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A equipe principal da 
ADI enfrenta o Corin-
thians hoje, dia 15, ás 

20 horas no Ginásio do 
Carlos Aldrovandi pela 
rodada da Liga Paulista 

de Futsal.

A Ouro & Prata se tor-
nou referência no mercado 
de joias na cidade e região, 
contando com uma grande 

variedade de acessórios, 
como alianças, anéis, brin-

cos e correntes.

A Colônia Helvetia 
realiza amanhã, dia 16, a 

sua tradicional Festa Junina 
com o objetivo de home-
nagear a cultura nacional, 

buscando realizar uma festa 
autêntica. 
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Paratletas são afastadas da Seleção 
Brasileira após denúncia de abuso sexual 

Pedestre morre 
atropelado na 
rodovia SP-75

Fiec realiza balanço 
das Campanhas de 
Doação de sangue

Indaiatuba Expo 
Noivas realiza 2ª 
edição com novidades

Zona Azul Eletrônica 
entra em operação no 
dia 30 de junho

MORTE DOAÇÃO EXPOSIÇÃO FUTSAL
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N a  n o i t e  d a  ú l t i m a 
quarta-feira (13) um ho-
mem fo i  a t rope lado  na 
Rodovia  SP-75,  no Km 
53, sentido Campinas nas 
proximidades da nova ro-
doviária. A vítima estava 
em uma b ic ic le ta  e  fo i 
atropelada por um carro.

O Observatório Nacional de Segurança Viária, organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público encaminhou um ofício ao Ministério Público sugerindo a redução da velocidade máxima 
permitida na Rodovia SP-75.

A atleta de Indaiatuba Rafaela Baldini conquistou a medalha 
de bronze no Campeonato Brasileiro de Taekwondo realizado 
no último final de semana em Cuiabá. A equipe local contou 
com a participação de três atletas.

O Dia Mundial do Do-
ador  de Sangue foi  co-
memorado ontem, dia 14. 
Desde 2005 a Prefeitura 
de  Inda ia tuba  e  a  F iec 
realizam campanhas men-
sais de doação de sangue 
em parceria com o Hemo-
centro.

O mercado de casamen-
tos tem se adaptado aos 
momentos de instabilidade 
financeira do país nos úl-
timos anos, mas continua 
gerando expectativa entre 
fornecedores e clientes que 
buscam as tendências do 
mercado.

A Zona Azul Eletrônica de 
Indaiatuba entrará em operação 
no dia 30 de junho e a Tecpark, 
empresa que tem a concessão 
do serviço de estacionamento 
rotativo do município, inicia a 
implantação do novo sistema 
com a distribuição do material 
de orientação à população.

Observatório pede redução da velocidade 
máxima na rodovia SP-75

Atleta local conquista bronze 
no Brasileiro de Taekwondo

Indaiatuba não terá mais ponto de emissão de passaporte
JME
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Identificado o 
corpo do homem 
esquartejado no 
Parque Ecológico

Aberta as inscrições 
para novos Palhaços 
Humanitários

Resgate das raízes 
marca lançamento 
oficial da Faici

POLÍCIA

HOSPITALHAÇOS FAICIPF
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O edital para integrar o 
grupo de Palhaços Humani-
tários no segundo semestre 
de 2018 já está disponível 
no site da instituição.

A Faici completa 30 anos 
e comemora com uma edição 
recheada de novidades ao 
público. A Festa será de 2 a 
12 de agosto.

O posto de emissão 
de passaportes da 
Polícia Federal no 
Polo Shopping In-
daiatuba irá encer-
rar o atendimento na 
cidade. O último dia 
de funcionamento é 
no dia 29 de junho. 
Além de Indaiatu-
ba, Jundiaí também 
perderá seu posto.

Regulamentado 
saque de contas 
inativas do PIS/Pasep 

Indaiatuba é vice-
campeã da Copa Record 
de Futsal Feminino

SAQUE CAMPEONATO
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Foi sancionada na quarta-
-feira, dia 13, o decreto que 
regulamenta os saques das 
contas inativas dos fundos 
dos PIS/PASEP.

A final da série ouro da 
Copa Record de Futsal Fe-
minino 2018, aconteceu no 
dia 30, no Ginásio “Ângelo 
Favaron”, em Itu. Pág. A5

DIVULGAÇÃO



Danilo Parisotto – Amira – Web Systems – www.amirainfo.com.br – 19-3312-2067

Editorial
Distração não combina 

com direção
Tem sido notícia quase que semanalmente, acidentes 

de trânsito, em Indaiatuba, deixando vítimas feridas ou até 
mesmo fatais. Independente do motivo do acidente, uma 
grande parte deles é devido à falta de atenção e imprudência 
de muitos motoristas que se sentem confiantes na hora que 
estão no volante. São motoristas falando ao celular, envian-
do mensagens, com fone de ouvido e até mesmo assistindo 
DVD. Porém há também aqueles pedestres distraídos e outros 
que não obedecem às leis de trânsito.

Distração e direção rimam, mas não combinam. Quando 
estiver com as mãos no volante é importante que sua atenção 
esteja totalmente voltada para a estrada. Só assim e dessa 
forma você pode garantir uma viagem tranquila e segura, 
não só para você, mas para o próximo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, são três mil 
vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior 
causa de mortes no mundo.  A OMS estima ainda que 
1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 
(passando para a quinta maior causa de mortalidade) e 2,4 
milhões, em 2030.

E pensando no alto número de acidentes o Observató-
rio Nacional de Segurança Viária solicitou ao Ministério 
Público que a velocidade máxima na Rodovia SP-75, que 
compreende o município de Indaiatuba, tenha sua velocidade 
máxima reduzida de acordo com estudos que apontem o mais 
adequado a segurança.

Mas para que realmente os acidentes de trânsito reduza 
é necessária uma ação conjunta, pois somente assim os re-
sultados serão efetivos. Portanto, vamos nos conscientizar 
e respeitar as leis e a vida.

Artigos

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.
16 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
16 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
17 DOM.   NÃO OPERA
18 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
18 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
19 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
19 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
19 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
20 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
20 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
20 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
20 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
20 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
21 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
21 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
21 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
21 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
22 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
22 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
22 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
22 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
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FAZENDO GOL CAMPEÃO

Arquivos na nuvem estão seguros ?

Campanha de vacinação contra gripe em 
Campinas é prorrogada

15/06 - Sexta-feira 16/06 - Sábado 17/06 - Domingo 18/06 - Segunda

Refinaria de Paulínia 
está com a produção de 
gás reduzida

85% Ônibus intermunicipais da RMC são aprovados 
em ação pela redução de poluentes

Cidades buscam apoio do 
Governo do Estado para 

investimentos na área da saúde

No nosso treinamento psicológico para o Caminho de Santiago de Compostela, somos preparados para transformar 
nosso cansaço e dores durante a caminhada em alavancas para atingirmos o objetivo de chegarmos ao local proposto 
e formas de superar as nossas crenças limitantes. São cinco dias de preparação no Brasil antes de viajarmos para 
a Espanha, na Galícia. No futebol, há um momento em que o jogador tem de dar chute na bola para frente ou no 
gol para marcar um ponto. No circuito universitário havia, há alguns anos, um rapaz que era o recordista do chute. 
Ninguém chutava tão forte quanto ele. O importante nessa história era que o pé que ele utilizava para conseguir tal 
façanha, não tinha nenhum dos dedos! Quando descobriram isso, fizeram inúmeras entrevistas, e a primeira pergunta 
era sempre do tipo: – Como é que tendo tal deficiência, consegues fazer uma coisa que ninguém mais consegue? 
E ele, orgulhosamente, respondia: -Porque eu cresci ouvindo meu pai a dizer: “Encara as tuas deficiências e teus 
problemas como desafios, nunca como desculpas!” Temos ótimas desculpas quando não queremos fazer alguma 
coisa ou quando fracassamos nos nossos objetivos.  Quer ser uma pessoa vitoriosa, faça nosso treinamento Signa1, 
ligue para 019-38757898/992142100 – fale com a Paula – www.signatreinamentos.com.br   Trevisan José

Hoje ter um servidor para pequenas empresas para armazenarem arquivos é coisa do passado. A comodidade de 
colocar seus arquivos em um ambiente de clouding computer ( nuvem ) é muito interessante, mas a segurança de dados 
nesse tipo de armazenamento costuma ser posta em dúvida.

Os fatores que ganham a confiabilidade no armazenamento em nuvem, como a facilidade no acesso dos arquivos em 
qualquer lugar, bastando ter uma conexão com a internet e os custos mais baixos para manter o serviço, trazendo van-
tagens, porém, algumas medidas para isso são necessárias. Neste artigo, vou apresentar  as possíveis ameaças ao cloud 
computing e como contorná-las para usufruir do serviço com tranquilidade. 

1 - Quebra de Segurança de dados 
Ambientes de nuvem enfrentam muitas das mesmas ameaças que as redes corporativas tradicionais, mas, devido à 

grande quantidade de dados armazenados em servidores de nuvem, os provedores tornam-se um alvo muito cobiçado pelos 
hackers. Quando uma quebra de segurança de dados ocorre, as empresas podem incorrer em multas ou podem enfrentar 
ações judiciais ou acusações criminais. As investigações de quebra de segurança e as notificações de clientes podem gerar 
custos significativos. Efeitos indiretos, como danos à marca e perda de negócios, podem afetar as organizações por anos.

2 - Senhas Fracas
Ataques frequentemente resultam de autenticação fraca, senhas fracas e gerenciamento de chaves ou certificados 

deficiente.
Importante rever o que mais acontece de esquecerem de remover o acesso do usuário quando uma função de trabalho 

muda ou um usuário sai da organização ou a senha é feita sem se preocupar com a segurança
3 – Clones de site e aplicativos de celular
Praticamente todos os serviços em nuvem tem aplicativos .A segurança e a disponibilidade dos serviços em nuvem 

— de autenticação e controle de acesso à criptografia e monitoramento de atividades — dependem da segurança do apli-
cativo. Interfaces fracas expõem as organizações a questões de segurança relacionadas a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e responsabilidade.

4 – Realize Backups contínuos
Realizar backups contínuos dos arquivos em nuvem é uma boa prática pois reduz a change de se algo aconteça com 

seus dados na nuvem você tem uma cópia do mesmo dentro de um HD externo ou pen drive .
Para garantir a efetividade do backup, auditorias devem ser realizadas, analisando se todos os backups estão sendo 

feitos corretamente, se nenhum dado está sendo perdido e se a imagem está, de fato, funcionando e poderá ser usada 
para restaurar arquivos da nuvem em uma situação critica.

Espero que essas informações sejam úteis para quem usa e quem pretente usar esses recursos modernos de compar-
tilhamento de arquivos. 

Um forte abraço e até nosso próximo artigo

A Secretaria de Saúde de Campinas informa que a Campa-
nha de Vacinação contra a Gripe 2018 foi prorrogada 
até dia 22 de junho para o grupo prioritário (crian-
ças, idosos, gestantes, puérperas, indígenas, 
professores, pessoas privadas de liberdade 
e funcionários do sistema prisional e 
pacientes com doenças crônicas não 
transmissíveis e em condições clínicas 
especiais). A imunização começou em 
23 de abril e terminaria hoje, dia 15.

A Replan, responsável pelo forne-
cimento de gás na Região de Campi-
nas, está operando com sua capacidade 
reduzida, devido a uma manutenção pro-
gramada que teve início no dia 11 deste mês. 
A Petrobras informou em nota que a refinaria “ainda 
tem estoque disponível e os polos de entrega alternativos já foram 
indicados”. A estatal informou ainda que, a nível nacional, seus 
estoques de GLP ainda são o suficiente por mais 9 dias.

De janeiro a maio deste ano, a EMTU efetuou um 
balanço visando analisar a emissão de po-

luentes nos ônibus intermunicipais das 
cinco regiões metropolitanas do Estado. 

A Região Metropolitana de Campinas 
teve 1107 coletivos avaliados. Desse 

total, 940 foram aprovados, ou 
seja, um total de 85% da frota. 
A região ficou em terceiro lugar 
no índice.

Em reunião na última segunda-
-feira, dia 11, na Agemcamp (Agên-

cia Metropolitana de Campinas), os 
secretários de saúde dos municípios que 

compõe a RMC discutiram alternativas para 
ampliar os recursos da saúde. Os secretários vão 

agora elaborar uma “Carta de Intenções e enviá-la tanto 
para o governo do estadual, quanto para o governo federal 
em busca de apoio.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Observatório solicita redução da 
velocidade máxima na rodovia SP-75
AB Colinas e ARTESP afirmam que estão tomando medidas para reduzir o número de acidentes na via

Nova ciclovia nas avenidas Conceição e Bernardino 
Bonavita está concluída

CICLOVIA

Observatório pede que seja reduzida a velocidade máxima permitida, de 110 km/h, na rodovia SP-75

O O b s e r v a t ó r i o 
Nacional de Se-
gurança Viária 

(ONSV), organização da 
Sociedade Civil de Interes-
se Público encaminhou um 
ofício ao Ministério Público 
sugerindo a redução da ve-
locidade máxima permiti-
da na Rodovia SP-75, que 
atualmente é de 110 km/h, 
no trecho que passa por In-
daiatuba, na Santos Dumont, 
com o objetivo de reduzir 
o número de acidentes no 
trecho.

A SP-75 volta a ser tema 
de debate. A rodovia que 
liga Campinas à Sorocaba, 
e passa pelos municípios de 
Itu, Salto e Indaiatuba, re-
cebe diariamente um grande 
fluxo de veículos, devido 
ao significativo desenvolvi-
mento da região. Por conta 
desse elevado número de 
veículos na rodovia também 
ocorrem muitos acidentes. O 
Observatório, disse em nota 
que “essa situação não pode 
perdurar, seja para o bem da 
sociedade, assim como para 
a cidade de Indaiatuba que 
assiste a tais eventos sem 
poder intervir para a pre-
servação da vida. Se acom-
panharmos as estatísticas 
do Seguro DPVAT a cada 
pessoa morta no trânsito, 
aproximadamente outros 10 
indivíduos ficam sequeladas 
permanentemente, tornando-
-se um grande custo para o 
município, que terá de arcar 
por anos com a reabilitação 
dos mesmos”.

A organização afirmou 
que já emitiu ofícios soli-
citando a redução da velo-

cidade, do atual 110 km/h 
para o limite que estudos 
apontarem como mais ade-
quado para a segurança, à 
AB Colinas, concessionária 
responsável pela rodovia, e 
à Artesp (Agência de Trans-
portes do Estado de São 
Paulo), mas que não obteve 
uma resposta formal.

Em nota, a AB Colinas 
informou que já está sendo 
realizado um estudo sobre 
a redução da velocidade, e 
que ainda deve ser submeti-
do à agência reguladora. A 
concessionária informa que 
“tem conhecimento da inten-
ção de redução de velocidade 
do trecho de Indaiatuba da 
SP-75 pelo Observatório Na-
cional de Segurança Viária. 
A atual velocidade permitida 
está de acordo com o estabe-
lecido em normas e padrões 
rodoviários e a rodovia pos-
sui sinalização informando 
o limite máximo permitido. 
Mesmo assim, está sendo 
realizado pela concessioná-
ria um estudo para avaliação 
da velocidade, que será sub-
metido para apreciação da 
Artesp”.

A empresa também afir-
mou que o número de aci-
dentes e vítimas decaiu em 
relação ao ano passado no 
trecho da Santos Dumont, 
em decorrência de medi-
das de conscientização e 
fiscalização. O trecho de 
Indaiatuba e Campinas da 
Rodovia Santos Dumont 
(SP-75) apresentou queda 
no número de acidentes e 
de vítimas fatais, se com-
parado o período de janeiro 
a maio de 2017 com o de 
2018. Enquanto no ano pas-
sado foram registradas 235 
ocorrências com 11 vítimas 
fatais, este ano a rodovia 

soma 217 acidentes – uma 
redução de 8% - e oito fa-
tais, uma queda de 28%.

Artesp
A Artesp também se ma-

nifestou por meio de nota in-
formando que está aumentan-
do a fiscalização na rodovia e 
na cidade, principalmente por 
conta do consumo de álcool, 
que tem sido um dos prin-
cipais fatores de acidentes. 
Além disso, a agência lem-
brou ainda que muitos moto-
ristas não respeitam o limite 

de velocidade, e que antes 
de fazer qualquer alteração, 
está projetando implantar um 
novo plano de fiscalização.

“A Artesp e a conces-
sionária responsável pela 
operação da Rodovia Santos 
Dumont, em conjunto com 
as prefeituras, a Polícia Mi-
litar Rodoviária (PMRv) e 
o Movimento Paulista de 
Segurança do Trânsito, já 
vêm adotando medidas para 
reduzir os acidentes na via, 
a partir de estudos e análises 
que tiveram início no segun-

do semestre do ano passado. 
Por exemplo, estão sendo rea-
lizadas simultaneamente blitz 
para verificar o consumo de 
álcool pelos motoristas den-
tro do município e na rodo-
via, uma vez que as análises 
dos acidentes com fatalidade 
apontaram concentração de 
ocorrências no período no-
turno, nos finais de semana, 
e com a presença de consumo 
de álcool pelos envolvidos. 
Os estudos apontaram, ainda, 
que os limites de velocidade 
não estão sendo respeitados 

pelos motoristas. Assim, 
antes de qualquer redução 
do limite de velocidade, a 
Artesp e a concessionária 
estão realizando novas ava-
liações para implantação de 
um plano de ação para me-
lhorar a fiscalização dos limi-
tes de velocidade. Também 
está sendo feito um estudo 
geométrico de forma a ve-
rificar se há algum ponto ou 
segmento onde a velocidade 
regulamentada seja incompa-
tível com as características 
físicas da rodovia”.

A Secretaria de Obras e Vias 
Públicas concluiu na semana 
passada a pintura e sinalização 
da nova ciclovia construída nas 
avenidas Conceição e Bernardino 
Bonavita. São mais 2,7 quilôme-
tros de ciclovia.

Na Bernardino Bonavita a 
ciclovia atende toda a extensão 
da via, até a entrada da Estrada 
Porteira de Ferro. Além da pavi-

mentação, o paisagismo no entor-
no também está concluído, com o 
plantio de grama e pinheiros.

Na avenida Conceição, a ci-
clovia se estende da confluência 
com a avenida Presidente Ken-
nedy e continua até o início da 
Bernardino Bonavita. Em alguns 
pontos, foi necessária a pintura 
de ciclofaixa, porque o canteiro 
central não comportava a ciclovia. 

Com a novidade, o muni-
cípio passa a contar com 23 
quilômetros de ciclovia e 14,7 
quilômetros de ciclofaixas. Além 
da Bernardino Bonavita e Con-
ceição, são beneficiadas as ave-
nidas Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no Parque Ecológico, 
Francisco de Paula Leite, Ário 
Barnabé e Manoel Ruz Peres; as 
estradas João Ceccon e Dr. Rafael 

Elias José Aun; a alameda José 
Amstalden; parte da rodovia José 
Boldrini; o novo anel viário, e a 
rua Christiano Seleguin.

O investimento na obra foi 
de R$ 382.295,60, sendo R$ 
245.850,00 provenientes de um 
convênio firmado com o Mi-
nistério das Cidades por meio 
de uma emenda do deputado 
federal Walter Hiroshi (PSD).



Operação Curimbatá II do Exército Brasileiro será de 18 a 22 em Indaiatuba
EXÉRCITO

Para a utilização do estacionamento rotativo o usuário do serviço 
terá que baixar gratuitamente o aplicativo Digipare no celular
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Zona Azul Eletrônica entra em 
operação no dia 30 de junho
Material informativo sobre novo sistema começa a ser distribuído para a população
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REPRODUÇÃO

A Zona Azul Eletrônica 
de Indaiatuba entrará 
em operação no dia 

30 de junho e a Tecpark, 
empresa que tem a concessão 
do serviço de estacionamento 
rotativo do município, inicia a 
implantação do novo sistema 
com a distribuição do material 
de orientação à população.

O plano de modernização 
da Zona Azul anunciado 
pela Prefeitura no final de 
abril também inclui o au-
mento da oferta de vagas 
de estacionamento na região 
central da cidade e na aveni-
da Francisco de Paula Leite. 
O horário de funcionamento 
e o valor da Zona Azul não 
serão alterados. 

Para a utilização do esta-
cionamento rotativo em In-
daiatuba o usuário do serviço 
terá que baixar gratuitamente 
o aplicativo Digipare no ce-
lular. Pelo aplicativo será 
possível adquirir créditos e 
escolher o período de utili-
zação do estacionamento. Ao 
estacionar, o usuário poderá 
emitir o tíquete diretamente 
pelo celular, descontando o 
valor do saldo total dos crédi-
tos adquiridos previamente. O 
sistema permite a renovação 
do tempo de uso da vaga até 

o tempo limite de duas horas.
Quem não quiser baixar 

o aplicativo no celular terá 
a possibilidade de comprar 
créditos para uso em deter-
minado período de tempo em 
mais de 60 postos de ven-
das existentes nas áreas de 
abrangência da Zona Azul, 
ou com os fiscais na rua.

Os talões convencionais 
que já foram adquiridos po-
derão ser trocados por crédi-
tos no aplicativo dentro do 
prazo de 90 dias a partir da 
data de início do novo siste-
ma, que é 30 de junho.

Funcionamento
A Zona Azul continua fun-

cionando de segunda à sexta-
-feira, das 10h às 15h30, e aos 
sábados, das 9h às 12h. Aos 
domingos o estacionamento 
é livre. O valor permanece 
o mesmo: R$ 0,90 por meia 
hora e R$ 1,60 por hora.

De acordo com a direção 
da Tecpark, a mudança é 
necessária porque a empresa 
opera em Indaiatuba há 15 
anos e desde então a cidade 
cresceu muito e o número de 
veículos acompanhou esse 
crescimento. A proposta é 
modernizar o sistema, melho-
rar a oferta de novas vagas e 
reforçar a rotatividade na área 
de abrangência da Zona Azul.

Hoje o aplicativo da Di-

gipare é utilizado em mais 
de 40 municípios, incluindo 
São Paulo, e conta com mais 
de 300 mil usuários, com 
total segurança.

 
Ampliação

Com a modernização do 
sistema de estacionamento ro-
tativo em Indaiatuba haverá a 
ampliação de 417 vagas (489 
vagas) de estacionamento ro-
tativo, além de 25 para idosos 
e 11 para deficientes, no Cen-
tro e na Avenida Francisco 
de Paula Leite. Atualmente a 
Zona Azul disponibiliza 816 
vagas comuns, 52 para idosos 
e 19 para deficientes.

Com as mudanças, o Cen-
tro contará com 17 ruas de 
Zona Azul. A principal no-
vidade é a Rua Humaitá, que 
passará a contar com esta-
cionamento rotativo entre a 
Rua Pedro Gonçalves até a 
Oswaldo Cruz.

Deficientes e idosos conti-
nuam com direito ao estacio-
namento gratuito em qualquer 
vaga nas áreas de Zona Azul, 
desde que os veículos estejam 
devidamente identificados.

Aplicativo
Para instalar o aplicativo 

no celular é preciso digitar 
"zona azul" na barra de bus-
ca da sua loja de downloads 
(App Store do iPhone ou Play 

Store do sistema Android) e 
procurar na lista pelo Digi-
pare. Após fazer o download 
gratuito é necessário cadastrar 
o CPF do usuário e os dados 
do veículo. A compra dos 
créditos da Zona Azul pode 
ser feita com cartão de crédito. 

Ao estacionar o motorista 
acessa o app, escolhe o tempo 
que vai ocupar a vaga e paga 
o tíquete diretamente pelo ce-
lular com toda a comodidade 
e conforto. 

Usuários cadastrados no 
sistema Digipare (pelo CPF) 
também podem emitir o tíque-
te enviando SMS ou fazendo 
uma ligação 0800 e ouvir as 
instruções de uso até o final 
da ligação. As informações 
completas estão disponíveis 
no link www.digipare.com.
br/cidades

Seja qual for o meio de pa-
gamento escolhido, é impres-
cindível informar corretamen-
te a placa do veículo que vai 
ocupar a vaga da Zona Azul 
no ato da emissão do tíquete. 
Esta informação é fundamen-
tal para que o motorista evite 
multas no estacionamento 
rotativo.

Se o usuário tem mais de 
um veículo cadastrado no 
sistema é necessário sempre 
observar para qual placa está 
emitindo o tíquete.

Em caso de dúvidas o mo-

Indaiatuba recebe de 18 
a 22 de junho a Operação 
Curimbatá II do Exército 
Brasileiro. Com apoio da Se-
cretaria de Segurança Pública 
a 11ª Brigada Infantaria Leve 
conduzirá um exercício de 
adestramento no município, a 
fim de permitir a capacitação 
e a avaliação de frações de 
sua tropa para emprego em 

ações dessa natureza. Du-
rante a atividade de preparo, 
também será executada uma 
Ação Cívico-Social (ACISO) 
no período da tarde do dia 21 
de junho na Praça Dom Pedro 
II, na qual serão desenvolvi-
das diversas atividades, tais 
como: exposição de material 
de emprego militar, apresen-
tações de banda de música, 

orientação sobre saúde física 
e bucal, desfile de tropa e 
outras.

O emprego do Exército 
Brasileiro em diversas mis-
sões constitucionais tem 
sido cada vez mais frequen-
te, especialmente na última 
década, não apenas no apoio 
aos  “Grandes  Eventos” 
(Jogos Panamericanos Rio 

2007, Jornada Mundial da 
Juventude 2013, Copa do 
Mundo FIFA 2014 e Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016), mas também, e 
principalmente, em Opera-
ções de Apoio aos Órgãos 
Governamentais para Garan-
tia da Lei e da Ordem, como, 
por exemplo, nas Operações 
ARCANJO e SÃO FRAN-

CISCO, na cidade do Rio 
de Janeiro/RJ; Operação 
CAPIXABA, nas cidades 
de Vitória e Vila Velha/ES; 
e, atualmente, no Estado do 
Rio de Janeiro, sendo empre-
gado na Intervenção Federal 
em curso, naquela Unidade 
Federativa. 

Inserida nesse contexto, 
a 11ª Brigada de Infantaria 

Leve (11ª Bda Inf L), se-
diada em Campinas, é uma 
das Forças de Emprego Ge-
ral do Exército Brasileiro, 
vocacionada para missões 
constitucionais de Garantia 
da Lei e da Ordem. Para tan-
to, a preparação constante e 
a prontidão permanente são 
fundamentais para o cum-
primento de tais atribuições. 

Indaiatuba Expo Noivas realiza 
segunda edição com novidades

NOIVAS

DIVULGAÇÃO

Expo Noivas acontece nos dias 4 e 5 de agosto

O mercado de casamentos 
tem se adaptado aos momen-
tos de instabilidade financeira 
do país nos últimos anos, mas 
continua gerando expectativa 
entre fornecedores e clientes 
que buscam as tendências do 
mercado.

A Indaiatuba Expo Noivas 
traz em agosto sua segunda 
edição do ano, com exposito-
res de toda a região, apresen-
tando alternativas para quem 
deseja realizar sua festa, ani-
versário ou casamento com 
economia, mas sem perder 
a sofisticação, na praça de 
eventos do Polo Shopping 
Indaiatuba.

Os stands apresentarão 
mostras de decoração, buffet, 
trajes, lembrancinhas e todos 
os itens para realizar um 
evento completo.

Seguindo a tradição dos 
anos anteriores, o evento 
contará com o tema “Amores 
em Paris”, inspirado na deli-
cadeza e sofisticação de um 
dos locais mais apaixonantes 
do mundo.

Para abrir a feira, acontece 
no dia 29 de julho, a partir das 
18h, o grande desfile com tra-
jes de festa e casamento, que 
promete trazer uma estrutura 
grandiosa e temática.

No final de semana se-

torista deverá consultar o SAC 
da Digipare: 0800-941-3444, 
ou, se preferir, pode mandar um 

e-mail para a equipe de atendi-
mento no endereço eletrônico: 
contato@digipare.com.br.

guinte, dias 4 e 5 de agosto, o 
público poderá conferir mais 
de 40 empresas expondo as 
novidades do setor para os 
próximos meses, além de 
visitar diversos espaços com 
simulação de decorações e 
outros itens indispensáveis 
para casamentos e outras 
festas.

A Indaiatuba Expo Noi-
vas acontece desde o ano 
de 2012 e se tornou um dos 
principais eventos da região, 
gerando em torno de um 
milhão de reais em contratos 
fechados.

Todas as atrações são 
gratuitas.
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Indaiatuba não terá mais posto 
de emissão de passaportes
Posto da Polícia Federal no Polo Shopping funciona até o dia 29 deste mês

DOAÇÃO

Fiec realiza balanço das 
Campanhas de Doação 
de sangue

cidade |A5

Os passaportes emitidos em Indaiatuba representam 15% do total de emissões da região

JME

DIVULGAÇÃO/FIEC

O posto de emissão 
de passaportes da 
Polícia Federal no 

Polo Shopping Indaiatuba 
irá encerrar o atendimento 
na cidade. O último dia de 
funcionamento é no dia 29 
de junho. Além de Indaiatu-
ba, Jundiaí também perderá 
seu posto localizado no 
Maxi Shopping Jundiaí.

De acordo com a PF, 
a contratação de posto de 
atendimento é fei ta por 
meio de licitação de con-
corrência por melhor téc-
nica. Em 2016 houve um 
processo licitatório para 
a instalação de postos de 
a tendimento  em todo o 
Estado de São Paulo, po-
rém, o Polo Shopping não 
manifestou interesse em 
participar do certame.

Na Região Metropolitana 
de Campinas, há dois postos 
de emissão que podem emi-
tir passaportes, ambos loca-
lizados em Campinas. Um 
se encontra no Aeroporto 
Internacional de Viracopos 
e outro no Parque Shopping 
das Bandeiras, inaugurado 
em junho do ano passado. 
A partir do dia 29, esses vão 
ser os postos mais próximos 
da cidade.

A PF informou que os 
passaportes emitidos em 
Indaia tuba representam 
15% do total de emissões 

da região, incluindo os dois 
postos de Campinas e o de 
Jundiaí.

O Polo Shopping se ma-
nifestou em nota dizendo 
que “o Polo Shopping In-
daiatuba informa que se 
surpreendeu com a decisão 
unilateral do encerramento 
das atividades do Posto de 

Emissão de Passaportes 
da Polícia Federal de suas 
dependências e declara que 
participou do processo lici-
tatório instituído através de 
Concorrência n° 002/2016-
SR/PF/SP na data de 03 de 
maio de 2016”. A nota ain-
da diz que “a administração 
também afirma que possui 

total interesse na perma-
nência do Posto no local 
por ser o único na cidade 
de Indaiatuba e por atender 
todas as cidades no entorno 
do município desde 2012. O 
Polo Shopping Indaiatuba 
ainda reitera seu interesse 
na participação de novos 
certames licitatórios”.

O Dia Mundial do Doador de 
Sangue foi comemorado ontem, 
dia 14. Desde 2005 a Prefeitura 
de Indaiatuba e a Fiec (Funda-
ção Indaiatubana de Educação 
e Cultura) realizam campanhas 
mensais de doação de sangue 
em parceria com o Hemocentro 
(Centro de Hematologia e Hemo-
terapia da Unicamp). Até maio 
deste ano, o município já coletou 
mais de 14 mil bolsas de sangue e 
atendeu aproximadamente 18 mil 
candidatos a doador. Neste mês 
de junho, a Campanha de Doação 
de Sangue na Fiec está agendada 
para o dia 30, das 9h às 12h.

Com 13 anos de parceria, 
Indaiatuba é considerada pelo 
Hemocentro, como uma das 
cidades mais importantes da re-
gião, no que se refere à coleta de 
sangue. Além de contar com 80% 
de doadores assíduos, a cidade 
também oferece uma divulgação 
contínua de incentivo à doação de 
sangue, utilizando os sites e redes 
sociais da Prefeitura e Fiec para 
despertar o interesse da popula-
ção em participar das campanhas.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de um 
documento oficial com foto para 
o cadastro e identificação do 
Hemocentro. O doador precisa 

ter entre 16 e 67 anos, 11 meses 
e 29 dias, sendo que os menores 
de idade precisam apresentar 
consentimento formal dos res-
ponsáveis. O candidato também 
não deve estar em jejum, sendo 
aconselhável apenas evitar ali-
mentos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a doação.

Não pode ser doador o can-
didato que estiver fazendo al-
gum tipo de tratamento médico, 
usando medicamentos, estiver 
com gripe, ter tomado a vacina 
contra a febre amarela e gripe 
há menos de 30 dias, tiver feito 
endoscopia há menos de um 
ano ou for diabético. Pessoas 
que não tiverem parceiro ou 
parceira fixos, pesar menos 
de 50 quilos, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos de 
um ano não podem ser doado-
res. O mesmo vale para quem 
tiver ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior ou ter fumado 
horas antes da doação.

As campanhas de Doação de 
Sangue realizadas na Fiec têm 
o apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde, que disponibiliza 
uma ambulância durante todo 
o período de doação, seguindo 
normas da Unicamp (Universi-
dade de Campinas).



O dia contará com apresentações de danças dos alunos do Colégio Objetivo
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Objetivo promove Festa 
do Peão Caipira Country 
O convite individual antecipado custa R$ 15 e deve ser adquirido nas recepções da escola 

DIVULGAÇÃO
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Como lidar com o 
aparecimento da 
gagueira na infância

MONTREAL

PREFEITURA

Muita brincadeira, 
comidas típicas, 
dança e música 

vão marcar a 20ª edição da 
Festa do Peão Caipira-Cou-
ntry do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, no dia 30 de 
junho, das 10h às 22h, no 
Espaço Socioambiental do 
Colégio, localizado à Rodo-
via João Ceccon, 183. Este 
ano, dois shows vão animar 
o evento que já é tradicional 
em nossa cidade.

O convite individual an-
tecipado custa R$ 15 e pode 
ser adquirido nas recepções 
da escola a partir do dia 25 
de junho. No dia do evento, 
o convite individual custará 
R$ 30.

O evento contará com 
a participação das institui-
ções Associação Benefi-
cente ABID, Organização 
Assistencial Bolha de Sabão, 
CIRVA e VOLACC na praça 
de alimentação. Haverá ainda 
as barracas de churrasco e do 
tradicional lanche de pernil, e 
a de doces em prol da forma-
tura dos alunos dos 9ºs anos. 

As crianças terão um 
espaço especial com brin-
quedos infláveis, touro me-
cânico e as barracas com 
brincadeiras tradicionais de 
festa junina.

As apresentações de dan-
ças terão início às 10h30 
com os alunos da Educação 
Infantil e do Período In-
tegral Bilíngue. Às 13h30 
começarão as apresentações 

de danças dos alunos do 
Ensino Fundamental I e a 
dança dos alunos do Pro-
jeto Be Kids, também do 
Ensino Fundamental I, será 
às 13h50. Às 17h30 será a 
vez das danças dos alunos 
do Ensino Fundamental II. 

Logo em seguida,  às 
18h, o primeiro show da 
noite, com a banda Roça’n 
Roll. Às 19h, a divertida 

e irreverente “Quadrilha 
Invertida” dos alunos do 
Ensino Médio, professores 
e funcionários.

A abertura oficial da fes-
ta, com a locução de Zum do 
Prado e o tradicional toque 
de berrantes dos irmãos 
Aun, está prevista para 20h. 
E na sequência, para encer-
rar a noite, show sertanejo 
com Jill Reis. 

A gagueira é um dos 
Transtornos de Fluência, 
enquadrados dentro do DS-
M-V (Manual Diagnóstico 
e Estatístico dos Trans-
tornos Mentais) como um 
transtorno de comunica-
ção. A fluência refere-se à 
suavidade, facilidade e fal-
ta de esforço com que sons, 
sílabas, palavras e frases 
são ligados durante a fala. 
De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Fluência, a 
incidência da Gagueira é 
de 5% na população bra-
sileira, que corresponde 
a 10 milhões de pessoas 
afetadas pelo transtorno 
durante o desenvolvimento 
da linguagem, sendo que 
1% destas  gaguejam de 
forma crônica.

Segundo Noeli Marcoli-
no, fonoaudióloga do Co-
légio Montreal, a gagueira 
pode se manifestar entre 
um ano e meio e cinco anos 
de idade. “O fato deter-
minante para identificá-la 
como gague i ra  ou  uma 
disfluência "comum" é a 
frequência e duração, já 
que as disfluências nesta 
faixa etária costumam ir 
e vir”.

Atualmente a gagueira 
é encarada como um dis-
túrbio causado por vários 

motivos.  Fatores genéti-
cos, orgânicos, sociais e 
psicológicos são alguns 
que podem contribuir para 
o aparecimento do trans-
torno. “Embora existam 
vários estudos de diversas 
fontes na área, o que é pon-
to comum para a causa da 
gagueira é o envolvimento 
neurológico” afirma Noeli, 
que comenta a importância 
de  p rocura r  a juda  p ro-
fissional o quanto antes. 
“Existem diversas linhas 
de tratamento, mas o im-
portante é que a família e 
a criança se identifiquem 
com o profissional e que 
este seja especializado.”

“ E m  c a s o s  a s s i m ,  o 
Colégio  deve  seguir  as 
orientações do profissional 
que acompanha o aluno e 
também deve conversar 
com os pais para que todos 
tenham a mesma conduta. 
O fonoaudiólogo da escola 
pode ser o mediador neste 
processo e pode, inclusive, 
fazer o processo de orien-
tação na escola e acompa-
nhar o desenvolvimento 
do aluno, que é o papel 
que eu realizo no Colégio 
Montreal, guiando alunos 
e professores e acolhendo 
dúvidas dos familiares”, 
relata Noeli.
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Qualidade e pioneirismo 
em ourivesaria é na 
Ouro & Prata
Empresa já está no mercado de Indaiatuba há 41 anos

A9

Ao longo de sua história, 
a Ouro & Prata se tornou re-
ferência no mercado de joias 
na cidade e região, contando 
com uma grande variedade 
de acessórios, como alianças, 
anéis, brincos, correntes, pin-
gentes, pulseiras e relógios.

As joias costumam ser 
um elemento diferencial que 
transmite elegância e per-
sonalidade e sempre atraem 
a atenção em eventos e no 
dia-a-dia. 

De acordo com o pro-
prietário da Ouro & Prata, 
Flávio Campino, a qualidade 
sempre foi o diferencial da 
loja durante os 41 anos de 
atuação. “O ouro tem vários 
tipos de cores. A empresa 
trabalha com um amarelo 
mais escuro, para não ficar 
parecido com joias folhadas, 
o que proporciona muita 
elegância aos seus clientes", 
afirma o empresário. "Muitas 
vezes, o cliente também traz 
uma peça de ouro, e pede que 
a transforme em outro objeto, 
por exemplo. Mesmo assim, é 
transformado em ouro puro, 
e depois é produzido com a 
cor padrão da Ouro & Prata", 
explica.

Campino lembra ainda que 
trabalha não somente com o 

ouro, mas também com prata, 
aço e folhado a ouro. "A Ouro 
& Prata conta com as melho-
res matérias primas, com isso 
a garantia é eterna. No caso de 
peças é oferecida garantia de 
um ano", comenta.

Vale lembrar que a empre-
sa foi pioneira no mercado de 
ourivesaria na cidade.

A Ouro & Prata está lo-
calizada na Rua Quinze de 
Novembro, 514 - Centro. 
Para mais informações, ligue 
(19) 3875-4232, ou entre em 
contato pelo e-mail ouroepra-
tajoias@gmail.com. A Ouro & Prata está localizada na Rua Quinze de Novembro, 514 - Centro

ONG Hospitalhaços abre inscrições para 
novos Palhaços Humanitários

INSCRIÇÕES

O edital para integrar o grupo 
de Palhaços Humanitários da 

ONG Hospitalhaços no segundo 
semestre de 2018 já está dis-

ponível para os candidatos 
no site da instituição com os 
detalhes de todos os proce-
dimentos e etapas obrigató-
rias. As vagas são somente 

para pessoas que moram nas 
seguintes cidades atendidas 

pela instituição: Campinas, 
Americana, Hortolândia, 
Indaiatuba, Paulínia, Su-

maré, Valinhos, Cerqui-
lho, Laranjal Paulista, 

Tietê, Mogi Mirim, 
Mogi Guaçu e Rio 

de Janeiro. Para 

participar, além de ter os pré-requisitos 
determinados no edital, é obrigatória 
a presença nas palestras institucionais, 
além de preencher ficha de inscrição e 
uma carta de intenção. Para os moradores 
de Indaiatuba a palestra acontece no dia 
30 de junho. 

Não serão aceitas inscrições nos dias 
do processo seletivo. O objetivo da pa-
lestra é apresentar a associação e seus de-
partamentos e explicar todas as fases até a 
formação do palhaço. A lista de aprovados 
será divulgada no dia 24 de julho, no site 
da Hospitalhaços. Para quem tem interesse 
em ser voluntário em outras áreas, basta 
ligar na associação para tirar as dúvidas. 
Outra forma de receber informações sobre 
o processo seletivo é pela fanpage da ONG 
www.facebook.com.br/hospitalhacos.

A Ouro & Prata 
conta com as 
melhores matérias 
primas
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Regulamentado saque de contas 
inativas do PIS/Pasep a todas as idades
A liberação do pagamento deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia
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O presidente Michel Temer durante sanção da lei e assinatura do decreto que regulamentam os saques das contas inativas do PIS/Pasep
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O presidente Michel 
Temer sancionou 
na quarta-feira, dia 

13, a lei e assinou o decreto 
que regulamentam os saques 
das contas inativas dos fundos 
dos programas de Integração 
Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), para todas as pessoas 
quem tenham o benefício. O 
pagamento das cotas deve 
injetar R$ 39,5 bilhões na eco-
nomia. O impacto potencial no 
PIB é na ordem de 0,55 ponto 
percentual.

O objetivo, segundo o pre-
sidente, é movimentar a eco-
nomia brasileira, assim como 
ocorreu com o saque das contas 
inativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
que injetou cerca de R$ 43 bi-
lhões na economia. “E são valo-
res preciosos”, ressaltou Temer. 
“Aqui são R$ 39 bilhões que 
podem não só satisfazer aqueles 
que vão buscá-los, mas tam-
bém inserir isso na economia 
brasileira”.

Quem tem direito

Tem direito ao saque ser-
vidores públicos e pessoas 
que trabalharam com carteira 
assinada de 1971, quando o 
PIS/Pasep foi criado, até 1988. 
Quem contribuiu após 4 de 
outubro de 1988 não tem direito 
ao saque. Isso ocorre porque 
a Constituição, promulgada 
naquele ano, passou a destinar 
as contribuições do PIS/Pasep 
das empresas para o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), 
que paga o seguro-desemprego 
e o abono salarial, e para o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES).

A partir da próxima se-
gunda-feira (18) até o dia 28 
de setembro, qualquer pessoa 
titular de conta do PIS/Pasep 
ou seu herdeiro podem sacar os 
recursos. Quem puder aguardar 
para resgatar o dinheiro a par-
tir de agosto, poderá ganhar 
um pouquinho a mais, pois o 
reajuste dos valores nas contas 
para o exercício 2017/2018 será 
feito em julho. No exercício 
passado, o reajuste foi de 8%.

O Projeto de Lei de Conver-
são 8/2018, decorrente da Me-
dida Provisória (MP) 813/2017, 
que permitiu os saques, foi 

aprovado pelo Senado, no dia 
28 de maio.

Desde a criação do PIS/
Pasep, em 1971, o saque total 
só podia ser feito quando o tra-
balhador completasse 70 anos, 
se aposentasse, tivesse doença 
grave ou invalidez ou fosse 
herdeiro de titular da conta. 
No segundo semestre do ano 
passado, o governo já tinha en-
viado ao Congresso duas MPs 

reduzindo a idade para o saque 
a partir de 60 anos, sem alterar 
as demais hipóteses de acesso 
a esses recursos.

Beneficiados
O público total beneficiado 

pela medida é de 28,7 milhões 
de pessoas e, dessas, cerca de 
3,6 milhões já fizeram o saque 
até maios de 2018. Do total dos 
recursos, R$ 5 bilhões já foram 

resgatados pelos cotistas e R$ 
34,3 bilhões ficarão disponíveis 
para serem sacados no Banco 
do Brasil e na Caixa Econômica 
Federal.

Para saber se tem direito ao 
benefício, o trabalhador pode 
acessar os sites www.caixa.gov.
br/cotaspis e www.bb.com.br/
pasep.

Nos próximos dias, o Minis-
tério do Planejamento detalhará 

os cronogramas de saques. 
Aqueles que tiverem conta-
-corrente na Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil 
terão o depósito feito automati-
camente a partir de 8 de agosto. 
Os demais cotistas poderão fazer 
os saques diretamente nas agên-
cias da Caixa e Banco do Brasil 
ou solicitar a transferência sem 
ônus para suas contas em outros 
bancos. (Fonte: Agência Brasil)



DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Competição acontece amanhã, dia 16, em Campinas; Equipe conta com 30 atletas

Luta de Braço de Indaiatuba 
participa do Campeonato 
Pan-americano 
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Equipe de Indaiatuba é atual campeã brasileira da modalidade 

X
SuíçaBrasil

17/06/2018 - ROSTOV às 15:00

TABELA COPA DO MUNDO
1ª Rodada, jogo Quinta feira, dia 14
Horário   Time             Grupo
12h00                         Rússia 5 x 0 Arábia Saudita                  A

1ª Rodada , jogos Sexta-feira, dia 15
Horário  Time          Grupo
09h00    Egito x Uruguai           A
12h00   Marrocos x Irã                          B
15h00  Portugal x Espanha   B

1ª Rodada, jogos Sábados, dia 16
Horário  Time                Grupo
07h00  França x Austrália                C
10h00                Argentina x Islândia             D
13h00                Peru x Dinamarca               C
16h00                Croácia x Nigéria               D

1ª Rodada, jogos Domingo, dia 17  
Horário              Time                                      Grupo
09h00                 Costa Rica x Sérvia                  E
12h00                 Alemanha x México               F
15h00                 Brasil x Suíça                       E

1ª Rodada, jogos Segunda-feira, dia 18
Horário                Time                                   Grupo
09h00                  Suécia x Coreia do Sul           F
12h00                  Bélgica x Panamá                G
15h00                  Tunísia x Inglaterra                   G

1ª Rodada, jogos Terça-feira ,dia 19
Horário                  Time                                      Grupo
09h00                     Colômbia x Japão                 H
12h00                     Polônia x Senegal                H

2ª Rodada, Terça-feira, dia 19
Horário  Time              Grupo
15h00  Rússia x Egito              A

2ª Rodada, jogos Quarta-feira, dia 20
Horário  Time              Grupo
09h00                Portugal x Marrocos       B
12h00                Uruguai x Arábia Saudita     A
15h00                Espanha x Irã                    B

2ª Rodada, jogos Quinta-feira 21
Horário               Time                                Grupo
09h00                  Dinamarca x Austrália       C
12h00                  Peru x França                     C
15h00                  Argentina x Croácia          D

A equipe ADI/Indaia-
tuba participará do 3º 
Campeonato Pan-a-

mericano de Luta de Braço que 
acontece amanhã, dia 16, na 
cidade de Campinas. Este será 
o primeiro campeonato interna-
cional do calendário de 2018 e a 
equipe será representada por 30 
atletas que foram selecionados 
devido ao excelente resultado 
nas demais competições.

A equipe ADI é a atual cam-
peã brasileira da modalidade e 
atual campeã paulista de estrean-
te. Cabe lembrar que a equipe de 
Indaiatuba ocupa praticamente 
40% da delegação brasileira.

Para a técnica da modalida-
de, Andrea Lopes, a equipe está 
preparada para sagrar-se campeã 

nesse primeiro campeonato 
internacional do calendário de 
eventos. “Este evento contará 

com a presença de 14 países e 
cerca de 500 atletas, que servirá 
como uma das seletivas para o 

campeonato mundial de moda-
lidade que acontecerá de 13 a 19 
de outubro na Turquia”, conta.

XII de junho é bicampeão da primeira divisão
FINAL

No último sábado (09) no 
Ginásio da Sol-Sol foi deci-
dida a final 19° Campeonato 
Liga Regional Aifa de futsal 
da primeira divisão entre XII 
de junho e União Tribuna, 
em uma partida em que o 
equilíbrio prevaleceu a equi-
pe do XII se saiu melhor e 
conquistou o bicampeonato.

As duas equipes fizeram 
uma grande partida com chan-
ces de gols para ambos os 
lados, toques de bola rápidos 
e belas jogadas individuais. 
Os goleiros tiveram muito tra-
balho para segurar os ataques, 
e na metade da etapa inicial, 
o XII abriu o placar em uma 

bela jogada de escanteio. 
Após o gol, o União Tribuna 
teve três chances claras de 
empatar, mas pecou na hora 
de concluir a gol, terminando 
o primeiro tempo em desvan-
tagens.

O segundo tempo co-
meçou com União Tribuna 
fazendo pressão em busca do 
empate e empatou o jogo. O 
XII sentiu o gol e não con-
seguiu criar oportunidades 
para se manter na frente do 
placar e permitiu a virada. 
Em uma falha do goleiro do 
XII, o União virou o jogo e 
depois disso a estratégia foi 
ficar com a posse de bola 

controlando jogo.
Na etapa final,  o XII 

colocou o goleiro na linha 
para empatar a partida e 
após grande jogada o empate 
veio terminando o jogo em 
2x2, levando a partida para 
prorrogação.

Na primeira etapa da pror-
rogação, o XII voltou ligado 
controlando bem as jogadas 
do adversário e no finalzinho 
abriram o placar levando a 
vantagem para o segundo 
tempo da prorrogação.

No segundo tempo o 
União Tribuna partiu para 
cima do XII de junho e con-
seguiu o empate, e após um 

jogador do XII fez um gol 
contra. Faltando dois mi-
nutos para acabar a partida 
em jogada individual o XII 
descolou uma falta. Como o 
União estourou o limite de 
falta foi feito um tiro livre 
direto e foi convertido para 
XII de junho que fez 2x1 e 
saiu com título.

Segunda Divisão
Na “Segundona” o Car-

valhada Futsal ficou com o 
título vencendo o Klorofila/
Piscina.com pelo placar de 
3x1. Na próxima edição as 
duas equipes vão disputar a 
primeira divisão.
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Rafaela Baldini trouxe medalha inédita para Indaiatuba

Atleta conquista bronze no 
Brasileiro de Taekwondo
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RODADA
11º CAMP. LIGA REG. AIFA FUTSAL FEMINO
Semifinais domingo, dia 17, na Sol-Sol
Horário             Time
09h00  Atlético Oliveira Fem x Grêmio União  Itu
10h00  Sedesp Votorantim x Cruzeiro Fem

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018
Semifinais domingo, dia 17, na Sol-Sol
Horário Time
11h30  Hangar 7 x Ass. Deus Madureira
12h50  Batista JD. Morada do Sol x Com. Cultura Real

DIVULGAÇÃO

ADI enfrenta o Corinthians pela Liga Paulista

Primavera vence Muaense 
e encosta no líder

COMPETIÇÃO

FUTEBOL

A atleta de Indaiatu-
ba Rafaela Baldini 
conquistou a meda-

lha de bronze no Campeona-
to Brasileiro de Taekwondo 
realizado no último final de 
semana em Cuiabá. 

O evento reuniu cerca 
de 536 competidores das 
categorias infantil, cadete, 
juvenil e sub21. A equipe 
de Indaiatuba contou com a 
participação de três atletas, 
porém somente Rafaela que 
lutou na categoria júnior 
subiu ao pódio trazendo 
a medalha inédita para a 
cidade.

A liderança ficou com 

a equipe de São Paulo. Em 
segundo lugar veio o Pa-
raná com 277 pontos e em 
terceira colocação o Rio de 
Janeiro com 157 pontos. Na 
categoria sub-21 masculino 
e feminino, o Estado do 
Paraná levou a melhor com 
82 pontos.

O treinador da equipe de 
Indaiatuba, André Avanço, 
que comandou a equipe no 
Campeonato Paulista e nos 
Jogos Regionais falou sobre 
o resultado de sua equipe. 
“Ficamos felizes com esse 
resultado, nossa equipe vem 
crescendo e isso é apenas o 
começo do trabalho nos even-
tos nacionais. Ainda temos 
seletivas para outros eventos, 
iremos chegar mais forte”.

A equipe principal da ADI 
enfrenta o Corinthians hoje, 
dia 15, ás 20 horas no Ginásio 
do Carlos Aldrovandi pela 
rodada da Liga Paulista de 
Futsal.

A equipe de Indaiatuba 

vem de uma derrota fora de 
casa contra Dracena e vai 
em busca pela reabilitação 
na competição. O adversário 
desta vez será o vice-líder do 
campeonato que também foi 
derrotado pelo time Carlos 

Barbosa na Liga Nacional de 
Futsal.

A ADI está na 14ª coloca-
ção com apenas cinco pontos 
ganhos em oito partidas.  A 
única vitória da equipe foi 
contra Hortolândia. 

Terça-feira (12) - 20h: Yoka 2x5 Barueri (Guaratinguetá)
Quarta-feira (13) - 20h15: Magnus 6x0 FIB (Sorocaba)
Quinta-feira (13) - 19h30 - Taubaté x AABB (Taubaté)
Sexta-feira - 20h ( 15) - São José x Santo André (Tênis Clube SJC)
Sexta-feira - 20h - Indaiatuba x Corinthias (Indaiatuba)
Sexta-feira - 20h15 - Intelli x Pulo do Gato (SS do Paraíso/MG)
Sábado (16) - 18h - Itapeva x Hortolândia (Itapeva)
Sábado - 19h30 - Uniara x FIB (Araraquara)

Na manhã do último domin-
go (10) o Primavera enfrentou 
o Muaense em casa em busca 
de conquistar a liderança do 
grupo 05. O fantasma veio de 
uma derrota fora de casa por 
1x0 para o Elosport .

O Primavera mais uma vez 
repetiu a boa atuação que vem 
fazendo nos jogos em casa e 
contou com apoio dos torce-
dores e partiu para cima do 
adversário. Aos 21 minutos da 
etapa inicial o atacante Giovan-
ni abriu placar para o fantasma, 

e após o gol o Primavera criou 
mais oportunidades para au-
mentar o placar, porém pecou 
na finalização.

Na etapa final o jogo deu 
uma esfriada não criando gran-
des emoções com poucas chan-
ces de gol. Na metade do segun-
do tempo, Junior Ceará ampliou 
o placar a favor do Primavera e 
definiu o jogo.

O próximo jogo é hoje, dia 
15, às 15 horas contra o Barce-
lona Esportivo no estádio Conde 
Rodolfo Crespi em São Paulo.

A atleta de Indaia-
tuba Rafaela Baldini 

conquistou a meda-
lha de bronze
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Três atletas estão sendo acusadas por uma companheira de time; caso ocorreu durante treinamento no Gaadin

Paratletas são afastadas da Seleção 
Brasileira após denúncia de abuso sexual 
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LUCIANA VERMELL/CPB

GUILHERME LIBERALESSO

Acidente deixa dois feridos 
na Avenida Conceição

Traficante é preso após 
denúncia de morador

Pedestre morre 
atropelado na SP-75

Trio tenta aplicar golpe 
em cliente de banco

ACIDENTE PRISÃOMORTE

ESTELIONATO

Na última quarta-feira, 
dia 13, a Confede-
ração Brasileira de 

Basquete em Cadeira de 
Rodas (CBBC) afastou três 
atletas com passagens pela 
seleção brasileira por um 
suposto abuso sexual contra 
uma de suas companheiras 
e time.

As paratletas acusadas e 
afastadas são Lia Martins, 
Denise Eusébio e Geisa Viei-
ra. O caso teria acontecido 
em fevereiro do ano passado 
durante um treinamento no 
Gaadin (Grupo de Ajuda dos 
Amigos Deficientes de In-
daiatuba), porém a vítima só 
denunciou o caso neste ano.

Segundo a vítima as três 
atletas afastadas pela CBBC 
usaram um objeto de borra-
cha para abusá-la sexualmen-
te. Ela teria sido retirada de 
sua cadeira de rodas contra 
a sua vontade e, já no chão, 
teve suas roupas íntimas 
abaixadas à força. A então 

coordenadora do time, Gra-
cielle Silva, também teria 
participado da ação e come-
teu suicídio no último dia 29 
de maio.

Dentre as jogadoras afas-
tadas Lia é o destaque da 
equipe e maior jogadora da 
modalidade no Brasil. Ela 
participou das últimas três 
edições das Paralímpiadas 
que aconteceram em Pe-
quim 2008, Londres 2012 
e Rio 2016, onde a seleção 
terminou em 7º lugar, me-
lhor participação da história. 
Vencedora do Prêmio Brasil 
Paralímpico em 2011, 2012 e 
2015, a jogadora já foi cam-
peã sul-americana, das Amé-
ricas e medalha de bronze nos 
Parapans de Guadalajara e 
Toronto no Canada.

A vítima, que começou a 
jogar basquete em cadeira de 
rodas há quatro anos, abando-
nou a equipe de Indaiatuba 
somente neste ano, e não 
prestou queixa por temor de 
represália. Ela passou a ser 
orientada por uma advoga-
da criminalista para saber 

que tipo de posição tomar a 
partir de agora. Na próxima 
semana, deve passar por um 
exame psicológico a pedido 
da própria advogada e, se 
tudo correr satisfatoriamente, 
procurar as autoridades.

O caso vinha sido tratado 
como uma brincadeira até 
que no final de abril quando 
o técnico da seleção de gi-
nastica artística Fernando de 
Carvalho Lopes foi denuncia-
do por ter cometido diversos 
abusos com seus alunos. No 
dia seguinte Diego Hypolito 
veio a público revelar que na 
infância havia sido vítima de 
abuso por parte de colegas. A 
partir disso a vítima criou co-
ragem para fazer a denúncia.

Afastamento
O presidente do Comi-

tê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), Mizael Conrado, to-
mou conhecimento dos fatos 
no início do mês de maio.

Em nota o presidente da 
Confederação Brasileira de 
Basquetebol em Cadeiras 
de Rodas (CBBC), Valdir 

Soares de Moura Presidente, 
informou que “a CBBC, atra-
vés de sua Diretoria Executi-
va de Comissão Técnica da 
Seleção Brasileira Feminina 
de Basquetebol em Cadeira 
de Rodas, depois de receber-
mos denúncia envolvendo as 
atletas da seleção brasileira 
Lia Martins, Denise Eusébio 
e Geisa Vieira que foram 
convocadas para a 2ª etapa 
de treinamentos preparatórios 
para o mundial da Alema-
nha, em reunião decidimos 
pelo afastamento das atletas 
mencionadas, com o obje-
tivo de resguardá-las e de 
garantir o direito de defesa, 
assegurando o tempo para 
esclarecimento e apuração 
dos fatos, dependendo do re-
sultado poderão ou não voltar 
a defender nossa seleção.

Diante do exposto, vimos 
informá-los da nossa decisão e 
fazemos votos de que tudo se 
esclareça da melhor forma”.

O Gaadin foi procurado 
pela nossa redação, porém 
até o fechamento desta edição 
não houve retorno. 

Lia Martins é uma da principais 
atletas da seleção brasileira de 
Basquete em Cadeira de Rodas 

Por volta das 15h30 na se-
gunda-feira (11) um acidente 
deixou um garoto e uma mulher 
feridos na Avenida Conceição 
com Rua Chile.

Um veículo Celta passava 
pela Avenida Conceição sen-
tido Avenida Visconde de In-
daiatuba quando outro veículo 
de marca Cobalt vinha pela Rua 
Chile do outro lado da avenida. 
O Celta estava na preferencial 
e acabou atingindo a lateral do 
Cobalt, assim que o mesmo 
atravessou a rua na sua frente.

No Celta estava um senhor 
como motorista e seu neto de 11 

anos no banco de trás. O garoto 
sofreu um corte na cabeça foi 
socorrido e a mulher teve esco-
riações. Ambos foram socorri-
dos pelo Corpo de Bombeiros 
e levados ao hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc).

O senhor que conduzia o 
Celta comentou que não estava 
alta velocidade, mas que não 
teve tempo de frear, pois não 
estava esperando que outro 
carro entrasse em sua frente. Ele 
não teve ferimentos.

O Cobalt teve sua lateral 
amassada. A frente do Celta 
teve estragos significativos.

Na noite da última sex-
ta-feira (08), um morador 
do bairro Jardim Morada 
do Sol, abordou a equipe 
do GAP (Grupo de Ações 
de Policiamento Especial), 
relatando que existia um 
indivíduo de blusa preta 
com capuz vermelho e calça 
jeans realizando tráfico de 
drogas em um bar próximo.

Baseado nas informações 
da denúncia, os homens do 
GAP se deslocaram até o bar 
existente nas proximidades 
e localizaram um indivíduo 
que tinha exatamente as 
características informadas 
pelo denunciante junto com 
o dono do bar e mais uma 
pessoa.

Com o  ind iv íduo  os 
Guardas localizaram 2 tu-
betes de cocaína, o qual ele 
informou aos guardas ter 
acabado de comprar. Com 

o outro indivíduo que tinha 
exatamente as caraterísticas 
informadas pelo denuncian-
te, os guardas localizaram 
R$175 em dinheiro, e com 
o dono do bar os guardas 
encontraram R$120.

Realizado uma busca 
pelo bar, os Guardas en-
contraram 18 tubetes de 
cocaína no porta canudos e 
8 tubetes escondidos no lixo 
do banheiro.

Ques t ionado sobre  a 
droga, ele confessou aos 
guardas que estava realizan-
do o tráfico naquele local. 
Segundo informou, estava 
fazendo isso para pagar uma 
dívida.

Diante dos fatos, todos 
conduzidos até a Delegacia 
de Polícia, onde o Delegado 
de plantão determinou a pri-
são em flagrante delito pelo 
crime de tráfico de drogas.

Na noite da última quarta-fei-
ra (13) um homem foi atropela-
do na Rodovia SP-75 no Km 53, 
sentido Campinas nas proximi-
dades da nova rodoviária.

Segundo depoimento do 
condutor do veículo, ele estava 
na faixa da esquerda sentido 
Campinas quando foi surpreen-
dido pela vítima que estava em 

sua bicicleta  não tendo tempo de 
frear. A vítima morreu na hora.

O acidente ocorreu por volta 
das 19h55 interditando duas 
faixas da rodovia e gerando 
congestionamento de dois qui-
lômetros. A pista foi liberada às 
20h44, mais a faixa da esquerda 
permaneceu bloqueada até a 
chegada da perícia.

Na última sexta-feira 
(08) três pessoas foram 
detidas após tentativa de 
estelionato. A vítima estava 
com 300 mil e foi aborda-
da no estacionamento da 
agência.

Segundo a vítima ela 
retornou para interior da 

agência e passou as ca-
racterísticas dos suspeitos 
para autoridades. O trio foi 
localizado em um carro no 
cruzamento entre as Ave-
nidas Presidente Vargas e 
Presidente Kennedy.

Os três indivíduos foram 
ouvidos e liberados.

Acidente deixa criança e mulher feridas
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Rapaz era usuários de drogas e tinha uma dívida com tráfico

Identificado o corpo do 
homem esquartejado no 
Parque Ecológico
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COMANDO NOTÍCIA

Guardas localizam drogas 
embaixo de um sofá

Acidente deixa duas 
pessoas feridas

ENTORPECENTES

ACIDENTE

Reginaldo Sandro Klaus era usuário de drogas e tinha dívidas com tráfico

Foram localizados em uma mochila cocaína, crack e dinheiroNa última semana 
foi identificado o 
corpo esquartejado 

que foi localizado no Parque 
Ecológico no dia 15 de feve-
reiro. Trata-se de Reginaldo 
Sandro Klaus de 28 anos. A 
identificação foi possível 
pelo exame de DNA.

O homem era usuário de 
drogas e tinha dívidas com 
tráfico. O caso está sendo 
investigado pelo 1° DP de 
Indaiatuba, e até o momen-
to ninguém foi preso. A 
Polícia Civil ainda procura 
outras partes do corpo e 
está ouvindo familiares da 
vítima.

Caso
No dia 15 de fevereiro 

moradores localizaram um 
objeto boiando no córrego 
Barnabé, e acionaram a po-
lícia juntamente com Guarda 
Civil e Corpo de Bombeiros. 

Constatou-se que se tratava 
de uma perna humana, e após 
dois dias foram localizados 

outra perna e a cabeça.
Um cachorro do Guarda 

Civil do Canil de Itupeva 

auxiliou nas buscas, porém 
nada de novo foi encontra-
do.

Na manhã do último do-
mingo (10) a equipe da 
Guarda Civil  deteve um 
rapaz acusado de tráfico na 
Rua José da Silva Maciel, 
antiga Rua 5 no Jardim Mo-
rada do Sol.

A equipe encontrou entor-
pecentes como cocaína, cra-
ck e uma quantia em dinheiro 
em uma mochila embaixo de 
um sofá de sua residência.

O rapaz foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas.

Na noite de domingo (03) 
um acidente foi registrado 
na Rodovia Conego Esca-
marelo Pires. 

Uma mulher estava em 
sua motocicleta  quando 
foi atingida por um carro. 
Quando os policiais che-
garam ao local às 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.
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba realiza duas apresentações no dia 22

Apresentação acontece no dia 22 com duas sessões

Orquestra Sinfônica realiza 
concertos “Rock Sinfônico” 

A15
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CINEMA

JURASSIC WORLD:  REINO AMEAÇADO
Lançamento  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   19h00  /  21h45
Polo Shopping: Quinta (14),  Sábado (16)  e  Segunda (18):   17h15. Sexta (15),  
Terça (19)  e  Quarta (20):   17h15  /  20h15
Domingo (17 - dia primeiro jogo do Brasil na Copa):   20h15
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (14),  Sábado (16)  e  Segunda (18):   20h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20):   15h30  /  17h20  /  20h30. Domingo (17 - dia primeiro jogo do 
Brasil na Copa):   somente 20h30
Polo Shopping: Quinta (14),  Sexta (15),  Domingo (17),  Segunda (18),  Terça 
(19)  e  Quarta (20):   18h40. Sábado (16):   14h15  /  18h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20):   15h50  /  21h30. Domingo (17) - dia primeiro jogo do Brasil na 
Copa):   somente 21h30
..............................................................................................................................
ELLA E JOHN - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Comédia Dramática  
-  Classificação 14 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (16):   14h40. *Atenção: para a sessão “Cineclube” 
os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
QUERIDA MAMÃE - Projeto Assista Mulheres, com a presença do diretor 
Jeremias Moreira Filho para debate após a exibição*
Drama  -  Classificação 12 anos  -  95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (19):   19h30. *Atenção: para a sessão “Assista Mu-
lheres” os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
TALVEZ UMA HISTÓRIA DE AMOR - Lançamento  -  Comédia Romântica  
-  Classificação 12 anos  -  101 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20):   15h25  /  18h20  /  20h40. Domingo (17 - dia primeiro jogo do 
Brasil na Copa):   somente  19h45
..............................................................................................................................
SOL DA MEIA-NOITE - Lançamento  -  Romance  -  Classificação 12 anos  
-  92 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18)  e  Quarta (20):   
15h05  /  20h05. Domingo (17 - dia primeiro jogo do Brasil na Copa):   20h05. 
Terça (19):   somente 15h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18)   e  Quarta 
(20):   17h50. *Domingo, dia 17,  e  terça, dia 19, não será exibida esta versão
..............................................................................................................................
OITO MULHERES E UM SEGREDO
2ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20):   16h05  /  21h10. Domingo (17 - dia primeiro jogo do Brasil na 
Copa):   somente 21h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   18h35
..............................................................................................................................
NO OLHO DO FURACÃO - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  
-  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  Quarta 
(20):   21h50. Domingo (17 - dia primeiro jogo do Brasil na Copa):   20h50
..............................................................................................................................
NÃO SE ACEITAM DEVOLUÇÕES
3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Sexta (15),  Segunda (18),  Terça (19)  e  Quarta (20):   16h20
Sábado (16):   14h30. Domingo (17 - dia primeiro jogo do Brasil na Copa):   
18h25
..............................................................................................................................
GNOMEU E JULIETA: O MISTÉRIO DO JARDIM - 3ª semana  -  Animação  
-  Classificação livre  -  86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  e  Sexta (15):   15h00. Sábado (16):   15h00  /  16h45
*Excepcionalmente este filme não será exibido de domingo a quarta
..............................................................................................................................
DEADPOOL  2 - 5ª semana  -  Ação / Comédia  -  Classificação 16 anos  
-  108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20):   19h10  /  21h05
Domingo (17 - dia primeiro jogo do Brasil na Copa):   somente 19h10
..............................................................................................................................
VINGADORES - GUERRA INFINITA - 8ª semana  -  Ficção / Ação / Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  150 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Sábado (16),   Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20):   17h50. *Domingo, dia 17, não haverá exibição deste filme
..............................................................................................................................

No próximo dia 22, a 
Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba irá 

realizar o concerto “Rock 
Sinfônico”. A apresentação 
ocorrerá em duas sessões, 
sendo que a primeira será 
às 19 horas e a segunda às 
21h30. Ambas sessões acon-
tecem no Centro Integrado 
de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

Para assistir o concerto 
será necessário trocar o in-
gresso antecipadamente por 
um litro de leite longa vida. 
Cada pessoa poderá retirar 
no máximo 6 convites. Os 
interessados devem compa-
recer, a partir de segunda-
-feira, dia 18, das 8h às 17h, 
no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella, na rua das 
Primaveras, 210, no bairro 
Jardim Pompéia.

O “Rock Sinfônico” irá 
relembrar os grandes su-
cessos da banda, contando 
com os arranjos luxuosos de 
Emanuel Massaro e a parti-
cipação especial do grupo 
Villa Jazz. Além de contar 
com projeções, som e luz, 
mais uma vez as guitarras, a 
bateria e o baixo elétrico se 
unem aos violinos, flautas e 
trompetes para um concerto/
show que promete agradar 
aos fãs da banda e também 
aos fãs da Orquestra. 

O espetáculo é realização 
da Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba junto a Secretaria 
de Cultura e a Associação 
Mantenedora da Orquestra 
de Indaiatuba.

Grupo Vila Jazz
O grupo Vila Jazz nasceu 

em 2001, juntamente com a 
escola de música Vila Jazz, 
através da visão de seis 
amigos em proporcionar a 
toda Limeira e região, uma 
perspectiva diferenciada no 
ramo musical. 

Vários projetos desde 
então, foram apresentados 
por esses professores, sem-

pre visando a qualidade e a 
versatilidade no repertório, 
indo de Elis Regina a Jimmy 
Hendrix.

O primeiro concerto ao 
lado de uma orquestra acon-
teceu em julho de 2004 com 
a Orquestra Sinfônica de 
Limeira. Desde então, essa 
junção banda/orquestra se 
torna cada vez mais forte 
unindo diferentes gêneros 
musicais com formações 
inusitadas e diferenciadas.

 
Orquestra Sinfônica de 

Indaiatuba
Criada em 2004 por ini-

ciativa da Prefeitura e da 

Secretaria Municipal de Cul-
tura, a Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba tem como fina-
lidade principal promover o 
desenvolvimento musical da 
cidade oferecendo a toda po-
pulação apresentações de alto 
nível. O grupo tem realizado 
na cidade um intenso trabalho 
de formação de público atra-
vés de concertos comentados, 
tornando a música clássica 
acessível a uma grande parte 
da população além de possibi-
litar que os jovens instrumen-
tistas se desenvolvam técnica 
e musicalmente através de 
aulas gratuitas de instrumento 
e teoria musical.

Jonathan Nemer apresenta stand up em Indaiatuba
TEATRO

O Centro Integrado de 
Apoio à Educação de In-
daiatuba (Ciaei)  recebe 
hoje, dia 15, às 20 horas, o 
ator e humorista Jonathan 
Nemer. Com censura livre, 
a atração possui opção de 
meia-entrada solidária.

Os ingressos podem ser 
adquiridos pela internet, 
no site http://www.jona-
thannemer.com.br/, ou na 
bilheteria do teatro, a partir 
das 14h, nos valores de 1º 
lote R$ 60 (inteira) e R$ 30 
(meia-entrada) e o 2º lote 
no valor de R$ 80 (inteira) 
e R$ 40 (meia-entrada). As 
primeiras seis filas custam 
R$ 100 (inteira) e R$ 50 
(meia entrada). Aqueles 

que não forem estudantes 
ou beneficiários da lei da 
meia-entrada podem optar 
pelo ingresso solidário, que 
dá direito ao ingresso de 
meia-entrada sob a entrega 
de 1kg de alimento não pe-
recível.

Fenômeno na internet 
com os vídeos do canal 
"Desconfinados", Jonathan 
Nemer segue fazendo su-
cesso também com a turnê 
de seu show de stand-up 
solo. O seu show promete 
arrancar risadas de toda a 
família abordando temas co-
muns ao cotidiano de cada 
um, como Igreja, relaciona-
mento, profissão, política, 
música e etc.

Jonathan possui um canal de humor no Youtube que já conta com 
mais de 250 milhões de visualizações e mais de 1,8 milhões inscritos 
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Festa Junina da Colônia 
Helvetia acontece amanhã
A festa terá início às 14 horas com entrada gratuita

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br
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Horóscopo de 15 a 21/06 Por Alex Costa Guimarães

Continua a mesma indução da semana anterior, 
onde aquela tensão interna e adrenalina parecem 
ficar um pouco mais intensas. É provável que isso 
ocorra devido a alguma negociação ou acordo que 
o ariano considere importante. Procure manter a 

calma. O que tiver ser seu, será. Seja racional.

O taurino se verá com negociações financeiras impor-
tantes. Evite correr riscos no campo financeiro. Evite 
ficar indeciso em seus objetivos. Nos relacionamentos 
pode ficar um pouco mais agressivo, correndo o risco de 
perder oportunidades pessoais ou profissionai. Na saúde 
é um bom momento para recuperação física.

O geminiano se verá envolvido com questões pessoais 
como casamento, relacionamentos afetivos e profis-
sionais como sua insatisfação e necessidade de cresci-
mento em sua carreira profissional. Procure ser paciente 
e tolerante, neste período. Seu dia-a-a dia será bem 

massacrante, mas compensador mais à frente. Treine sua paciencia 
em manter a rotina. Cuidado com suas palavras antes de se expressar.

O canceriano tende a estar mais preocupado e intro-
spectivo. O clima frio e úmido favorece ainda mais para 
instalar esse sentimento no nativo. Evite ser dominado 
pelo baixo astral e pessimismo, e cuide com carinho 
de sua saúde, pois sua energia vital estará muito baixa. 
Uma paixão antiga pode voltar e mexer novamente com seu coração.

O leonino precisa aprender a trabalhar em equipe e 
esse período força o nativo a fazer isso. Caso não o 
faça, a pressão pode deixar seus dias mais tensos e pe-
sados. Participar de algum projeto em grupo fará com 
que perceba a necessidade de mais tempo para con-

cluir esse trabalho. Um problema familiar pode retornar, mas tende a 
ser resolvido ainda neste mês.

O virginiano sente que sua carreira profissional, seu am-
biente de trabalho e assuntos ligados a isso estão aos pou-
cos avolumando em suas mãos. Terá que se dedicar ainda 
mais à sua carreira e a um projeto profissional. Pode ser 
exigida uma formalização de documentos ou uma co-
brança tende a ocorrer. Pode aumentar sua ansiedade, fique calmo.

O libriano pode sentir que os outros estão trapalhan-
do seus projetos ou algumas dificuldades relacionadas 
a alguns projetos que envolvem pessoas que vêm de 
longe podem irritá-lo. Algumas frustrações e desen-
cantos podem aparecer e não compensará ficar irrita-

do por isso, pois logo estará passando. Mantenha sua fé e otimismo. 
Além disso, não gaste mais do que o necessário.

Existe uma tensão aumentando um pouco mais na vida 
do escorpiano, deixando-o mais sensível e focado em 
seu mundo emocional. Evite ver as coisas pelo lado neg-
ativo e não se deixe levar pelo baixo astral e pessimismo, 
para que sua maneira de falar não traga complicações.
Use sua força interior para aumentar sua determinação e disposição 
para atingir sua metas pessoais e profissionais.

Se o nativo tem uma parceria ou sociedade, deve ter 
calma e cuidar especialmente de projetos que en-
volvem sociedades e parcerias. Irritações tendem a 
ocorrer com mais frequência, inclusive no trabalho. 
Os relacionamentos pessoais passam também por um 

momento de tensão, portanto, mantenha a calma, a paciência e a tol-
erância. Pode acontecer do nativo ficar mais fechado.

Aumenta a força e pressão das energias intensifican-
do sua rotina, especialmente no trabalho. É possível 
que você precise formar uma equipe de trabalho ou 
trabalhar com uma, para que seus projetos pessoais 
possam dar prosseguimento. Caminhos estão abertos.

O aquariano continua com seu momento de maior 
fragilidade e sensibilidade à flor da pele, espe-
cialmente com relação a um romance ou namoro. 
O momento também pode envolver certas dificul-
dades no trato pessoal com um filho. Procure ser 

racional e paciente. Seus projetos profissionais e planos de car-
reira tendem a crescer de forma lenta, mas segura. Um projeto 
muito antigo pode voltar a fazer parte de seus sonhos.

O pisciano pode ter recordações intensas acerca de 
sua família, ou de amigo que ficaram no passado. 
Como resultado, o nativo pode ficar mais fechado 
e envolvido em emoções antigas. Aproveite esse 
momento para se permitir encontrar uma nova fi-
losofia de vida que traga um novo sentido à sua vida.

Feira do Livro
Que tal comprar livros de autores renomados por R$ 

10,00, R$ 20,00 ou R$ 30,00? A Livraria Local Books 
está com uma feira do livro, até o dia 22 de junho, no 
Shopping Parque Mall, com diversos títulos a preços 
populares.  Biografias dos reis do rock, como James 
Brown, Ozzy Osborne e Paul McCartney, estão na lista, 
assim como a do ex-jogador de vôlei Giba e do cantar 
da jovem guarda Ronnie Von.

Já os amantes de gastronomia não podem deixar de 
conferir as receitas de Edu Guedes e os cardápios vege-
tarianos e de doces para festa. Para quem leva jeito com 
as mãos, os livros de patchwork e artesanato são os mais 
indicados. Quer dicas de viagem, maquiagem, cabelos, 
unhas? Temos livros que ensinam o passo-a-passo para 
viajar bem e se manter bonita. 

Não pense que a variação de títulos para por aí. Entre 
os títulos de religião estão livros do padre Reginaldo Man-
zotti, do bispo Edir Macedo, do Papa Francisco e também 
de autores espíritas, como Vera Lpucia Marinzeck, que 
escreveu a continuação do livro Violetas na janela. 

No segmento infantil tem muitas histórias da Turma 
da Mônica, entre elas as dos clássicos da literatura, 
como Cachinhos Dourados, e das lendas brasileiras, 

com as aventuras do Curupira e do Lobisomem. A turma 
da Galinha Pintadinha, Patati e Patata, Barbie também 
estão por aqui com livros de histórias e de colorir, além 
de livros quebra-cabeças. Os pequenos também irão se 
divertir com livros super coloridos com histórias bíblicas 
e orações.

Para o público infanto-juvenil, a feira traz livros com 
dicas sobre o jogo Minecraft, dos personagens Pippa e 
Norm, que seguem a linha de leitura das coleções Diário 
de uma garota nada popular e Diário de Um Banana, além 
de livros de youtubers, como Christian Figueiredo, que 
escreveu a trilogia Eu fico loko – esses autografados 
pelo autor.

Os adultos também encontram muitas opções na fei-
ra. Na categoria Romance, entre os destaques estão os 
livros Para sempre, que inspirou o filme com o mesmo 
título,  Doce persuasão, de Maya Banks, e Par perfeito, 
primeiro livro da autora Eleanor Prescott, que conta a 
história de Alice Brown, uma profissional especializa-
da em encontrar a outra metade da laranja para as suas 
clientes. Em auto-ajuda, títulos de Lauro Trevisan e 
Roberto Shinyashiki. 

Vale a pena conferir e incrementar a estante de livros!

A Colônia Helvetia rea-
liza amanhã, dia 16, a 
sua tradicional Festa 

Junina com o objetivo de 
homenagear a cultura nacio-
nal, buscando promover uma 
festa autêntica com pratos e 
folclores típicos. O evento 
terá início às 14 horas, com 
entrada gratuita e será ofereci-
do estacionamento oficial com 
seguro até às 17h no valor de 
R$ 10, e após o horário R$ 20 
por veículo ou moto.

De acordo com a gerente 
de eventos, Ana Carolina 
Banwart, a principal carac-
terística da festa é manter a 
comunidade ativa e com isso 
conta com a união e o trabalho 
voluntário dos seus membros. 
Ainda segundo Ana, a renda 
será revertida para a Socie-
dade. “Toda a verba arrecada 
será em prol da manutenção/
preservação patrimonial e cul-
tural e a Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes – Helvetia 
e suas atividades de promoção 
humana”, disse.

A festa terá início com a 
quadrilha infantil, às 14h, se-
guida da gincana monitorada 
para as crianças. Ás 17h será 
celebrada a missa sertaneja 
e a tradicional fogueira de 
São João, além do casamento 

caipira e a quadrilha que será 
aberta ao público. E encer-
rando a festividades, às 20h, 
haverá um show com a dupla 
Marcos Gut e Fabiano. “E 
para deixar a festa ainda mais 
bonita e alegre, contamos com 
o público caracterizado tipica-
mente caipira com os vestidos 
tradicionais de ‘chita’ para 
as damas e os cavaleiros de 
xadrez”, salienta a gerente.

Ainda na festa os visitantes 
poderão se deliciar com os 
pratos típicos preparados pela 
equipe de voluntários como 
cachorro quente, pão com 

linguiça, cuscuz, espetinho 
de carne, pastel, milho verde, 
caldo de mandioca, pipoca e 
salsichão vermelho e branco, 
além dos doces como, canjica, 
bolo de cenoura, bolo de man-
dioca, bolo de fubá cremoso, 
bolo nega maluca, caçarola 
italiana, quindim, arroz doce, 
cocada, pamonha, maça do 
amor, moranguete, uva com 
chocolate, pé de moleque, 
paçoca e doce de abóbora.

Segundo Ana, a cada ano a 
festa tem público recorde e a 
cada experiência a colônia se 
dedica em preparar uma es-

trutura para atender o público. 
“Para a festa sempre contando 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba”. 
agradece.

Tradição
As primeiras edições da 

festa junina de Helvetia acon-
teceram em meados da década 
de 60, quando ainda funcio-
nava a escola de educação 
particular de Helvetia, após o 
ano de 2000 as festas tornaram 
se anuais e hoje já fazem parte 
do calendário do munícipio.

Resgate das raízes marca lançamento oficial da Faici
FAICI

A Faici completa 30 anos e 
comemora com uma edição re-
cheada de novidades ao público. 
A Feira Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Indaiatuba será 
de 2 a 12 de agosto e, para ce-

MARCHETTI FOTOGRAFIA 

Leandro & Lorena fez uma prévia do show que irá 
apresentar no palco da Faici, no dia 10 de agosto 

lebrar esta edição especial, no 
sábado, 9, aconteceu o lança-
mento oficial da Faici. O evento 
foi realizado no Rancho Brasa 
Parque, localizado na estrada 
que liga Cardeal a Elias Fausto, e 

contou com convidados, impren-
sa, autoridades e grandes nomes 
do cenário do rodeio brasileiro.

Em um cenário rústico, o 
evento de lançamento teve como 
inspiração a essência das festas 
do campo. Dessa maneira, logo 
na entrada alguns animais, como 
cavalos e burros, deram o tom, 
deixando os convidados no 
clima da festa. O salão tinha em 
sua decoração elementos do co-
tidiano de quem vive no campo e 
a escolha do cardápio do almoço 
também foi feita pensando nisso. 
"Estamos comemorando 30 
anos de FAICI e esse momento 
é um marco muito importante 
para nós. E por isso, nesta festa 

queríamos trazer a beleza do 
campo, uma comida gostosa e 
boa música para celebrar essa 
edição especial que resgata a 
essência de nossa Festa", co-
menta o presidente da FAICI, 
José Marques Barbosa.

A festa de lançamento con-
tou ainda com uma programa-
ção de shows, e entre os artistas 
que subiram ao palco estavam 
o cantor Roger Ramos, o casal 
Leandro & Lorena, que se 
apresenta no dia 10 de agosto 
na FAICI, e a dupla Luis Fe-
lipe & Rodrigo que garantiu a 
animação dos convidados até a 
noite. A FAICI 2018 acontece 
de 2 a 12 de agosto.

Festa Junina de 
Helvetia se tornou 

parte do calendário 
oficial do município 



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Escola Automotiva

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. 

É hora do lanche? Peça a porção com 4 Faraós Mini Burguer 
da Casa da Esfiha! Essas delícias são acompanhadas de molho 
especial temperado com tahine, grelhados e cobertos com mix de 
4 queijos e salada especial. Bom apetite!

A A Nova Loja acaba de receber a nova coleção da Center Noivas "Magnólia". 
Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria requintada pela sua 
fragrância doce. O significado dessa flor remete à nobreza, perseverança, 
dignidade e à beleza explêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar 
em seu vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens perfeitos 
e preocupação com os tecidos e suas texturas, pedrarias, bordados e 
transparências. Tendências da moda noiva internacional em uma leitura 
perfeita para as noivas brasileiras. A beleza dos vestidos chamam a 
atenção de seus convidades, a cima de tudo os detalhes é que tornam 
esse modelo tão especial. Desde as mangas perfeitas para nosso clima 
até as aplicações de renda e delicadeza dos bordados. Quando a noiva 
passa deixa um rastro desta flor tão cheirosa. Coleção maravilhosa, vale 
a pena conferir! 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 frio já chegou e junto com ele as novidades também!  A Duas Rodas 
trabalha com: Camisa manga longa, Jaqueta Corta Vento, Calça, 
Bandana, Capacete, Luva, Corta Vento Colete, Meia, Manguito, Pernito, 
entre outros. Não deixe de conferir isso e muito mais você encontra na 
Duas Rodas Bicicletas. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Almoço de Sábado pede por ela, a famosa Feijoada do Chef. Feita com 
ingredientes de primeira, fresquinhos! Vem provar. Reservas de mesa 
através do inbox do Facebook/grenellegastro ou pelo telefone (19)3834-
4802. Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

O Grenelle Gastro Pub realizou no Dia dos Namorados um jantar 
especial com venda de convites antecipados. O restaurante ficou 
lotado e serviu um jantar com várias opções para o dia. Rafael e 
Isabela agradecem a presença de todos e gostariam de ter atendido 
a todos que queriam estar presentes nesta noite, mas os convites 
se esgotaram. Teremos mais noites especiais e esperamos atender 
todos os nossos clientes. Foi uma noite encantadora. Parabéns ao 
casal e agradecimento especial à sua equipe! Ano que vem tem mais!

Casa da Esfiha

Festa do casamento de Caroline Fonseca e Davidson Fonseca na 
Chácara Pironi. É a A Nova Loja homenageando seus clientes

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) Filipe, Thalita e Gustavo

Vinícius e Lorena

Marco Antônio, Wagner e Evandro

Doutora Sueli Midori, 
da Clínica Veterinária 
Bicho Amigo com 
o lindo gato Fofão, 
do Sr. Júlio, após 
consulta



Chácara Cruzeiro 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” F. 9.9112-6333
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COLABORADORES EM DESTAQUES DO MÊS DE MAIO - ATENTO

Thamires Julio SergioDorivania JesuinoBruno de Moura

Turma do Magic Links 1 - teacher Alicia da escola de idiomas 
Yázigi Indaiatuba. Trabalhando sempre com uma excelente 
equipe na didática e carinho com seus alunosGabriela, Ana Paula, Rosangela, Giovana e Marilza almoçando no It’s

No último dia 9, foi realizado o 1º Festival de Capoeira no 
Indaiatuba Club. Sob o comando do Mestre de Capoeira Claudinei 
e Capoeira Maya. A Organização agradece aos Participantes, a 
imprensa e ao público em geral pelo sucesso do evento!

Michele Simone proprietaria da Autocheck Vistorias no 
DETRAN AL com sua equipe em reunião com a presidência

Márcia Paccor comemorou no último dia 9 mais um ano de 
vida ao lado do marido Adilson e filhas Emanuelle e Maria 
Eduarda. Parabéns, muitas felicidades!

Soraia Reche 
Bazan foi a 
colaboradora 
destaque do 
mês de Maio, 
segundo 
seus colegas 
de trabalho 
do Yázigi 
Indaiatuba! 
Parabéns 
Soraia!

Carol, Paty, Adriana e Thais da CNA Indaiatuba

Tatiane da Hidracom Indaiatuba, sempre atendendo seus 
clientes com todo carinho e dedicação

João Fiano, Milena e Claudemir da Mercantil Seguros

Cordeiro e Adriano da Mega Air System Indaiatuba
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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!

Prof Luiz Carlos e familia na 24ª Festa Junina do Colégio Meta

Alunos formandos do Colégio Meta na Festa Junina

Na Realce Decorações você encontra várias opções de cortinas 
prontas e sob medidas. Dê uma passada em na loja na e confira 
todas as novidades. Rua 15 de Novembro, 915 - Centro

Alunos, Pais-Responsáveis e professores da escola de 
futebol Oficial do Cruzeiro em recente visita amistoso na 
cidade de Bueno Brandão-MG

Equipe Sub 17da escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso na cidade de Bueno Brandão - MG.jpg

Equipe Sub 12 da escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso na cidade de Bueno Brandão - MG

Equipe Sub 08 da escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso na cidade de0 Bueno Brandão - MG

Roberio da 
Barbearia 
Cartola 
sempre muito 
simpático com 
todos os seus 
clientes

O Mestre 
Churrasqueiro 
Otavio Moro, 
proprietário do 
BBQ BRAZIL, 
que inaugura 
em breve 
restaurante 
em Indaiatuba, 
esteve 
presente na 6ª 
Edição do Mr 
Moo - maior 
churrasco do 
mundo em 
São José dos 
Campos. O 
evento contou 
com mais de 5 
mil pessoas e 
6 toneladas de 
carne.

O Simetria Restaurante, conceituado 
restaurante localizado nas dependências 
do Royal Palm Tower Indaiatuba, anuncia o 
lançamento de mais uma grande novidade 
para o seu público: o Simetria Weekend, 
que oferecerá cardápio multifacetado, criado 
para se adequar aos diferentes desejos 
dos clientes, com base na tríade: ambiente 
aconchegante, gastronomia de primeira e 
drinks excelentes. 
Aos sábados, o público conta com a já 
tradicional feijoada do Simetria. Aos domingos, 
o restaurante oferecerá, a partir do dia 1º/07, 
uma cozinha contemporânea com tempero 
italiano: receitas preparadas com técnicas 
minuciosas e os melhores ingredientes, que 
valorizam o sabor dos alimentos. Tudo sob o 
comando do chef Ricardo Cleto, que acaba 
de assumir o comando da casa.

No próximo dia 19, a partir das 19h30, o Topázio Cinemas realiza 
a 4ª edição do projeto “Assista Mulheres”, com exibição do longa-
metragem Querida Mamãe, estrelado por Letícia Sabatella e Selma 
Egrei. O ingresso para o filme tem valor único de R$ 10 por pessoa 
e o estacionamento é gratuito para participantes da sessão.As meninas maravilhosas da Gianini da Vargas! Sempre um 

bom atendimento!

O Le Triskell convidou a imprensa local para o jantar de apresentação 
do menu da casa para a edição 2108 do Festival Gastronômico 
Itinerante Sabores da Terra. O evento/jantar foi apresentado pelo 
proprietário do Le Triskell, Gilles Mourier e pela criadora do Festival 
sabores da Terra, Renata Tannuri. No Le Triskell, os valores serão: 
Almoço a  R$49,00 e o Jantar a R$59,00, o festival começa 18 de 
junho e vai até 1º de julho nas casas participantes.
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Nilton e Carlinhos, da Carlinhos Polimentos, te convidam para 
conhecer o excelente trabalho que oferecem em Polimentos, 
higienização, cristalização e muito mais! F. 9.9488-0239

No domingo, dia 17, no Indaiatuba Clube, acontecerá o 
poccket show de Vanessa Jackson. A entrada será um 
agasalho, que serão doados para as crianças assistidas 
pela casa de amparo Tia Marli, que são acolhidas pela casa 
enquanto aguardam serem adotadas. Colabore você também!

Andreia e Adriano do Mercado Lopes Indaiatuba informam 
que estão com excelentes promoções. Vá conferir! Rua 
Cristina Von Zuben Amstalden, 272 - Vila Brizzola

Cerimonialista Ivanilde Reis, decoradora Elaine e a maquiadora 
Raísa no evento A Arte de Receber Bem da Officine Decor

Victor, Serena, Renata e Sergio , curtindo o sábado em família na Pizzaria Torrelaguna, que 
fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587, Itaici

Faça como essa turma de amigos, se reúnam na Pizzaria Torrelaguna, para bater um papo 
saboreando deliciosas pizzas em um ambiente familiar e aconchegante

Você já ouviu falar em fitas de Led? Elas servem para 
decorar o ambiente e são atualmente a mais nova tendência 
de iluminação. São versáteis e deixam tudo mais iluminado e 
bonito. Na Indalux você vai encontra as fitas, nas cores que 
desejar. Av. Conceição, 239 - Tel. 3392-7900

A Faici será de 2 a 12 de agosto e, para celebrar esta edição especial, no sábado, 9, aconteceu o lançamento oficial da festa. O evento foi realizado no Rancho Brasa Parque e contou com 
convidados, imprensa, autoridades e grandes nomes do cenário do rodeio brasileiro, em um almoço que tinha como cenário de fundo a beleza da natureza.

Aproveitando o dia dos Namorados o Tiago Costa,  esta prolongando 
a promoção até o dia 16/06. Então aproveite e fique ainda ainda mais 
bela. Agende seu horário! Tel.: (19) 2516-6869

Apoio Grupo Mais Expressão



negócios & classificados
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ALUGA-SE.kit net mobiliada CENTRO  
AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, televisão, 
mesa cadeiras, micro-ondas, 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 Condicio-
nado, 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 + Cond R$424,00 + IPTU

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

VILA AREAL CA03033 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 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 SEGURANÇA
R$ 3700,00

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXIMO AV 
CONCEIÇÃO 
SALÃO APROXIMANDAMENTE 700m² + 
TERRENO  
R$5500.00

Locação - Casas
 
CIDADE NOVA CA03040 
01 DORM, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
1 VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO,  
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CARROS 
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,CO-
ZINHA, A.S, QUINTAL E GARAGEM 
R$1150,00 + IPTU

JD REGINA 
02 DORMITÓRIOS, 2 BANHEIROS, SALA, 
COPA, QUINTAL, E UM COMODO EXTER-
NO P/ COMERCIO. 
R$1300,00 

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),SA-
LA,  COZINHA PLAN, ÁREA DE SERVIÇO, 
E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS 
R$ 1900,00 + IPTU

CIDADE NOVA CA03044 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, COZI-
NHA 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 COZI-
NHA E GARAGEM  
R$ 2500,00 + IPTU 

Locação – Apartamentos

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de diminuir 
seu aluguel e morar em um condomínio 
com bastante área verde 
02 dormitórios, 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, televisão, 
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 va-
randa, 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 Condomínio 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 ambientes, 
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 GOUR-
MET, COZINHA PLAN, ÁREA DE SER 
PLAN. (DORM C/ SUÍTE P/ EMPREGA-
DOS)  ÁREA TOTAL 280m² 3 vagas 
R$ 5500.00 + cond + iptu

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavande-
ria 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 planejada, Wc 
planejado e 01 vaga. R$ 195.000,00

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

ITUPEVA AP00840 {COND DOS PÁS-
SAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS PLANE-
JADOS, SALA, COZINHA PLANEJADA, A.S, 
WC, E ACAB. C/ PISOS PORCELANATO E 
UMA VAGA COBERTA. R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 ambientes, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga.
R$ 230.000,00

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

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

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

Jd.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de servi-
ço, 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 planeja-
dos.) portaria 24 HRS.
R$ 255.000,00

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

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, co-
zinha 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 Dorms (1 suíte) sala 02 ambientes, coz 
planejada, Wc, 02 vagas. R$ 310.000,00

Cecap- AP00828
03 Dormitórios (1 suíte) sala, cozinha, Wc, 
área de serviço, cobertura, sala área gour-
met 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 dorm, 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 MORADA DO SOL CA03052 
2 Dormitórios (1 suíte com banheira), sala, 
cozinha, a.s, banheiro e 
Garagem com 2 vagas cobertas
AT 125m². AC 100m²
Aceita financiamento
Aceita permuta por terreno em Indaiatuba 
R$ 280.000,00
 
JD FLORIDA CA03049 
3 Dormitórios (1 Suíte) , WC, Área de Servi-
ço 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.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios (01 
suíte) e Wc social, copa, cozinha planejada, 
área de serviço, duas amplas salas, sala de 
estar, sala de jogos, bar, lavabo, dormitório 
com suíte p/ empregada, piscina, salão, 
churrasqueira, forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico. R$ 1.500.000,00

Venda - Chácaras

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, 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 exter-
na: Churr, 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. Residencial 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

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, QUINTAL FRENTE E FUN-
DOS 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

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

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

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

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

Vila Suíça – CA 02975
03 dorms (01 suíte), sala ampla, cozinha, 
Wc, quintal, área gourmet e portão eletrôni-
co. (Aceita permuta por casa em condomí-
nio fechado de 150 m²) R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 ambien-
tes, 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, cozi-
nha planejada, despensa, área de serviço, 
quintal com forno a lenha, churrasqueira, 
piscina, Wc, 04 vagas e portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambien-
tes, 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 apar-
tamento ou casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00

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

Imobiliária Chido Vende contrata corretor e 
captador de imóveis com creci. 

Os interessados enviar currículo aos cuidado 
de Ana no e-mail ana.bernaque@hotmail.com



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 dorms,  
sala,  coz,  lavanderia,  gar. 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, churr., 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, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, quintal, garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(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 – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, 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 empre-
gada, 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 COMERCIAIS 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
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, wc, garagem para 4 carros.
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
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 
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sa-
cada e armários (1st c/hidro), sala de estar 
c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC 
de empregada, escritório, dispensa, piscina, 
área gourmet completa, salão de festa, portão 
eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 
2 descoberta
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, 
dispensa, wc social, garagem p 2 carros.

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

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 – EDI-
FICIO 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 
garagem, no edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria virtual, monito-
ramento 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 



B3Jornal do Carro



B4 Imóveis

ref. site 900041 - Terras de itaici - 4 dorm. + 
arm.embut.(suite) / sala 3 amb. / coz.planej. 
/ copa / 2wc / as / chur. / piscina / gar.3 
vagas R$ 690.000,00

ref. site 983291 - Jardim reserva bom viver 
de Indaiatuba - 4 dormt /4 suites / 3 salas / 
6 wc / churrasq / piscina / 2 vagas cobertas 
/ 2 descoberta / r$1.150.000,00

ref. site 67496 - Mosteiro de Itaici -  4 sui-
tes / dorm. / escritorio / sala 2 amb. / copa 
/ coz. / lavabo / 2wc / piscina / chur. / salão 
de festa / estúdio / campo fut. / quadra 
areia / casa caseiro / canil / pomar / gar.4 
vagas. R$ 1.800.000,00 / R$5.600,00

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

ref. site 933881 - Parque das Nações - 
2 dormt / suite / wc / coz / sala / 2 gar 
r$230.000,00

ref. site 953771 - Jd colonial - 2 dorm. / 
sala / coz. / wc / as / 2 gar. portão eletrôni-
co. R$ 1.150,00 + IPTU

ref. site 335591 - Mosteiro de Itaici - 3 
dormt/1 suíte/ sala de estar, jantar e TV/ 
lareira/ lavabo/ Coz/ lavand/ churrasq/ pis-
cina/ jardim/ quiosque c/ forno de pizza/ 
WC ext/ poço de água/ Casa p/ hospedes 
R$1.200.000,00

ref. site 701591 -  Jd. Morada do Sol - 3 
dormt/ wc/ coz/ sala/ lavand/ 2 gar/ portão 
eletrônico R$280.000,00

ref. site 059351 - Ed. belvedere - 3 dorm.
(1 suíte) / sala / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 
1.300,00 + COND + 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 475871- Jd morada do sol – 1 
dorm / sala / coz / copa / wc / as / gara-
gem R$980,00 sem IPTU

ref. site 885002 – Jd. Juscelino Kubits-
chek - 2 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / gar 
coberta R$850,00 + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES



B5Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO DE R$210.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE JUNHO POR 
R$195.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, 
GARAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE 
DE 125M2. F=99762-7997/3935-3294 COR-
RA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNI-
DADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS 
DE JUNHO DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=19/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNI-
DADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS 
DE JUNHO 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. OPOR-
TUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE JUNHO POR 
R$270.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAME-
NO. TEL: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:02 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACA-
DA 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 ELETRONICO. DE 
R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
JUNHO POR R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-
/997627997
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! TROCA-SE 
CHÁCARA DE 1000m2(SÓ O TERRENO) EM 
INDAIATUBA SP + CASA NO JARDIM LAGUNA 
EM SALTO SP, POR CASA EM LOTE INTEIRO 
EM INDAIATUBA SP. F=19-99762-7997/3935-
3294.CORRA!

APARTAMENTO VENDE-SE

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 JUNHO. DE:  R$230.000,00 
POR APENAS: R$210.000,00 AC.FINANCIAMEN-
TO. 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

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

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

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA

JD.MORADA DO SOL (ANT-58) (FUNDOS) 01 
DORM–-COZ. –WC – LAV . R$ 650,00  + IPTU.
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-82) (FUNDOS) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 650,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (FRENTE) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 700,00  

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 – 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$320.000,00
CA03680 – VILA VENEZA - Sala, terraço, cozinha, 
lavanderia e quarto de depósito, banheiro, 3 dormitórios ( 1 
suíte), móveis planejados em todos os quartos e na cozinha 
e  garagem para 2 carros. R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa térrea com 
2 suítes + lavabo, com ampla sala de estar, cozinha 
americana integrada 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 

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

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), 
cozinha, 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$1.000,00 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 elevador. 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 dor-
mitórios (1 suíte), 2 salas, 3 banheiros, cozinha, 
lavanderia e 2 vagas de garagem. 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, lav. plan, escritório, lavabo, piscina, 1 dorm, 
WC, área c/ churr, sauna e 4 vagas. R$5.000 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recepção c/ gar. e casa 
de fundos. R$2.500,00 + IPTU

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.

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
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 desco-
bertas. 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

CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa principal c/ 3 suítes, sala 2 
ambientes, cozinha e lavanderia planejadas, vaga para 2 carros cober-
tas, 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 con-
domínio Montreal rua 
Toronto  n° 265 - lavabo, 
área de churrasqueira, 
blindex verde em toda 
casa , 2 garagens entrada 
de ar esplit  (material de 
primeira linha com capta-
ção de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 ( 
preço à vista com 
450.000,00). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms 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 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar 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 entrada e 
100 X R$1.100,00 direto 
com proprietário. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Morada Do Sol - 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia e 
garagem R$210.000,00 
com R$70.mil de entra-
da e 100 X R$1.650,00 
DireTO com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294

Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. Oportuni-
dade 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, 
lavanderia, garagem 
p/ 02 autos. Oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de abril de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00 . 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 3 dormi-
tórios (01 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico-e 
no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edicu-
la   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. 
Troca por chácara de 
menor valor. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 dorm., 
coz., Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215
Casa térrea, Portal 
dos Ipês, 3 suítes, 
sem piscina, cozinha 
planejada e aquecedor 
solar F.: (19) 3800-
4078 ou (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terrenos. 

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-
d a d e ,  C a s a  c o m 
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 va-
gas garagem. Precisa 
reformar e pintar. Ex-
celente área para co-
mércio. 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. Pre-
parada para ar con-
dicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode 
ser automatizado. Gra-
de nas janelas e cerca 
elétrica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

Jd. Morada do sol - 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, WC social e 2 va-
gas de garagem desco-
bertas. R$235.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Jardins Do Império - 
Excelente casa térrea 
c/ 2 suítes + lavabo, 
sala ampla, coz. ameri-
cana integrada à sala de 
jantar e ao espaço com 
churr. Acab. modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vl Soriano - 2dorms (1 
suíte planejada), sala, 
coz. planejada, lav. e 
gar. com portão eletrô-
nico. R$350.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Cidade Nova I - ótima 
casa comercial - 2 
dorms, coz, WC social, 
sala e lavanderia. 
Quintal com edícula 
c o n t e n d o  c o z .  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
Sua casa c/ financia-
mento de terreno e 
construção a partir de 
R$ 185.000,00 -  Jd. 
Nova Veneza,  Jd Ve-
neza,  Jd. Sabiás - acei-
tamos terreno, veícu-
lo, 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$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700
Vendo/troco menor 
valor comercial - Ex-
celente local Rua dos 
Indaiás, 256 - terreno 
10x25m. 3dorms, 3 va-
gas, 2 wc, lav., cozinha 
etc. Amplo terreno nos 
fundos R$ 450.000,00 
(19) 98817-5312 Tratar 
com proprietário 

Oportunidade - linda 
casa no Jd Esplana-
da II - 03 dormitórios 
planejados (3suítes), 
sala 2 ambientes, área 
de luz, cozinha plane-
jada, área gourmet, 
jardim, garagem 4 au-
tos AT. 300m²  A.C 
180m² R$ 640.000,00 
(19)996982366 Victor
 

Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, cozi-
nha grande e banheiro. 
R$2.200,00 + IPTU 
Fone: (19) 99778-4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormitó-
rios (1 suite c/ armários 
embutidos), sala, lava-
bo, cozinha, lavande-
ria, churrasqueira e 
2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio Illuminare, 
cond. com infraestru-
tura de lazer completa,  
portaria 24 horas, ótima 
localização. Apto 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada no 
segundo andar, bloco 
10 (próximo a portaria, 
área de lazer e vista pri-
vilegiada) Condomínio 
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 
d o r m i t ó r o s ,  s a l a , 
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 Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  
lavanderia externa,  va-
randa 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 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem co-
berta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 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. Pe-
rez 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$220.000,00 por ape-
nas: R$185.000,00 ac. 
financiamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de gara. Super conser-
vado.Lindo!! Em oferta 
para o mês de abril. 
de: R$230.000,00 por 
apenas: R$210.000,00 
ac.financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294.
 

Apto edifício Ana Ma-
ria, Jd. Primavera - 3 
quartos, 1 suíte, piscina, 
salão de festas, salão 
de jogos, academia. Va-
lor: R$ 1.480,00 direto 
com proprietário. Conta-
to: (19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão de 
festas,salão de jogos,qu
iosque,playground,quad
ra 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 - Apartamen-
to no Jd. Renata em 
frente Pq. Mall,  3 
dorm., sala, cozinha, 
WC, 1 vaga, portão 
eletrónico no 6 andar 
com elevador. Tratar 
direto com proprietário 
(19) 98937-2525.
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-
ferênc ia  imedia ta . 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
P q .  d a s  B a n d e i -
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
Sít io 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
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Ofereço-me  como 
motorista profissio-
nal faculdade parti-
cular CNH A D com 
cursos de motoris-

ta  de passagei ros 
e escolar - Rosane 
F.: (19) 99719-4661 
e m a i l :  r o s a n e . p i -
than@gmail.com 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 F. 
3875-2215
Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a par-
tir 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, 
p a d a r i a  S u i ç a  e 
Gianinni. Fácil acesso 
à  rodov ia .  Ace i to 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK .  F.:  (19) 
99321-2684 (whatsa-
pp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escri-
turado,  plano, cer-
cado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de paga-
mento. O saldo à  vis-
ta.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  espetacu-
lar terreno, 167 m2,  por 
apenas R$ 165.000,00. 
Ref. TE00010  -  19. 
3816.8380 – 98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 

Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente lo-
calização, Terreno com 
525 m2,  área constru-
ída 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 
tratar c/ Rubinho F.: 
(19) 99337-4437
Alugo terreno Vila 
Pompéia 500 m ² de 
esquina. Valor: R$ 
3.500,00 direto com o 
proprietário. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topo-
grafia. Documento ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698
Terreno condomínio 
Jardim dos Lagos 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-
r e n o s  d e  1 5 0 m ² . 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
Nova Veneza - 150m². 
Boa topografia, pron-
to  para  const ru i r . 
R$115.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Terreno de 1.040 m², 
em Porangaba ( Ro-
dovia Castelo Branco 
) em um loteamento, 
na cidade, com muitas 
casas já construídas. 
R$ 130.000,00 - Irineu 
(190 3935-6376 - (19) 
99290-2079
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 
3 6 - 4 0  s e m i  n o v a 
Contato: (19) 3935-
1633
Vende-se  co lchão 
casal R$ 70,00 F.:  
(19) 3875-7624
Vende-se Micro-on-
das Brastemp R$ 
80,00 F.: (19) 3875-
7624
Vendo título do clu-
be 9 de Julho. Valor 
R$ 1.600,00. Conta-
to: (19) 3885-4406 - 
(19) 98239-4260
Vendo Iphone 4s. 
Valor: R$ 150,00 (19) 
3875-7624
Vendo kit gás fiu-
r ino Contato:  (19) 
3935-1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vendo maquina de 
recarregar  cartu-
cho. 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 cas-
sete R$ 80,00 e Fax 
sem quase uso R$ 
80,00 (19) 3834-1367 
falar com dona Ju-
andira

 
Ford Focus Ti ta-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege,  automát ico, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento  e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azu l ,  au tomát i co , 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, F. (19)97409-
7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto,  automát ico, 
Flex, km: 8.163, por 
R$ 87.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, 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. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, 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. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato 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 vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 2011 
cor: prata completo (ar, 
direção e trava) baga-
jeiro original, valor: R$ 
17.000,00. Falar com 
Rodrigo. F.: (19) 97407-
5459 (whats app) / (19) 
3392-9713
Vendo Xsara Picasso 
2004 R$ 4800,00 abaixo 
da tabela fipe. Ar,vidro 
elétrico, computador de 
bordo, direção hidráu-
lica, rádio, banco com 
regulagem de altura e 
documento ok. Valor 
da venda 10.000,00. 
Aceito moto no valor de 
até 4.000,00. Falar com 
Marcelo (19) 974224078
 

Ofereço-me para servi-
ços de babá e acompa-
nhante 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 gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço 
particular. Favor entrar 
em contato com Regia-
ne F.: (19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades especiais 
e etc. Atendimento Resi-
dencial e hospitalar poço 
referências e experiên-
cia 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 ho-
rário, folguista e final de 
semana. (19) 99417-
0626 (claro) whats app 
- (19) 99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como faxi-
neira diarista, com refe-
rência e experiência (19) 
99417-0626 
Ofereço-me como lim-
pador de vidros, corpus 
(coleta de lixo), ajudante 
em geral. F.: (19) 99712-
4862
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure. Pro-
moção: corte, hidratação 
+ escova R$ 45,00. Pé + 
mão grátis sobrancelha 
F.: (19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para pres-
tar serviços de cortar 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Falar com Denis. (19) 
95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
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Analista de desenvolvimento 
de sistema
Analista de Desenvolvimento 
de sistemas
Assistente de vendas
Atendente comercial( Agencia 
Postal)
Auxiliar administrativo
Auxiliar de confeiteiro
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de enfermagem
Confeiteiro
Desenhista de pagina ( Web 
designer)
Enfermeiro
Ferramenteiro de moldes plás-
tico (sopro)
Fresador
Funileiro de automóveis
Motofretista
Motorista carreteiro
Operador de caixa(PCD)
Operador de centro de usina-
gem comando numérico
Operador de retro escavadeira
Projetista
Repositor de mercadorias ( 
PCD)
Serralheiro
Soldador oxiacetileno
Subgerente de loja
Tecnico de apoio em pesquisa 
de desenvolvimento em teleco-
municações
Técnico de enfermagem
Técnico de laboratório Ind.
Tecnólogo em Automação
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
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