho

DIA DOS NAMORADOS: DICAS PARA QUEM SÓ TEM OLHOS PARA LIVROS

ARRAIÁ

Definidas as Semifinalistas 
do concurso Rainha Faici
Foram classificadas 20 candidatas para a próxima etapa 
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Horóscopo de 08 a 14/06 Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará enfrentando dias de maior volume emo-
cional e ao mesmo tempo estará mais agitado, isso pode 
gerar a necessidade de diminuir o ritmo e encontrar maior 
equilíbrio entre mente e emoções. Por ter facilidade nesse 
momento de ficar em dúvidas com certas situações pode 
vir a enfrentar algumas confusões. Mais ao fim de semana 

pode ter que ser mais incisivo em suas decisões.

O taurino tem essa semana um pouco mais tranqüila, 
porém pode ter dias de menor intensidade emocional e 
mental. Aproveite para reorganizar papéis, re-organizar 
aquele texto importante e faça com calma. O nativo estará 
mais focado na descoberta de seus potenciais relacionados 
às suas finanças. No dia 04, a Lua começa um novo ciclo e 
em sua fase  Mais ao fim de semana pode descobrir novas oportunidades 
envolvendo o aumento de seus ganhos.

O geminiano tem agora um momento de relaxamento 
profissional, é um momento mais tranqüilo com relação 
aos seus projetos profissionais. Diminua o ritmo aluci-
nante de trabalho e veja o que acontece...Surgem respos-
tas para o que vem querendo concretizar. Estes dias pro-
movem um maior contato com seu mundo emocional e 

necessidade de resolver assuntos pendentes nesse setor. 

Essa semana será ótima para o canceriano se ele resolver 
curtir mais sua casa e sua intimidade, ou simplesmente 
seu mundo espiritual (meditar, relaxar, ficar 30 minutos 
sem fazer absolutamente nada). Essa pausa será impor-
tante, pois mais ao fim de semana podem surgir dias de 
maior pressão emocional e necessidade de equilíbrio. Aproveite essa 
fase de interiorização, e trace novos rumos.

O leonino volta a enfrentar dias de introspecção e interi-
orização, pois haverá maior envolvimento com suas ne-
cessidades emocionais. Procure trabalhar sua respons-
abilidade e seriedade com relação aos seus projetos. 
Pode se tornar muito requisitado em encontros sociais, 

use essa fase para melhorar sua maneira de negociar e seus contratos.

O virginiano sentirá desejo de ficar mais sozinho, há uma 
necessidade crescente de introspecção e com certeza irá 
diminuir o ritmo de suas atividades e compromissos so-
ciais. O nativo desejará expansão em sua carreira, dese-
jará maior envolvimento, comprometimento em sua vida 
profissional.  Mais ao fim de semana uma nova oportunidade de cresci-
mento pode surgir, aumentando ainda mais a necessidade de responsabi-
lizar-se, possivelmente por um novo projeto.

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, é 
importante diminuir seu ritmo de trabalho. Cuidado com 
o stress e evite aquela irritação incontrolável, pratique 
a respiração profunda e a arte de meditar. Pode receber 
uma proposta para um trabalho que demora a concluir.  

Mais ao fim de semana pode se tornar mais atraente e isso render aven-
turas amorosas.

O contato com suas emoções mais profundas podem gerar 
uma necessidade de isolamento e se afastar do burburinho 
social. Procure respeitar seu estado de espírito, pois estará 
mais propenso a se fechar e a ficar introspectivo, mais vol-
tado para suas necessidade emocionais. Uma sociedade 
pode começar a ser questionada, pois o nativo pode descobrir algo que 
não esperava. 

O sagitariano estará desejoso de se envolver mais com seu 
mundo emocional, com sua vida doméstica e seus famili-
ares. Se estiver iniciando um relacionamento, desejará ficar 
mais tempo em casa. Agora é um momento que marca in-
tensidade em seus relacionamentos, pessoais e profission-

ais.  Mais ao fim de semana novas oportunidades e sociedades podem surgir.

O capricorniano estará desejoso de ficar um pouco mais 
distante de suas responsabilidades, de seus compromis-
sos sociais. Precisa aprender a respeitar seu estado de es-
pírito, principalmente agora que algo dentro de si solicita 
maior introspecção, enquanto parece que tudo ao redor 
quer que o nativo tenha uma rotina intensa e exigência a serem seguidas.  
Mais ao fim de semana sua rotina tende a ser mais intensa.

O aquariano tem que diminuir seus gastos e reor-
ganizar suas finanças. Em termos afetivo, o nativo 
tende a ter dificuldades, confusões e possíveis prob-
lemas em algum relacionamento, isso inclui cônjuge, 
amores diversos, inclusive filhos.  Mais ao fim de 

semana o aquariano descobre a delicia de ficar mais focado em seu 
íntimo e de ter a consciência de como é dar e receber amor.

O pisciano entra em uma semana que pode provo-
car uma grande baixa em sua energia vital, é bom 
não exagerar, cuide para que não haja excessos, nem 
físicos, nem emocionais, pois mais ao fim de semana 
pode viver uma fase de confusões sentimentais, de 
irritabilidade com seu relacionamento, de maior responsabilidade 
com sua vida domestica ou com alguém de sua família.

A próxima etapa do concurso acontece dia 30 na Academia CTI quando serão escolhidas as 10 finalistas 

A primeira seletiva do 
concurso Rainha Faici 
2018 foi realizado no 

último domingo, dia 3, na praça 
de eventos do Polo Shopping e 
na ocasião foram selecionadas 
20 candidatas para a semifi-
nal que ocorrerá no dia 30 de 
junho na Academia CTI. A 
grande final será na primeira 
noite da Faici que acontece no 
dia 2 de agosto, quando serão 
escolhidas Rainha, Princesa e 
Madrinha.

As semifinalistas são: Aman-
da Stela da Silva, Ariany de Oli-
veira Andrade, Bruna Denny de 
Moura, Cassia Gabriela, Cris-
tiane Menezes Loatti, Daniele 
Carla de Mello, Edlene de Souza 
Barboza, Josiane Rodrigues 
Mendes, Lorena Rodrigues 
Costa, Marina Mielke, Milena 
Mendes de Santana, Monique 
Idalgo Peres, Natália Macorin, 
Pâmela Andrade, Paula Milene 
Lucca dos Santos, Phâmela 
Eduarda Narciso, Poliana Fer-
reira, Raíssa Orlandi dos Santos, 
Sandra Teixeira Costa e Tatiane 
Caroline de Almeida.

Na seletiva as candidatas 
desfilaram na passarela em 
dois momentos. Primeiro foi 
uma entrada coletiva e todas as 
candidatas foram apresentadas 

ao público. Depois, cada uma 
delas teve a oportunidade de ser 
única na passarela, provando 
seu diferencial para a avaliação 
detalhada do júri, composto por 
patrocinadores e profissionais 
da área. O traje foi shorts jeans 
e camisa branca, mas a escolha 
das peças, cabelo e maquiagem 
ficaram a critério de cada uma.

Todas as candidatas foram 
avaliadas por um júri composto 
por 10 profissionais composto 
pela diretora da Floraviva Cos-
méticos, Cristina Marchetti, a 
gerente do Espaço Laser, Janai-
na Priesnitz, o representante da 
R1 Jeans, Wilson Gonçalves, a 
analista de marketing do Polo 
Shopping Indaiatuba, Lilian 
de Araújo Sartório, a coor-

denadora da Academia CTI, 
Geizi Martins, a empresária 
Eva Maria Ferreira, o repre-
sentante do Seven Hall, Bruno 
Lamana, o organizador do Miss 
Indaiatuba, Fernando Loggar, 
a Rainha Faici 2017, Mayara 
Lima, e a maquiadora e lash 
designer, Priscila Sudário. To-
dos avaliaram as participantes 
com notas de 1 a 5, que podiam 
ser fracionadas, nos quesitos 
beleza, simpatia e desenvoltura.

Segundo os organizadores 
do concurso, Éder Farias e 
Junior Grotto, os workshops 
e aulas preparatórias com as 
classificadas continuam e se 
intensificam até a semifinal. 
"Elas terão um período intenso 
de aprendizado para se dedi-

carem e se aperfeiçoarem em 
postura, passarela e todas as 
qualidades essenciais para se-
rem verdadeiras representantes 
da Faici, especialmente nessa 
edição comemorativa de 30 
anos", explica Éder.

O concurso Rainha FAI-
CI conta com patrocínio de 
Armazém da Prata, Floraviva 
Cosméticos, Loja Star Coun-
try, Chapéus Pralana, Espaço 
Laser Depilação, Academia 
CTI, Seven Hall, Mercadinho 
dos Sapatos, MCW Studio, R1 
Jeans, Óticas Carol, Loja Eva 
Maria, Lúcia Ramos Lingerie, 
Autêntica Eventos, Churrasca-
ria Jatobá, Lojas Bandeira, Polo 
Shopping Indaiatuba e apoio de 
O Boticário. 

Nos próximos sábados, 
dias 9 e 16 de junho, ocorrerá 
a 2ª edição do São João na 
Praça, das 16h às 22 horas, 
na praça Prudente de Moraes.  

O evento tem como ob-
jetivo resgatar a tradição das 
festas populares e típicas de 
rua. A parte gastronômica e de 
brincadeiras ficará por conta 
das entidades assistenciais do 
município. Alunos da Rede e 
o grupo de dança do Funssol 
farão apresentações de danças 
típicas. O Koringa e bandas 

da cidade irão animar a festa. 
Confira a programação com-
pleta abaixo.

O Departamento de Trân-
sito, nos dias do evento, no 
entorno da praça Prudente 
de Moraes, fechará das 8h às 
0h, as vagas de táxi, na rua 
Candelária, as vagas de carro 
e motos da rua Cerqueira 
César e cinco vagas na rua 
XV de novembro. O tráfego 
de veículos ficará interrom-
pido das 14h30 às 0h, na rua 
Candelária.

Confira a Programação:
Dia 09
16h às 18h30 – animação com o Koringa + apresentação de 
danças
19h às 20h -  Show com a dupla Júnior Carvalho e Campaci
20h – Cerimonial de abertura
20h às 21h – Show com a banda Roça n´Roll
21h às 22h - Show com a banda Maria Lua

Dia 16
16h às 18h – Apresentação do Koringa + show com Keké 
Oliveira + apresentação de danças populares
18h30 às 19h30 – apresentação da Orquestra de Viola Caipira
20h às 21h - show com a dupla Rosani e Alisson
21h às 22h – show com a banda Dois dobrado

Dia dos namorados chegando e você ainda está procurando 
aquele presente especial? Que tal um livro? Existem histórias 
para todos viajarem sem sair do lugar. 

Na semana que antecede essa data romântica, a dica ficará 
com a leitura dos livros Meu Romeu e, sua sequência Minha 
Julieta, da autora LeisaKeyplas. Para quem acha que é apenas 
um romance, não se engane, a história vai muito além disso.

A série conta a história de Ethan e Cassie, um amor que 
tinha tudo pra dar certo, tudo pra ser lindo, mas era destrutivo 
pra ambas as partes. O livro mostra uma Casssie que entra em 
um dos seus primeiros relacionamentos toda apaixonada, ino-
cente e anos depois uma pessoa totalmente diferente daquela 
que chegou na faculdade. E o mesmo acontece com Ethan (mas 
não posso falar muito dele aqui) com suas atitudes anormais 
e que afetaram muito, mesmo não querendo, a vida da Cassie. 

Mais tarde descobrimos o porquê de tudo isso.
Um relacionamento onde os dois se amam, mas não fazem 

a coisa certa. E como isso pode ser destrutivo. Não é normal 
um cara ser babaca com você, dizer que te ama, e tudo bem.

E foi ai que a autora me surpreendeu. Teve momentos que 
senti tanta raiva desse livro, não consegui entender o porquê da 
romantização que algumas pessoas davam pra algo tão ruim. 

Mas só no final do Meu Romeu e na continuação Minha 
Julieta que fui entender a proposta da autora, que não, não era 
mostrar que o amor salva tudo, e sim mostrar a realidade.De que 
não é normal você estar em um relacionamento do qual aceita 
ser tratada mal e, não é normal alguém tratar a outra pessoa 
mal. Não estou defendendo, mas também não posso contar 
exatamente a proposta da autora porque é spoiler. E esse livro 
é importante e bom, e precisa ser lido.

Posso dizer com toda certeza que esse livro é sobre um 
relacionamento destrutivo e, construtivo ao longo dos anos, 
sobre o crescimento emocional e pessoal de ambos personagens 
(e muito). É uma história MARAVILHOSA. Mesmo, muitas 
vezes, sentindo muita dor junto com os personagens, vale a 
pena ler até o final. E é bom já começar a ler entendendo que  
não é um livro de romance comum. Nada é clichê nessa leitura, 
mas sim arrebatador com temas fortes e importantes. É preciso 
lê-lo para entender e amar.

Jhenifer Barbosa, tem 28 anos, é universitária, adora ler e 
é a nova parceira da Livraria Local Books. Seus textos e rese-
nhas estão em  seu blog pessoal no Instgram. Acompanhe suas 
resenhas no @girlbooks



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Nova coleção Magnólia

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 tudo com os últimos 
lançamentos da nova coleção 2018. Atende diariamente no horário 
comercial e aos sábados com hora marcada. Pagamento com cartão e 
pode ser dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento 
sem compromisso. Informe-se no 3894-4638/ 9.9763-2829. 

O Dia dos Namorados está chegando. Já pensou em um almoço 
ou jantar especial com seu amor e ainda ganhar uma sobremesa? 
No dia 12 de junho a Casa da Esfiha dará um petit gateau para o 
casal, mediante consumo mínimo de R$ 60. Convide o seu amor 
para brindar essa data na Casa da Esfiha!

A A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a nova coleção 
Center Noivas / Magnólia. Tecidos nobres com incríveis detalhes 
em renda, pedrarias e transparência. Caimento impecável e com 
uma beleza deslumbrante. Para quem vai casar precisa conferir 
esta coleção que está um arraso. E para as madrinhas uma nova 
coleção moda festa com as últimas tendências em cores e modelos 
diferenciados. Demais. WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas 
tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na 
Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda 
acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, 
farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe 
nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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O Dia dos Namorados se aproxima e Duas Rodas conta com 
várias opções de bicicletas, roupas, sapatilhas e acessórios para 
presentear alguém tão especial. Isso e muito mais você encontra na 
Duas Rodas. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Está chegando o dia dos namorados, e para comemorar o 
AMOR, que tal um jantar especial? Opções de dar água na boca 
preparadas com muito carinho! O menu sai por R$140 o casal, e a 
opção com vinho R$190. Convites antecipados no Grenelle Gastro 
Pub. Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Casa da Esfiha

Vanessa Duzi, se casou na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
em São João da Boa Vista. É a A Nova Loja homenageando sua cliente

A Escola Automotiva  está formando a terceira turma. Ainda dá  
tempo de você  fazer parte  dessa nova turma. Corra e faça  a sua 
matrícula. Curso completo de mecânica de automóveis: suspensão, 
direção, freio, transmissão, carburação, ignição, carga e partida, 
motor e injeção eletrônica. Pense no seu futuro bem próximo para 
abrir o seu próprio negócio. MATRÍCULAS ABERTAS. Rua Humaitá, 
1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509 (próx a Stalden)

Dona Dilma com a linda Dara após consulta com a doutora Sueli e 
doutora Ana Lucia da Clínica Veterinária Bicho Amigo

Milton, Gervásio e Odir

José Quintana, Walter e Sandro Ribeiro

Guilherme, Lia Proença e Hideki



Chácara para alugar com salão de festa, 
playground, 2 piscinas (adulto/infantil), deck, campo 
de futebol com grama sintética e estacionamento.  
“Onde Seus Momentos Se Tornam Inesquecíveis”
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Douglas e Rômulo no It’s Restaurante

Dia 27/05 aconteceu na cidade de Bom Jesus dos Perdões o 
Campeonato Bulls Challenge, e a G7 CrossFit marcou presença 
com mais de 50 atletas, na torcida e na arena de competição, 
alcançando 3 pódios. Segundo lugar para Lucas, Keity e João 
na categoria Scaled Misto. Segundo lugar para Samira e Vitor 
na categoria RX Misto. Primeiro lugar no quesito “Box com 
maior número de inscritos”. Parabéns!

Empresários do Grupo Prata da Casa em evento na última terça feira no Hotel Royal Palm Tower

Da esquerda para a direita: Simone Pistoni Ganzarolli da Geraldini Marmoraria, Margareth 
Pistoni Leite da Super Jardim Decor, Nádia Bernardelli da Lance Comunicação e Ednéia Pauzer 
da Pé de Café Paisagismo, no restaurante Simetria em evento do Grupo Prata da Casa

COLABORADORES DA ATENTO 
COMEMORAM ANIVERSÁRIO

Claudecir, dia 07/06Eduardo Pacheco, dia 09/06

Meire Atento Casa, dia 05/06Sergio Angarten, dia 06/06

Raellen e Márcio Mazeto, proprietários da Mazeto Mármores 
Indaiatuba. Localizada na rua Pérola, 531 Recreio Campreste 
Jóia. O grupo Mais Expressão agradece pela parceriaDonizete, Henrique e Oswaldo almoçando no Cintra Restaurante

Bruno, Amanda, Simone, Karine, Jade, Rose e Rodrigo. Excelente equipe da Influx Indaiatuba
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Para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer (28 de maio), a 
Let’s Eat lançou o Desafio Let’s Eat, uma disputa para ver quem 
consegue comer, no menor espaço de tempo, o The Great Let’s 
Eat. Os finalistas de cada unidade ganharão um vale no valor de 
R$ 500 para consumo somente na loja em que se inscreveram e 
o grande vencedor ainda levará para casa um prêmio em dinheiro 
no valor de R$ 2 mil. Na noite de domingo dia 03/06, aconteceu no 
Let’s Eat de Indaiatuba, assim como nas outras casa da franquia, o 
“Desafio do Guerreiro”, onde sacrou-se campeão desta semifinal. 
Diogo Amadio, com um tempo de dois minutos e trinta e cinco 
segundos. O mais legal no evento, é que tivemos somente uma 
menina, Danielle Firmino Marciano, valeu Dani pela participação.

No último dia 30, na Margot Casa de Chá e Arte, foi uma surpresa 
extremamente agradável, além da guloseimas de plantão, 
aconteceu o pocket show do projeto “Experiência Margot”, com o 
amigo mais que querido, Juliano Ré, acompanhado pelo também 
querido amigo Fernando Sá. Um dos momentos mais deliciosos, 
foi trocar reminiscência do passado com amiga queridas.

Na noite do dia 02/06, o Indaiatuba Clube realizou a sua 
tradicional Festa Junina Beneficente, com a participação das 
entidades assistenciais de Indaiatuba, como Rotary Club, Lions 
Clube, Irmã Dulce, Volacc, Amigos dos Animais e algumas 
mais, como sempre a noite foi um sucesso!

Aconteceu no Polo Shopping a 1ª seletiva do Concurso Rainha 
FAICI 2018, das 35 meninas foram escolhidas 20, que irão 
para a 2ª seletiva, de onde sairá as 10 classificadas para o 
concurso. A novidade deste ano é a realização da grande final 
na primeira noite de Festa, no dia 02/08. O desfile e avaliação 
das 10 finalistas será feito no palco e acompanhado por todo 
o público, assim como a entrega das faixas de Madrinha, 
Princesa e Rainha da Festa.

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!

Alunos do Colégio Alves de Oliveira aprendendo sobre higiene 
bucal e qual os alimentos que são “amigos do dentinho”

Equipe Sub 15 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Equipe Sub 11  da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Equipe Sub 09 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Equipe SuB 07 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente treino

O Outlet dos Óculos sorteou duas cestas da Mary Kay, uma 
para casa loja, na Promoção mês das mães e os sortudos 
foram Sebastian e Douglas. Parabéns!

Daniela Hudson e Iuri Martins da Diferenth Hot Indaiatuba
Luís, Amanda, Flávio e Natália da Ouro e Prata. Venham 
conhecer seus produtos incríveis!

Felipe, Mayra e Rosália almoçando no Grenelle Gastro PubRenata e Márcia Franco almoçando no Grenelle Gastro Pub
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Na INDALUX você 
encontra o que tem 
de mais moderno, 
pendentes classicos, 
modernos, 
estilosos, nesse 
Dia dos Namorados 
presenteie sua 
eterna namorada(o), 
deixe o ambiente 
que ela(e) mais 
gosta ainda mais 
Lindo e sofisticado, 
estamos te 
esperando. Av 
Conceição, 239, 
Vila Castelo Branco. 
Tel.: 3392-7900.

Luciane da RBC Transportes, Alessandra e Rafaela em mais uma 
excursão feita pela empresa para Barra Bonita, consulte  e saiba 
mais sobre as próximas excursões programadas Tel.: 3318-0623.

Damião , Renata e Julia , na Pizzaria Torrelaguna, curtindo o 
sábado e saboreando uma deliciosa pizza A Torrelaguna fica 
na  Av. Coronel Antonio Estanislau do Amaral, 587, Itaici.

Amigos e familiares, comemorando o aniversário de Elisa 
Caldeira , proprietária do Espaço Ser Terapias Na Pizzaria 
Torrelaguna que fica na  Av. Coronel Antonio Estanislau do 
Amaral, 587, Itaici. parabéns Elisa

Além de mudar as cores dos seus cabelos, é preciso mantê-los 
sempre bonitos. Agende seu horário e faça uma coloração ou 
retoque de raiz com Tiago Costa Haistylist! Tel.: (19) 2516-6869.

"Em qualquer época da jornada 
da vida e sob quaisquer 
circunstâncias, tua escolha 
tecerá teu destino, teu plantio 
será tua colheita e tua história 
eternamente será entre você e 
Deus". Paulo Brito.

DIVULGAÇÃO E VENDAS 
DESTE LIVRO EM INDAIATUBA.
Próximo sábado - 09/06/18. 
Das 09 h às 15 h - Feira de 
Artesanatos -Praça Rui Barbosa 
(Dos Peixes) - Centro.
Lançamento: Novo Século 
Editora e Distribuidora Ltda. 
Selo Novos Talentos da Literatura 
Brasileira.
Vendas/Internet: 
- Pelo Site/Editora; 
- Pelo Facebook: Página "A Vida 
Nos Devolve O Que A Ela Nós 
Doamos".
Ambos link: "Comprar Agora".

Cerimonialsita Ivanilde Reis, fotografo Wagner Brito e sua 
esposa, em evento recente

A Angelo Vertti 
apoia todas as 
formas de amar. 
FELIZ DIA DOS 
NAMORADOS!

Lara, Isa, Maria Eduarda no Colégio Meta

Cristiane (Sócia proprietária) , Elaine, Rodrigo (Sócio 
proprietário) e William, do Centro Automotivo King Stop, que 
inaugurou na segunda-feira dia 04/06, o Mais Expressão 
deseja sucesso nessa nova etapa
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B2 Imóveis

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm, sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA 253 – JD. BRASIL – R$ 159 MIL – 2 dor-
ms,  sala,  coz,  lavanderia,  garagem coberta,  
quintal.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dor-
ms, sala, coz, planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, lavan-
deria, wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, wc 
social, ar condicionado, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 
2dorms (1st), sala, coz planejada, varanda, 
lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, 
garagem

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO 
E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churrasqueira, 
garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, 
lavabo, 2 wc social, churrasqueira com pia, aquece-
dor solar, quintal, garagem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, escritório, wc, nos fundos 
coz e wc, portão eletrônico, garagem coberta para 
2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dorms(1st), 
sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), 
sala de estar com pé direito duplo, sala de TV 
com lareira no mesanino, lavabo, coz planejada, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, 
área gourmet, área de luz, garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA. 335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL 
– 3 dorms (1 st),  coz americana, sala de estar 
com pé direito alto,  wc social,  lavanderia,  ga-
ragem . (se for pagamento em dinheiro,  aceita 
proposta).
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dor-
ms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dorms, 
sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL 
– 3dorms(1st)sala de estar e jantar, varanda, 
coz, 2 wc, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
wc com box e gabinete, 1 vaga de garagem 
descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR DE 
180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 
MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.71 – CENTRO – R$400 MIL – terreno com 
casa velha 280 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.130m² - somente em dinheiro
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²

CH.728 – RECANTO CAMPESTRE AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no 
alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planeja-
da, copa, lavanderia, dorm. De empregada, 
dispensa, edícula, sacada, piscina, churras-
queira, pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.913 – 7 FOGÕES – R$560 MIL – 8 al-
queires
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/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 46.000m².

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 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, 
wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz,  wc
JD.SÃO FRANCISCO – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, wc, entrada de carro
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms,  sala,  
coz,  wc,  garagem (piso superior)
CIDADE NOVA – R$ 1200,00 – 2 dorms,  
sala,  coz,  wc,  área de serviço,  garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1200,00 – 3 dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1500,00 – 4 dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de garagem
VL. TELLER – R$1500,00 – 3 dorms (1st), 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st 
com ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  
edícula com dorm e wc, churrasqueira, aque-
cimento solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana 
com ae, lavanderia, garagem coberta para 
2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/saca-
da e armários (1st c/hidro), sala de estar c/ 
lareira, sala de jantar e TV, copa, coz plane-
jada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de em-
pregada, escritório, dispensa, piscina, área 

gourmet completa, salão de festa, portão 
eletrônico, garagem para 2 carros coberta 
e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms,  
sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, wc, 1 vaga descoberta 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$1300,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada com cooktop, wc, lavande-
ria, garagem
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gourmet, 
2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28, 22m², wc
VL.RUZ PERES – R$650,00 – 60m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritório
JD.MORADA DO SOL- R$900,00 – 50m², wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m², 
3wc, estrutura para coz industrial
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

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – EDIFICIO 
CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – 
R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² 
á +ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga de ga-
ragem, no edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monitoramento 24h, 
WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc privativo, incluso água, 
luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m², 
2wc, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 
1 vaga de garage, sacada, ar condicionado, 
montado para estetica

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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ref. site 311102 -Residencial Sabiás -  com 
150 m², em loteamento R$95.000,00

ref. site 670451 – Jd Adriana - 3 dorm.
(suite)/ sala / coz. / 2wc / as / chur. / gar.2 
vagas. R$ 350.000,00

ref. site 281102 - Alto de Itaici - 4 dormt/ 1 suite/ closet 
/ hidro/ sacada/ cozinha planej/ 2 salas/ WC / despen-
sa/ lavand/ quintal/ 2 gar R$ 650.000,00 / R$3.000,00

ref. site 992102 - Villa das Praças – 2 dor-
mt/ 1 suite/ sala/ coz / wc / lavand / 1 gar 
R$1.000,00 + Cond + IPTU

ref. site 752102 - Amstalden Residence - 3 
suítes/ sala/ cozinha planej/ wc / lavand/ 4 
gar R$1.350.000,00

ref. site 672002 – Morada do Sol - 40 m² / 
1 wc – R$1.100,00 + IPTU

ref. site 791102 – Jd. Residencial Veneza-  
3 dormt/1 suíte/ sala / coz/ lavand/ wc / 
quintal / churrasq/ 2 gar R$380.000,00

ref. site 805691 - Maria Dulce -  4D/ 3 stes/ closet/ 
coz/ despensa/ 2 salas / wc / lavabo/ churr/ forno 
de pizza/quintal/ jd de inverno/ wc externo / lav / 
piscina / 4 gar/ R$950.000,00

ref. site 067991 - Cidade Nova - 1 dor-
mt/ sala/ coz/ wc / lavand / 1 gar p/ moto 
R$850,00

ref. site 21308 - Cidade nova - sala com 
mezanino e wc R$ 1.150,00 + IPTU

ref. site 195002  - Jd. Morada do Sol - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand/ quintal/  2 
gar R$1.000,00 + IPTU / R$250.000,00

ref. site 26609 - Jardim Nely – 2 dormt/ sala/ 
coz /wc / lavand / 2 gar R$1.100,00 + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES



B5Imóveis

ALUGA-SE. kit net mobiliada CEN-
TRO  AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, 
televisão, mesa cadeiras, micro-on-
das, fogão, frigobar, armários de 
cozinhas, maquina de lavar.   
No centro, R$ 600,00 + cond + iptu    

Locação – Salões e Salas

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

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

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

SALÃO CIDADE NOVA Sl00348 
30m² 1 wc 
R$ 800,00

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 - 
SALÃO 25m², 24 de maio. 
R$ 1000,00 + iptu 

VILA AREAL CA03033 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, 1 BANHEIRO, A.S FUNDOS, 
QUINTAL E 3 VAGAS 
R$ 1300,00 + IPTU

CENTRO - SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1500.00 + iptu

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 

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA CANDELARIA  
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURAN-
ÇA. R$ 3700,00

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXI-
MO AV CONCEIÇÃO 
SALÃO APROXIMANDAMENTE 
700m² + TERRENO  
R$5500.00

Locação - Casas

CIDADE NOVA CA03040 
01 DORM, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, 1 VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO,  
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CAR-
ROS 
R$ 800,00 + IPTU
VILA VITÓRIA  
01 DORM, SALA, COZINHA, BANHEIRO 
E GARAGEM P/02 CARROS 
R$ 850,00 + IPTU 

VILA GEORGINA CA02680 
02 DOR, WC, SALA, COZ, A.S E 01 
VAGA.  
R$ 900,00 IPTU INCLUSO

JD JEQUITIBÁ CA01993 
SOBRADO 02 DORM(1SUÍTE), 
SALA,COZINHA, A.S, QUINTAL E 
GARAGEM 
R$1150,00 + IPTU

VILA AREAL CA03047 
03 dormitórios (1suíte), ( 2 dormitórios 
com armários), sala, cozinha, área de 
serviço, quintal e garagem coberta 
2 carros e 2 descoberta. imóvel de 
frente. 
R$ 1800,00 + IPTU

VILA SORIANO CA03045 
03 DORM (1SUÍTE). (2 DORM PLAN),-
SALA,  COZINHA PLAN, ÁREA DE 
SERVIÇO, E GARAGEM COBERTA P/ 
02 AUTOS 
R$ 1900,00 + IPTU

CIDADE NOVA CA03044 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA PLAN, A.S, EDÍCULA 01 
DORM, SALA, BANHEIRO E A.S 
R$ 2000.00 + IPTU

JARDIM AMERICA 
MOBILIADA. 03 DORMITÓRIOS (1 
SUÍTE), SALA, COZINHA, BANHEIRO 
E ÁREA GOURMET.
R$ 2200,00 + IPTU

JD MOACIR ARRUDA. CA03048 
(PROX AV CONCEIÇÃO)
 sobrado: ampla sala, escritório com 
suíte 
 piso superior: 02 dormitórios (1suíte), 
sala, cozinha e despensa  
 terreno  1.000m² na cidade 
 R$ 2500,00 + IPTU

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMITÓRIOS, 3 BANHEIROS, 1 
COZINHA E GARAGEM  
R$ 2500,00 + IPTU 

Locação – Apartamentos

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em um 
cond. com bastante área verde 
02 dorms, wc, sala, cozinha, 01 vaga 
apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 
850,00)

kit net mobiliada CENTRO  AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, tele-
visão, mesa cadeiras, micro-ondas, 
fogão, frigobar, armários de cozinhas, 
maquina de lavar.   
No centro, R$ 600,00 + cond + iptu    
 
Apartamento em Salto
2 dormitórios, sala, cozinha, wc e 
varanda, área comum possui play 
ground, bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e 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. Moacir Arruda – AP00831
 02 dormitório, sala 02 ambientes, 
cozinha, Wc, área de serviço e 01 
vaga coberta
R$ 1.100,00 (Incluso condomínio 
e IPTU)

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 
suíte), sala 02 ambientes, wc, cozinha 
com armários, A.S. 01 vaga. ( cond 
com piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1500,00 + cond + iptu
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
VAR, 2 VAGAS. 120m²  
R$2600,00 + cond+ iptu 

APARTAMENTO ED CISA 
AP00843 
LINDO APARTAMENTO MOBILIADO  
4 DORM PLAN (4SUÍTES), AMPLA 
SALA, SALA DE TV, ESCRITÓRIO, 
ÁREA GOURMET, COZINHA PLAN, 
ÁREA DE SER PLAN. 
(DORM C/ SUÍTE P/ EMPREGADOS)  
ÁREA TOTAL 280m² 3 vagas 
R$ 5500.00 + cond + iptu

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
lavanderia e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Jd. Parque Indaiá – AP00816
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 
01 vaga.
R$ 170.000,00

Centro – AP00558
Kitnet com garagem.
R$ 175.000,00

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

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

ITUPEVA AP00840 {COND DOS 
PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, SALA, COZINHA PLA-
NEJADA, A.S, WC, E ACABAMENTO 
C/ PISOS PORCELANATO E UMA 
VAGA COBERTA.
R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 ambien-
tes, 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.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 02 vagas
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. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio 
e IPTU)

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

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, 
Cozinha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 
SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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

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

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, Wc, 02 vagas.
R$ 310.000,00

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

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZINHA 
PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS VAGAS. 
140m²  
R$ 800.000.00

Venda – Casas

Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00

Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormitório, 
Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, Wc.
R$210.000,00

Vila Aurora – CA02721
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, Quintal 
nos fundos.
R$210.000,00

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, churras-
queira 1 vaga
R$ 240.000,00

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

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 FLORIDA CA03049 
3 Dormitórios (1 Suíte) , WC, Área de 
Serviço Coberta, Sala, ampla cozinha 
americana, Garagem Coberta para 2 
Veículos + 2 Motos, Portão Eletrônico e 
Churrasqueira. A.T 137m² A.C 110m² 
R$295.000,00

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

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, QUINTAL FRENTE E 
FUNDOS E GARAGEM 
TERRENO 250m²
R$  375.000,00
Jd.Morada do Sol – CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 vagas 
cobertas.
R$380.000,00

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

Jd dos Imperio  
150m² cond fechado  
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

Jd. Alice – TR00795
Terreno de 125 m² 
R$ 165.000,00

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00

Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00

Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00

Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

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. Res Dona Lucilla
 Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 
409m², 442m²
 Valores a 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

Mosteiro de Itaici– TR00794
Terreno de 2.500 m² 
R$ 370.000,00

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m² 
Ótima vista do lago, topografia 
favorável, documentação ok.
R$ 450.000,00

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários plane-
jados nos 3 dormitórios, ar condicionado 
na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

JARDIM PRIMAVERA CA1194
AT: 125m² / AC: 165m² - PARTE IN-
FERIOR: 1 DORM, WC, SALA, COPA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM. 
PARTE SUPERIOR: 02 DORM, SALA, 
CZ, A.S, 02 WC’s. IMÓVEL COM 
INQUILINOS.
R$ R$ 400.000,00 

Jd. Bela Vista –CA02917
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
sala de jantar,03 Wcs, área de luz, lavan-
deria, quintal, área de churrasco, edícula 
com Wc, aquecedor solar,02 vagas.
R$ 495.000,00

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

Vila Suíça 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA, ÁREA GOURMER E 4 VAGAS 
DE GARAGEM 
R$ 600.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, co-
zinha, 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 ambientes, 
copa, cozinha planejada, despensa, área 
de serviço, quintal com forno a lenha, 
churrasqueira, piscina, Wc, 04 vagas e 
portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

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

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

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, la-
vabo, dormitório com suíte p/ empregada, 
piscina, salão, churrasqueira, forno, e 04 
vagas. Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla - Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 409m², 442m²
 Valores a partir de R$ 240.000,00 melhor localização da cidade
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Vila Almeida, 970,00 m² útil - Superior - 470m² em fase de aca-
bamento; Inferior - 500m² 02 escritório, cozinha, 02 Wc, estaciona-
mento 15 carros; R$15.000,00

Jardim Bela Vista, 3 dorms sendo 1 suíte, sala 2 ambs ampla, coz c/ 
gabinete, 3 wc, lav., corredor lateral, fundos com churrasqueira e wc, 
4 vagas de garagem, sendo 02 cobertas; 150,00 m² útil R$1.900,00

Jardim Primavera, 2 dormitórios sendo 1 suíte, 1 sala, 2 ba-
nheiros, cozinha planejada, corredor lateral, lavanderia, 2 vagas 
cobertas; 130,00 m² construída R$1.200,00

Jardim Primavera, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 sala, 1 ba-
nheiro, cozinha planejada, corredor lateral, 2 vagas - 120,00 
m² útil R$1.500,00

Jardim dos Colibris, Indaiatuba - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 
cozinha, wc social, area de serviço, garagem coberta com 02 vagas; 
R$1.300,00

LOCAÇÃO

Cidade Nova I, au:86m² - 3Ds (1 ste), todos c/ armários planej., sala 
de estar, sala de jantar, coz. total planej. americana, lav., wc social, 
varanda gourmet c/ churr, 2 vagas de gar. cobertas; R$ 1.700,00

TERRENO para Venda - JARDIM RESIDENCIAL SANTA CLARA, 
450,00 total. R$ 385.000,00

Excelente terreno em condomínio, ótima localização.
Preço muito bom oportunidade. R$112.000,00

Valor Pedido R$ 55.000,00 Ou R$ 30.000,00 (50% Da Área); Área Total Cons-
truida - 3.100M² - Área Fabril - 2.500M² - Capacidade De Energia 45Kvax2 
- Pé Direito De 12 Metros - Piso De Alta Resistência 5 Ton/M² - Topografia 
Plana - 500M² Da Rodovia E Fácil Acesso, Próximo A Toyota R$ 9.300.000,00

Chácara Excelente Para Empresas Como Centro De Treinamento, Diversão 
Para Funcionários Com Lago Para Pesca, Piscina, Salão Com Churrasquei-
ra. *** Ótima Oportunidade De Negócio *** Aceita Permuta Em Ate 40% Do 
Valor E Estuda Parcelado. R$1.700.000,00

Cond. Mosteiro De Itaici,- 2.500m² - Com Aprox. 600m de AC, 1 Casa c/ 3D, 
1 Suite Master, Sala, Coz., Sala De Estar, Piscina, Casa De Caseiro, c/ Suite, 
Lav. Cob., Salão De Festa C/ Forno De Pizza, Fogão A Lenha, Churr., Mesas 
Cadeiras, E Mais Uma Suite, Espaço Para Criança Brincar, Luzes De Led 
Em Toda A Chácara Para Iluminação Econômica, Pomar, Excelente Preço, 
E Aceita Imóvel De Menor Valor No Centro Da Cidade. R$950.000,00

Sobrado em Cond. - piso sup. c/ 3 dorms c/ varanda (1 suite), wc 
social, piso térreo c/ sala ampla p/ 2 ambs, lavabo, coz. planej., lav., 
área externa c/ espaço gourmet, amplo quintal, entrada de serviço, 
gar. p/ 3 autos. Aceita permuta. R$380.000,00

VENDA
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO DE R$210.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE ABRIL POR R$195.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL DE: 
R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 AC. 
FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO.
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$265.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. 
EM OFERTA DURANTE O MÊS DE ABRIL POR 
R$270.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 
19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM 
SALTO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 
180M2 04 COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, 
APENAS: R$190.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA + 
60 x R$1650,00 DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ 
ZUNINDO!!!! F=19-99762-7997/3935-3294.

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM 
DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SU-
PERIOR:02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC 
SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO 
PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES –LA-
VABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, EDICULA   
E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM 
PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM 
PORTÃO ELETRONICO. DE R$350.000,00 EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE ABRIL POR 
R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-/997627997

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDA-
DA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTU-
RA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR 
GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATU-
BA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-99762-
7997/3935-3294 

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALI-
CE, TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-COZINHA-
WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. RE-
FORMADINHO.LINDO!! EM OFERTA PARA 
O MÊS DE ABRIL. DE:  R$220.000,00 POR 
APENAS: R$185.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMEN-
TOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO 
IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRO-
NICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
FEVEREIRO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

APARTAMENTO NO COND. SOLAR DOS GIRA-
SOIS, 3º ANDAR COM 02 DORM –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. 
SUPER CONSERVADO.LINDO!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE ABRIL. DE:  R$230.000,00 POR 
APENAS: R$210.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

TERRENO VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1060,00P/ M2 
-ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 650,00  + 
IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 
850,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV –GARAGEM R$ 
1.000,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM GARAGEM 
R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-79) 02 DORM.- SALA- 
COZINHA-WC-LAVANDERIA E GARAGEM R$ 
900,00 + IPTU

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 2 
banheiros, churrasqueira, jardim, área de serviço e preparada para 
ar condicionado. R$275.000,00
CA03796 – JD. NOVA VENEZA - 2 dormitórios, sala, banheiro e 
2 vagas. R$275.000,00
CA03805 – JD. JULIANA - 3 dormitórios, WC, sala, cozinha, área 
de serviço coberta, 2 vagas de garagem. Precisa reformar e pintar. 
Excelente área para comércio. R$340.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 suíte), WC 
com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, microondas e mesa, 
lavanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros, cerca elétrica, 
alarme e portão eletrônico com trava. R$380.000,00
CA03146 – VL. HOMERO – 3 dormitórios (1 suíte), sala 2 amb, coz, 
área de serviço e garagem p/ 5 carros e portão eletrônico. Aceita 
permuta c/ casa até 270 mil. R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ ou 
residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 4 dormitórios (2 
suítes), 2 salas, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, piscina com cascata, 
churrasqueira, forno a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 3dorms (1 suíte), 
sala 2 amb, coz, área de serviço e gar. p/ 5 carros e portão 
eletrônico. Ac. permuta c/ casa até 270 mil. R$320.000,00
CA03680 – VILA VENEZA - Sala, terraço, coz., lav. e 
quarto de depósito, wc, 3Ds ( 1 suíte), móveis planejados em 
todos os quartos e na coz. e  gar. p/ 2 carros. R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa térrea c/ 2 suítes 
+ lavabo, com ampla sala de estar, cozinha americana inte-
grada á sala de jantar e a churrasqueira, preparação para ar 
condicionado e aquecimento solar, área de lazer completa, 
segurança 24h e 2 vagas garagem. R$398.000,00
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dormitórios (3 suítes), 
2 salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$620.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - Sobrado c/ 3 suítes, 
sala 2 ambientes, cozinha, 4 vagas (sendo 2 cobertas). 
Aceita permuta. R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ ilumi-
nação, cascata em granito preparada para aquecedor solar, 
paisagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. R$500,00 
isento de IPTU
CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. R$550,00
CA02789 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. R$650,00 
isento de IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, coz, 
1 vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01133 – RES. VITÓRIA – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
coz e 1 vaga cob. R$1.100,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. 
plan. e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), cozi-
nha, sala e 2 vagas de garagem. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000 incluso IPTU e Cond.
SL00307 – DIPLOMAT OFFICE & MALL – 40 m². Estacion. 
rotativo. R$1.000,00 + IPTU + Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e ele-
vador. R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz 
e estac. R$7.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dorms (1 suíte), 2 
salas, 3 wc, coz., lav. e 2 vagas de gar. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$12.000,00 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². R$6.000,00

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$850,00 + IPTU
CA02089 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA02610 – JD. ALICE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. c/ 
gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03807 – CAMPO BONITO - 2 dorms, sala, coz., gar c/ 
portão eletrônico. R$1.000,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha 
e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA02141 – JD. MORADA DO SOL - Frente c/ 2 dorm, 
sala, coz, gar. e casa do fundo c/ 1 dorm, sala e coz. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03783 – JD. ITAMARACÁ - 2 dorms (1 suíte), sala, coz. 
c/ AE e gar. R$1.200,00 + IPTU
CA03795 – VL. CASTELO BRANCO - 2 dorms (1 suíte), 
sala, coz, desp e gar. 1 salão na frente de 30m² c/ WC. 
R$2.300,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03802 – JD. ITAMARACÁ - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz. planejada e 2 vagas, portão eletr. e desp. R$1.500,00 
isento de IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), 
sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.
CA03792 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms c/ AE (1 suíte), 
sala, coz. c/ AE, área c/ churrasq e 2 vagas. R$2.300,00 
+ IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 
2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, piscina, 
1 dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 
+ IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dormitórios, 2 salas, cozinha, 
recepção com garagem e casa de fundos. R$2.500,00 
+ IPTU

CA03782 – JD. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE (1 suíte 
master c/ closet), 2 cozinhas (1 interna planejada), sala 
de jantar e estar, Jd. de inverno c/ fino acabamento em 
porcelanato, piscina c/ cascata, aquecimento solar, área 
de lazer completa c/ playground, 3 vagas de garagem 
cobertas e 3 vagas descobertas. R$1.615.000,00

APARTAMENTOS

AP01317 – JD. MORADA DO SOL - 2 dormitórios, sala, banheiro 
e 1 vaga, R$206.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios com AE, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ – 
SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 
1 vaga de garagem no boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 dormitórios 
com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, lustres, papel de 
parede, cozinha com estufa e cooktop. R$340.000,00

TERRENOS

TE01710 – JD. DOS IMPÉRIOS – 150m². R$120.000,00
TE01532 – EUROPARK – 1.000m². R$600.000,00

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia e 1 banheiro e 
garagem. R$470.000,00
CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa principal c/ 3 suítes, 
sala 2 ambientes, cozinha e lavanderia planejadas, vaga para 2 
carros cobertas, casa de caseiro c/ 3 dormitórios (1 suíte), sala, 
cozinha americana e lavanderia. R$1.700.000,00
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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  
n° 265 - lavabo, área 
de churrasqueira, 
b l index verde em 
toda casa , 2 gara-
gens entrada de ar 
esplit  (material de 
primeira linha com 
captação de água 
da chuva).  Valor : 
R$  460 .000 ,00  ( 
preço à vista com 
450.000,00). Conta-
to:   19. 98151-0501
Casa  com 2 dor -
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Al tos de I ta ic i 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at :  2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 
74.092

Morada do Sol - 3 ca-
sinhas em meio lote, 
cada uma com 02 cô-
modos e wc, ideal para 
locação, renda presu-
mida de R$1.300,00 
por mês, R$160.000,00 
com R$50.mil de entra-
da e 100 X R$1.100,00 
direto com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Morada Do Sol - 3 
dormitórios, sala, co-
zinha, wc social, la-
vanderia e garagem 
R$210.000,00 com 
R$70.mil de entrada e 
100 X R$1.650,00 Di-
reTO com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
2 autos. Oportunida-
de única!! em oferta 
para o mês de abril de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$245.000,00 ac. 
financ, ou terreno no 
negócio. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (01 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
02 autos. Oportunida-
de única!! em oferta 
para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo 
no pav superior: 3 
dormitórios (01 sui-
te) wc social, saca-
da com porta balcão 
com vista para o par-
que ecológico-e no 
pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edicula   e grande 
espaço de terreno 
com piso ideal para 
p isc ina,  garagem 
com portão eletroni-
co. DE R$350.000,00 
em oferta durante 
o mês de abril por 
R$290.000,00. Troca 
por chácara de menor 
valor. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vendo casa Jd. Re-
gina. Sobrado com 
3 dorm., sala com 2 
ambientes c/ lava-
bo, sala tv, 1 suíte, 
wc, closet, sacada, 
cozinha, lavanderia, 
varanda, quintal com 
4 vagas, quarto des-
pejo. Aceito permuta. 
Fones: (19) 3017-
5541/ (19) 99259-
1877

Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara no Itaici, 
ou casa no Jd. Pau 
Preto. Casa A.T. 250 
m², A.C. 179 m², por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavande-
ria. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportuni-
dade ,  Casa  com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
-  R$  450 .000 ,00  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. Juliana - 3 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, área de ser-
viço coberta e 2 vagas 
garagem. Precisa re-
formar e pintar. Exce-
lente área para comér-
cio. R$340.000,00. 
Aceita permuta. Fone: 
(19) 99164-1734
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área 
de serviço coberta 
ao lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734

Jd. Morada do sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descobertas. 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jardins Do Impé-
rio - Excelente casa 
térrea com 2 suítes 
+ lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vila Soriano -  2 
dormitórios (1 suíte 
planejada), sala, co-
zinha planejada, la-
vanderia e garagem 
com portão eletrônico. 
R$350.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Cidade Nova I - ótima 
casa comercial - 2 
dormitórios, cozinha, 
WC social, sala e 
lavanderia. Quintal 
com edícula contendo 
cozinha.  Excelente 
localização com 400m² 
de terreno  e 165m² 
construídos. Fone: (19) 
99721-0395
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a par-
tir de R$ 185.000,00 
-  Jd. Nova Veneza,  
Jd Veneza,  Jd. Sa-
biás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  
F. 3816-8380  ou  
9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700

Vendo/troco menor 
valor comercial - 
Excelente local Rua 
dos Indaiás, 256 - 
terreno 10x25m. 3 
quartos, 3 vagas, 2 
banheiros, lavande-
ria, cozinha etc. Am-
plo terreno nos fun-
dos R$ 450.000,00 
(19) 98817-5312 Tra-
tar com proprietário 
Oportunidade - linda 
casa no Jd Esplana-
da II - 03 dormitórios 
planejados (3suítes), 
sala 2 ambientes, 
área de luz, cozi-
nha planejada, área 
gourmet, jardim, ga-
ragem 4 autos AT. 
300m²  A.C 180m² 
R $  6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
(19)996982366 Vic-
tor

 
Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, co-
zinha grande e ba-
nheiro. R$2.200,00 
+ IPTU Fone: (19) 
99778-4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
a rmár ios  embut i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada no 
segundo andar, bloco 
10 (próximo a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condomí-
nio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dor-
mitórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem co-
berta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-
6945

Cond. Village Aza-
léia - 3 dorm., 1 vaga 
garagem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). 
F.: (19) 99127-1799
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 
Valor: R$ 430.000,00
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormitórios sendo 1 su-
íte 400 metros da praia. 
Permuto por imóvel 
em Indaiatuba. Valor: 
R$380.000,00 F.: (19) 
99762-5005
Cond. Nacões Jd. 
Alice - térreo, com 2 
dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de gara. Reformadi-
nho, lindo! Em oferta 
para o mês de abril de: 
R$220.000 por apenas: 
R$185.000 ac. financia-
mento. F.  99762-7997 
/ 3935-3294
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 2 
dorm, sala, coz, wc, lav 
e 1 vaga de gara. Super 
conservado.Lindo!! Em 
oferta para o mês de 
abril. de: R$230.000 
por apenas: R$210.000 
ac.financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294.
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Vendo Celta - ano 
2011  cor :  p ra ta 
completo (ar, dire-
ção e trava) baga-
jeiro original, valor: 
R$ 17.000,00. Falar 
com Rodrigo. F.: (19) 
97407-5459 (whats 
app) / (19) 3392-9713
 

Ofereço-me para ser-
viços de babá e acom-
panhante de idosos 
(com veículo próprio). 
Falar com Leila (19) 
3825-0706 ou (19) 
99652-8120 - (19) 
98899-2457 (whats 
app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento Residencial e 
hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
(a), casal (não tenho 

filhos pequenos) (19) 
99417-0626 whats 
app
Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app -  (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpe-
za de terreno. Tenho 
máquina. Falar com 
Denis. (19) 95223-
7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como 
motorista profissional 
faculdade particular 
CNH A D com cur-
sos de motorista de 
passageiros e esco-
lar - Rosane F.: (19) 
99719-4661 email: 
rosane.pithan@gmail.
com

 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varan-
da gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão 
de festas,salão de 
jogos,quiosque,p l
a y g r o u n d , q u a d r a 
poliesportiva,portaria 
24 hrs, no Condomí-
nio Azaleia em Itaici. 
R$1.000,00 + con-
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo apt na praia 
grande Vila Gui-
lhermina à 50 m da 
praia para finais de 
semana e temporada. 
F.: (19) 3328-4766 
(19) 99564-4054
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294

Pq.  das Bandei-
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Terrenos  de 300 
m², 316m², 377m², 
409m², 442m² -  Va-
lores a partir de R$ 
240.000,00 melhor 
localização da cidade 
F. 3875-2215
Terreno condomí-
nio Bréscia 200 m² 
plano. Tratar com 
proprietário. Valor R$ 
150.000,00 F.:(19) 
99762-5005
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito ter-
reno de menor valor 
em loteamento aber-
to. Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (whatsa-
pp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário)
Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de pa-
gamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 

J d .  D o s  L a g o s ,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se terreno 
Vila Mariana A.T. 
1000 m ² Valor: R$ 
120.000,00 t ratar 
c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235
Vendo terreno 400 
m² Atibáia. Ótima 
topograf ia.  Docu-
mento ok. Preço: R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99697-6698
Terreno condomí-
nio Jardim dos La-
gos 525 m² plano 
com vista.  Valor 
R$295.000,00 F.: (19) 
98257-4799
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Oportunidade - Ter-
renos  de  150m² . 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
Nova Veneza - 150m². 
Boa topografia, pron-
to para construir . 
R$115.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Terreno condomínio 
Altos de Itaici 300 
m². Oportunidade. Va-
lor R$190.000,00 F.: 
(19) 98257-4799
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 

– R$1030,00P/ M2 
-escriturado. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
 

Salão Odontológico 
– Jd. União - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00 
Fone: (19) 99778-4336
 

Vendo freezer semi-
novo. Contato: (19) 
3935-1633
Vendo calça jeans 
36-40 semi nova Con-
tato: (19) 3935-1633
Vende-se colchão ca-
sal R$ 70,00 F.:  (19) 
3875-7624
Vende-se Micro-on-
das Brastemp R$ 
80,00 F.: (19) 3875-
7624
Vendo kit gás carro 
passeio. Contato: (19) 
3935-1633
Vendo Iphone 4s. 
Valor: R$ 150,00 (19) 
3875-7624
Vendo kit gás fiurino 
Contato: 3935-1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vendo maquina de 
recarregar cartucho. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016- 3599 ou F.: (19) 
3935- 8330

Vendo video cassete 
R$ 80,00 e Fax sem 
quase uso R$ 80,00 
(19) 3834-1367 falar 
com dona Juandira

 
Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
automático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento  e 
financio também.Entre 
em contato com Alexan-
dra , F. (19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul ,  automát ico, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto, automático, 
Flex, km: 8.163, por 
R$ 87.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
p r a t a ,  p o r  R $ 
42.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.

Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual , 
Flex, preto, por R$ 
33.990,00, km:47.600, 
por R$ 33.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, au-
tomático, prata, Flex, 
por R$ 45.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Xsara Picas-
so 2004 R$ 4800,00 
aba ixo  da  tabe la 
fipe. Ar,vidro elétri-
co, computador de 
bordo, direção hi-
dráulica, rádio, ban-
co com regulagem de 
altura e documento 
ok. Valor da venda 
10.000,00. Acei to 
moto no valor  de 
até 4.000,00. Falar 
com Marcelo (19) 
974224078
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B22 Serviços / Utilidades



B23

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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 LIMPEZA  – Ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em Lim-
peza de empresas e condomínios. 
Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - 
Ensino médio completo. Domínio em 
Autocad e leitura e interpretação de 
desenho mecânico.  Conhecimentos 
em acabamento e inspeção de pe-
ças e controle de estoque. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino 
médio completo. Curso e experiên-
cia em operação de Empilhadeira. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – 
Possuir experiência anterior em em-
presas do Ramo de Terceirização de 
Serviços de Limpeza e Portaria ou 
Agência de empregos. Experiência 
em vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporários e 
terceirização. Residir em Indaiatuba. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir 
experiência como Motorista de 
Bi-Trem com experiência em Silo.
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CNH categoria E atualizada.Curso 
de Transporte Produtos Perigosos 
Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE TORNO CNC – 
Ensino médio completo. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de horário. 
OPERADOR / PROGRAMADOR 
DE TORNO CNC - Experiência na 
função e em eletro erosão CNC.  
Ensino médio completo. Curso e co-
nhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho. Para 
trabalhar na cidade de Monte Mor. 
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino 
médio completo. Experiência com-
provada em carteira. Realizará 
preparação da superfície (lixar, 
polir, desengraxar, decapar, olear), 
preparação da tinta para aplicação 
com pistola e posterior limpeza e 
conservação dos materiais utiliza-
dos. Residir em Indaiatuba.

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

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE PCP (8287): 
ANALISTA FINANCEIRO (8372): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123):
AUX. DE PRODUÇÃO/ MODELADOR (8377): 
AUXILIAR  DE COMPRAS (8374): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8370): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8376): 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8363):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (8347): 
AUXILIAR FERRAMENTEIRO (8351): 
AUXILIAR FINANCEIRO (8361): 
CONTADOR(A) (8348): 
COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 
DESIGNER GRÁFICO DE MODA (8343): 
ESTAGIO  TEC. ELETROELETRÔNICO (8358): 
ESTÁGIO EM COMPRAS (8367): 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8366): 
GERENTE DE MODA/ CONFECÇÃO (8342): 
MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 
MECÂNICO MONTADOR (8336): 
MOTORISTA (8268): 
OPERADOR  MULTIFUNCIONAL/ TORNO 
CNC (8341): 
OPERADOR DE MÁQUINA POLITRIZ (8373): 
OPERADOR DE PRENSA (8380): 
OPERADOR DE SERRA (8328): 
OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO 
(8318): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8337): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8355):
OPERADOR MÁQUINAS (8310): 
OPERADOR MÁQUINAS/ CARROSSEL 
(8371): 
OPERADOR MÁQUINAS/ TORNO CNC (8362): 
PREPARADOR DE MÁQUINAS MANUAIS 
(8356): 
SOLDADOR (8369): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8352): 
TÉCNICO ELETRÔNICO (8349): 
TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 
(8242): 
TÉCNICO MECÂNICO (8350): 
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
JR. (8309): 

Interessados 
entrar no site 

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

Porteiro – Masculino. Desejável experiência 
em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B 
(carro e moto), desejável ter condução 

própria. Ter disponibilidade para trabalhar 
na escala 12X36 no período diurno e ter 

conhecimento de informática.

Empregos



B24 Serviços / Utilidades


