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No último dia 15, a equi-
pe principal de ADI perdeu 

pelo placar de 6x2 para o 
Corinthians, no Ginásio do 

Carlos Aldrovandi. A equipe 
local errou muito durante 

toda a partida.

Neste mês de junho a 
Opt Óculos está com uma 

“Goleada de descontos” 
na Copa do Mundo. São 

três superpromoções para 
assistir o grande espetáculo 

de óculos novos.

A eliminatória do 
tradicional Festival de MPB 

acontece amanhã, dia 23. 
Já a final será no domingo, 

dia 24, com apresentação da 
artista Fernanda Porto.
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Em vigor há 10 anos, Lei Seca demonstra 
dados positivos em Indaiatuba

Primavera empata 
com Barcelona 
Esportivo fora de casa

Mulher passa mal e 
capota carro na Av. 
dos Trabalhadores

FANTASMA ACIDENTE
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Na última sexta-feira, 
dia 15, o Primavera enfren-
tou o Barcelona Esportivo 
no Estádio Conde Rodolfo 
Crespi,  em São Paulo e 
ficou no empate por 0x0. 
Durante todo o primeiro 
tempo o Primavera teve 
maior posse de bola.

A Caixa Econômica Federal iniciou na última segunda-feira, dia 18, a nova fase de pa-
gamento das costas do PIS conforme as novas regras estabelecidas. A Lei definiu que todos 
os cotistas do PIS poderão sacar seu saldo de cotas até o dia 28 de junho. 

Na manhã de terça-feira (19) na sede da Guarda Civil, no 
Jardim Morada do Sol, foi realizada uma coletiva de impren-
sa para explicar o processo de treinamento que o Exército 
Brasileiro está realizando na cidade.

Na manhã de quarta-
- fe i ra  (20)  uma mulher 
de 32 anos sofreu um mal 
súbito e acabou capotando 
o carro na Avenida dos 
Trabalhadores. A mulher 
teria passado mal quando 
foi virar na avenida vindo 
da Presidente Kennedy. 

Caixa divulga novo calendário de 
pagamento das cotas do PIS

Exército Brasileiro realiza 
treinamento em Indaiatuba

Indaiatuba é a cidade mais segura da RMC, aponta pesquisa
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Indaiatuba Clube 
celebra 61 anos 
com grande festa 
no dia 14 de julho

Ônibus circulam em 
horários diferenciados 
nos jogos do Brasil 

ANIVERSÁRIO

TRANSPORTEVIOLÊNCIA
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A SOU Indaiatuba in-
forma que hoje (22), será 
mantido o horário normal 
no pico da manhã, das 6h 
às 8h30. 

Indaiatuba é eleita a cida-
de mais segura da RMC 
e está entre as 10 menos 
violentas do país, é o que 
aponta o levantamento do 
Atlas da Violência 2018, 
do Ipea, junto do Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública, que utilizou da-
dos do Sistema de Infor-
mação sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde. 

Jogo do Brasil será 
transmitido em telão 
no Shopping Jaraguá

COPA
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O Shopping Jaraguá em 
parceria com patrocinadores 
disponibilizará no dia 27, um 
telão onde será transmitido o 
jogo do Brasil x Sérvia.
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COMANDO NOTÍCIA

Piscinas do Parque 
da Criança estarão 
fechadas durante o 
inverno

FECHADO
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Inscrições 
começam na 
próxima semana 
para 174 mil bolsas

PROUNI
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Abono Salarial ainda 
está disponível para 
saque

ECONOMIA
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Termina no próximo dia 
29 de junho o prazo para os 
trabalhadores com direito ao 
Abono Salarial ano-base 2016 
sacar o recurso, que pode che-
gar a um salário mínimo, R$ 
954. Caso o dinheiro não seja 
retirado pelos beneficiários, o 
valor vai para o FAT.

Premiados do 
Frutos de Indaiá 
comemoram indicação
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A 13ª edição do Frutos 
de Indaiá 2018, a principal 
premiação dos melhores do 
ano de 2017, vai propor-
cionar uma noite agradável 
para as empresas selecio-
nadas pelos indaiatubanos, 
como os melhores em seu 
segmentos.

TROFÉU



Dra. Tânia Higaki - Especialista em Implantes Dentais - Tel (19) 99717-5882 / dra.tania@bellesante.com.br

Editorial
Trabalho conjunto gera 

resultados positivos
Nesta semana foi divulgado o Atlas de Violên-

cia 2018 onde mostrou que a cidade de Indaiatuba 
é o município mais seguro da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) e está em 9º lugar no 
Ranking das 10 cidades menos violenta do país.

Este resultado se deve a ação conjunta entre as 
forças de segurança como Polícia Militar, Guarda 
Civil, Corpo de Bombeiros e a Central Regional 
de Inteligência e Monitoramento. Além disso, 
também existe a participação da população no 
projeto “Vizinhança Solidária” que forma um 
vínculo de cooperação e contato direto com as 
forças policiais.

As ações das forças de segurança são funda-
mentais no combate à criminalidade, e pode ficar 
ainda mais eficaz com a participação da socie-
dade.  É importante a população estar atento aos 
problemas de segurança encontrados nos bairros 
do Município. Aliás, ainda não se é possível, no 
mundo, colocar uma viatura em cada bairro. En-
tão o resultado dessa união é o desenvolvimento 
de ações, cada vez mais eficazes no combate a 
violência. 

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.
23 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
23 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
24 DOM.   NÃO OPERA
25 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
25 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
25 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
25 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
25 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
26 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
26 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
26 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
27 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
27 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
27 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
27 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
27 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
27 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
28 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
28 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
28 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
28 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
28 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
28 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
29 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
29 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
29 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
29 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
29 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
29 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 23 A 29/06

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Medicina Preventiva e Clínica Integrativa
Avenida Engenheiro Fábio Barnabé, 2292 Jd. Esplanada II - Fone: 3328-3776    nvillaron@uol.com.br

MEDICINA PREVENTIVA

Implantes Dentais: Por quê os preços são tão diferentes?

RMC registra mais de 13 mil multas por 
embriaguez entre 2008 e 2017

22/06 - Sexta-feira 23/06 - Sábado 24/06 - Domingo 25/06 - Segunda

Banda Sinfônica Jovem 
do Estado se apresenta 
em Vinhedo

Estudantes arrecadam cestas básicas para 
imigrantes e refugiados em Campinas

Unicamp oferece oficinas 
a professores do Ensino 

Médio

A cultura da medicina preventiva é regra de ouro para quem quer investir na qualidade de vida. Uma prática que se refletirá em 
todos os sentidos: na saúde física e mental, no bem-estar, com mais disposição e satisfação pessoal, no convívio social e familiar, 
e não menos importante, na redução de gastos com medicamentos, tratamentos e evitando também internações hospitalares.

A medicina preventiva é a área de atuação médica que ao considerar o perfil pessoal, a idade, os hábitos, os costumes, o 
histórico familiar de doenças, a alimentação, a rotina de trabalho, etc, analisa o indivíduo como um todo, elaborando um acom-
panhamento clínico específico e assim solicitando exames complementares individualizados ao risco.

Existem pessoas que têm maior ou menor risco de ficar doente.  Embora trabalhem com as mãos, um digitador, por exem-
plo, tem mais chances de ter uma tendinite do que um músico; no entanto, estamos todos sujeitos a intercorrências e através do 
conhecimento ampliado por parâmetros da medicina preventiva, o médico pode restaurar as condições ideais para que a pessoa 
mantenha plena saúde, isto é, permaneça sem complicações ou riscos de adoecer. 

O indivíduo passa a ser engajado nessa transformação e passa a se preocupar mais com a prevenção do que simplesmente 
com o tratamento de doenças. É uma mudança de paradigma. Passa-se a um cenário ocupado com o bem-estar e com o cuidado 
de vida do ser humano, de maneira mais harmônica e mais equilibrada.

Com o avanço tecnológico voltado à conectividade, mais informações como procedimentos cirúrgicos realizados e predisposi-
ções a doenças se tornarão essenciais para um acompanhamento mais minucioso, mais preventivo a nível da saúde populacional. 
Clínicas, hospitais e laboratórios conseguirão manter contato com clientes de forma ágil, fácil e rápida. Isso representará uma 
melhora considerável na qualidade do atendimento com diminuição dos valores gastos. Também colaborarão com o novo para-
digma futuro, a diminuição do número de consultas e internações, de custos na saúde, o melhor uso do tempo, e principalmente, 
o aumento da expectativa e qualidade de vida.

Muitos amigos e pacientes me perguntam por que encontramos tantos preços diferentes de implantes nas clínicas odontológicas. 
Se consultarmos 10 dentistas, teremos 10 orçamentos diferentes para o mesmo caso do mesmo paciente. E o resultado que o paciente 
espera é exatamente o mesmo: ele quer dentes bonitos na boca. Só isso!

Mas por trás dos dentes bonitos, existem muitos planejamentos diferentes.
Falando um pouco de implantes, vamos começar pelo mais básico: A marca de implante que o implantodontista usa.
Existem hoje no mercado inúmeras marcas de implantes dentais. 
Vamos fazer uma analogia: Existem diversas marcas de automóveis no mercado, correto? As marcas são iguais? Om certeza não. 

Nem as marcas nem os modelos. Existem carros que custam 30 mil, mas existem outros que custam 500 mil. Até mais que isso!
No mundo dos implantodontistas também existem marcas e modelos diferentes de implantes. E por se tratar de um produto que 

exige conhecimento específico para a sua utilização, o cliente não pode escolher o que bem entende. O dentista precisa fazer essa 
escolha pelo paciente. Aí que está a grande sacada.

Na hora de escolher o profissional, procure um que tenha qualificação e experiência. Pesquise sobre a marca que o dentista utiliza. 
Questione tipos de conexão, técnicas utilizadas. Peça para ver alguns antes e depois. Se o dentista costuma ter uma resolução estética  
de alto nível, normalmente ele fotografa. É como vestir uma criança com uma roupinha de festa, arrumar o cabelo e os sapatinhos e 
não tirar nenhuma foto. É quase impossível! Os dentistas acham lindo fotos de dentes! Normalmente têm algo para mostrar!

Fora a marca e o modelo do implante, existem outros fatores que vão determinar o valor final cobrado pelo procedimento. 
Um exemplo é o uso de biomateriais (enxertos ósseos, membranas e barreiras etc). Os biomateriais são utilizados para reconstruir o 

rebordo alveolar. Para dar volume, consistência, formato do osso alveolar e da gengiva. Tudo interfere (e muito) no resultado estético 
final. E altera o valor também.

O tipo de conexão utilizada também determina fatores importantes no resultado final. Dependendo da conexão utilizada, há menor 
ou maior perda óssea ao redor dos implantes com o passar do tempo. Essa perda óssea modifica também o tipo de junção da gengiva 
no implante. Uma junção desfavorável pode causar acúmulo de placa, inflamações, mais perda óssea, mau-hálito e até mesmo a perda 
do implante após alguns anos.

Por isso existe tanta variação de preço e orçamento no mercado.
Portanto, se você está escolhendo seu implantologista, não esqueça de verificar os pontos que eu citei acima! 
Se tiver dúvidas, entre em contato com o Belle Santé, e procure nossos especialistas. Teremos prazer em atende-lo e tirar suas dúvidas!

Segundo o Departamento de Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP), de 2008 até outubro de 2017, a Região 
Metropolitana de Campinas, registrou 13.428 
multas por embriaguez ao volante. Durante 
o período, a cidade de Campinas, mais 
populosa da Região, registrou 3.897 
autuações. A que menos teve registros 
foi Engenheiro Coelho, com 60 casos. 
A cidade é a terceira menos populosa 
da RMC.

Neste domingo, dia 24, a Banda 
Sinfônica Jovem do Estado se apresen-
tará em Vinhedo, no Teatro Municipal 
Sylvia de Alencar Matheus, às 19h, A 
entrada do evento é a doação de um quilo de 
alimento não perecível, que será destinado ao Fundo 
Social da Solidariedade. A troca pode ser feita na bilheteria do 
Teatro uma hora antes do evento. Criatividade e inovação são as 
principais características da Banda.

Alunos da Escola Estadual Prefeito Antônio da Costa Santos 
arrecadaram mais de 20 cestas básicas, com ali-

mentos, produtos de limpeza e de higiene, para 
doar a imigrantes e refugiados em Campinas. 

O material foi entregue na manhã desta 
terça-feira, dia 19 de junho, ao Serviço 

de Apoio ao Imigrante, Refugiado e 
Apátrida da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos.

Professores do Ensino Médio da rede 
pública e particular de ensino poderão 

participar de oficinas sobre o Vestibular 
da Unicamp. O evento acontece no dia 5 de 

agosto das 9h às 17h no campus da universidade, 
em Campinas. O objetivo é que os profissionais conhe-

çam e entendam melhor as provas da Unicamp, podendo assim 
preparar melhor seus alunos para o vestibular. Mais informações 
(19) 3521 1783 ou encontro@comvest.unicamp.br.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Indaiatuba é a cidade mais 
segura da RMC, aponta pesquisa
Estudo também coloca cidade no ranking das 10 menos violentas do país

Ônibus circularão em horários diferenciados 
nos dias de jogos do Brasil 

COPA DO MUNDO

Município lidera ranking entre as 19 cidades da Região Metropolitana de Campinas

Indaiatuba é eleita a cida-
de mais segura da RMC 
(Região Metropolitana 

de Campinas) e está entre as 
10 menos violentas do país, 
aponta o levantamento do 
Atlas da Violência 2018, do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), junto do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, que utilizou dados 
do Sistema de Informação so-
bre Mortalidade do Ministério 
da Saúde. A pesquisa analisou 
309 municípios com mais de 
100 mil pessoas.

Segundo o Atlas, ocor-
reram 62.517 homicídios 
nessas 309 cidades em 2016. 
A média de geral da taxa 
de homicídios para cada 
100 mil habitantes foi de 
38,67. Indaiatuba registrou 
7,2 mortes violentas para 
cada 100 mil habitantes em 
2016, portanto, ficou com a 
nona colocação, seguida por 
Limeira, com 7,4.

Atualmente Indaiatuba 
possui 266 Guardas Civis 
e abriu concurso para con-
tratação de mais 30 profis-
sionais. A frota da GC está 
com 54 viaturas, sendo 33 
carros e 21 motos. Ainda há 

previsão de chegar esse ano, 
mais 21 novas viaturas que 
irão substituir alguns carros 
e ampliar a frota. O efetivo 
da 4ª Cia. da PM em Indaia-
tuba é de 107 policiais.

Para o secretário de Segu-
rança Pública de Indaiatuba, 
Alexandre Guedes, é preciso 
organizar um trabalho em 
conjunto entre as forças de 
segurança. “Pensamos de 
forma global, por isso há um 
trabalho integrado entre as 
forças policiais da cidade, 
como Polícia Militar, Guarda 
Civil e Corpo de Bombeiros, 
além disso contamos com a 
Crim (Central Regional de 
Inteligência e Monitoramen-
to) que é uma ótima ferra-
menta no combate ao crime”, 
explica Guedes.

De acordo com o relatório, 
os 10 municípios com mais 
de 100 mil habitantes que 
possuem as menores taxas de 
violência, são: em 1º lugar está 
Brusque (SC) com taxa de 4,8; 
em 2ª Atibaia(SP) com taxa de 
5,1; em 3º Jaraguá do Sul (SC) 
com 5,4; em 4ª lugar está Tatuí 
(SP) com 5,9; em 5ª lugar ficou 
Varginha (MG) com taxa de 
6,7; em 6º lugar ficou Jaú (SP) 
com 6,9; o 7ª lugar ficou para 
Lavras (MG) com 6,6; em 8ª 
lugar Botucatu (SP) com 7,1; 

em 9ª lugar ficou para Indaia-
tuba com 7,2 e em 10º a cidade 
de Limeira com 7,4.

Já os municípios mais 
violentos ficaram na se-
guinte ordem: 1º Queima-
dos (RJ) com taxa de 134,9 
mortes violentas para cada 
100 mil habitantes; em 2º 

lugar está Eunápolis (BA) 
com 124,3 de taxa; em 3º 
lugar está Simões Filho 
(BA) com 107,77; na 4ª co-
locação está Porto Seguro 
com taxa de 101,07; em 5º 
lugar está Lauro de Frei-
tas (BA) com 99,2; em 6º 
lugar ficou a cidade Japeri 

(RJ) com taxa de 95,5; em 
7º lugar ficou Maracanaú 
(CE) com 95 de taxa; em 
8º  lugar f icou Altamira 
(PA) com taxa de 91,9; o 9º 
lugar ficou para Camaçari 
(BA) com 91,8 e em 10º 
lugar a cidade Almirante 
Tamandaré (PR) com 88,5.

RMC
Na RMC, Indaiatuba ficou 

em 1º lugar e Limeira na 2º 
posição. Em 3º ficou Valinhos 
com 7,4 e na sequência, Mogi 
Guaçu (8,8); Americana (10,8); 
Santa Bárbara d'Oeste (12,0); 
Piracicaba (12,4); Hortolân-
dia (14,6) e Campinas (16,1).

A Santa Cecilia Turismo 
(SOU Indaiatuba) informa 
que nos dias dos próximos 
jogos do Brasil poderá fazer 

adaptações nos horários das 
linhas de ônibus. Hoje (22), 
quando o Brasil disputa a 
partida com a Costa Rica às 

9h, será mantido o horário 
normal no pico da manhã 
(das 6h às 8h30). De acordo 
com a Secretaria Municipal 

de Administração após este 
horário será realizado acom-
panhamento operacional da 
demanda durante a manhã 
e, se necessário, será redu-
zida a frota, uma vez que 
grande parte das empresas 
suspendem as atividades 
momentos antes do início 
do jogo e retomam somente 
após almoço. A partir das 
11h30 os ônibus voltam a 
circular em horário normal.

Na quarta-feira (27), 
quando a seleção brasileira 
enfrentará a Sérvia, às 15h, 
os horários de pico da tarde 
serão antecipados para o 
período das 12h às 15h, com 
100% da frota circulando. 
Normalmente, o pico da tar-
de ocorre das 16h até às 19h.

Hoje será mantido o horário normal no pico da manhã, das 6h às 8h30

Piscinas serão fechadas 
durante o inverno

PARQUE DA CRIANÇA

As piscinas do Parque da 
Criança serão fechadas para 
o público no dia 1º de julho 
e reabrem somente no dia 1º 
de setembro. A Secretaria de 
Urbanismo e do Meio Am-
biente aproveitará o período 
de inverno para fazer a manu-
tenção das atrações aquáticas. 
As demais atrações “secas” 
do Parque funcionarão nor-
malmente no período.

A grande atração da parte 
molhada é o toboágua com 
60 metros de comprimento. 
São quatro escorregadores que 
conduzem a uma piscina de um 
metro de profundidade. Para os 
menores, a parte aquática ofere-
ce uma lâmina de água repleta 
de atrações como escorregado-
res em formato de animais e 

chuveirões por todos os lados. 
Os visitantes têm a sua dispo-
sição banheiros, vestiários e 
armários para guarda-volumes.

Além do Parque Aquático, 
o público também pode se di-
vertir na área seca do Parque da 
Criança, onde o acesso é livre. É 
nessa parte que estão instalados 
12 quiosques com mesas e ban-
cos para piquenique, labirinto 
verde, playground em grama 
sintética com brinquedos temá-
ticos em fibra, com livre acesso 
a todo o público. A lanchonete 
e a tirolesa também ficam nes-
sa área, mas ainda não estão 
funcionando. Assim como os 
pedalinhos do Parque Temático, 
a tirolesa será administrada pelo 
concessionário da lanchonete, 
que ainda não foi definido.

GUILHERME LIBERALESSO
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Jogo do Brasil será 
transmitido em telão no 
Shopping Jaraguá
No dia 27 a praça de alimentação ofertará promoções especiais

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

Exército Brasileiro realiza 
treinamento em Indaiatuba

AÇÃO CÍVICA

O Shopping Jaraguá 
em parceria com 
patrocinadores, dis-

ponibilizará no dia 27 um 
telão onde será transmitido 
o jogo do Brasil x Sérvia 
que acontece às 15 horas. 
Com isso os torcedores que 
trabalham no Centro da 
cidade poderão torcer pelo 
Brasil junto com os amigos 
em um espaço reservado 
no empreendimento e com 

decoração temática. A ação 
é aberta ao público com 
participação gratuita.

A realização conta com 
o patrocínio do Grupo Mais 
Expressão, Influx, Prepara 
Cursos, MMídias, Fox Pintu-
ras, Outlet dos Óculos, Play 
Geek, Print Line, Visão Imó-
veis, Cosama, Sonhare Col-
chões, Arquitetura, Vindima 
Comunicações, Vini Lopes, 
Sanare Saúde, Factor Humano 
e Alessandra Beltrame.

Ainda no dia, os torce-
dores contarão com pre-

ços especiais na praça de 
alimentação.  Confira as 
promoções:

Quiosque Brahma
Durante o jogo do Brasil, 

o quiosque da Brahma irá 
oferecer duas promoções im-
perdíveis. Na primeira promo-
ção, na compra de 10 chopes, 
ganhe um copo exclusivo da 
Copa, e além disso a cada gol 
do Brasil o torcedor ganhará 
um chopp de 300 ml; A segun-
da promoção na compra de um 
chopp de 300 ml, ganha outro.

Griletto
Na compra de dois chopes 
Brahma de 500 ml ou 700 
ml ganhe um copo exclusi-
vo da Copa.

Restaurante  O Mineiro
Na compra de uma porção, 
ganhe uma long neck, e na 
compra de duas cervejas de 
600ml, a terceira é grátis.
 

Café Folha de Minas
Na compra de dois chopes de 
350 ml ou 500 ml, o terceiro 
sai de graça.

Seleção Brasileira joga 
contra a Sérvia na próxima 
quarta-feira, às 15 horas

COMANDO NOTÍCIA

A “Operação Curimbatá” está sendo realizada em alguns bairros da cidade

Na manhã de terça-feira 
(19) na sede da Guarda Civil, 
no Jardim Morada do Sol, foi 
realizada uma coletiva de im-
prensa para explicar o processo 
de treinamento que o Exército 
Brasileiro está realizando na 
cidade. A coletiva contou com 
a presença do General Briga-
da Basto, Comandante da 11ª 
Brigada Infantaria Leve, e do 
Coronel Orizon, Comandante 
do 2° Batalhão Logístico Leve.

Na tarde de ontem, dia 21, 
uma Ação Cívico Social (Anci-
so) foi realizada na Praça Dom 
Pedro II. Durante essa ação foi 
realizado diversas atividades, 
como: exposição de material de 
emprego, apresentações de ban-
das musicais, orientação sobre 
saúde física e bucal, desfile de 
tropas entre outras. A “Ope-
ração Curimbatá” está sendo 
realizada em alguns bairros 
da cidade, em que os soldados 
fazem ações simuladas em 
combates ao desarmamento 
entre outras operações.

O Coronel Orizon explica a 
importância desse treinamento. 
“Para nós está sendo um labora-
tório muito importante para que 

essa tropa já tenha espírito de 
corpo e passe realmente atuar. 
Mas nada melhor que o con-
tato com a população nas vias 
públicas da cidade para ter esse 
adestramento mais completo”.

O emprego do Exército Bra-
sileiro em diversas missões 
constitucionais tem sido cada 
vez mais frequente, especial-
mente na última década, não 
apenas no apoio aos “Grandes 
Eventos” (Jogos Panamerica-
nos Rio 2007, Jornada Mundial 
da Juventude 2013, Copa do 
Mundo FIFA 2014 e Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016), mas também, e principal-
mente, em Operações de Apoio 
aos Órgãos Governamentais 
para Garantia da Lei e da Or-
dem. Inserida nesse contexto, a 
11ª Brigada de Infantaria Leve 
(11ª Bda Inf L), sediada em 
Campinas, é uma das Forças 
de Emprego Geral do Exército 
Brasileiro, vocacionada para 
missões constitucionais de Ga-
rantia da Lei e da Ordem. Para 
tanto, a preparação constante e 
a prontidão permanente são fun-
damentais para o cumprimento 
de tais atribuições.
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Em vigor há 10 anos, Lei Seca 
demonstra dados positivos
Mortes em acidentes de trânsito decaíram 47% em Indaiatuba durante 7 anos

cidade |A5

Em 2015 morreram 28 pessoas em decorrência de acidentes de trânsito por embriaguez

DIVULGAÇÃO

A Lei Seca completou 
10 anos no último 
dia 19.  A norma 

foi criada com o objetivo 
de evitar que condutores 
dirijam depois de terem 
ingerido bebidas alcóolicas, 
uma vez que embriaguez no 
volante é uma das principais 
causas de acidentes e mortes 
no trânsito. Desde então, 
campanhas de conscien-
tização foram ainda mais 
estimuladas. É comum ver 
nas propagandas a célebre 
frase “se beber, não dirija”.

Um estudo divulgado 
no ano passado pelo Centro 
de Pesquisa e Economia do 
Seguro (CPES), apontou que 
entre 2008 e 2016, a Lei Seca 
teria evitado a morte de qua-
se 41 mil pessoas em todo o 
Brasil. Esse levantamento 
teve como base estatísticas 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde) e esse número equi-
vale a evitar a queda de mais 
de 80 aviões Boering 747.

Segundo dados do Ob-
servatório Nacional de Se-
gurança Viária (ONSV), a 
lei demonstra surtir efeito 
em Indaiatuba. Em 2001, 
ocorreram 27 mortes no 
trânsito. Já em 2008, ano em 
que a lei entrou em vigor, 
esse número subiu para 53. 
Contudo, em 2009, mesmo 
com uma população ainda 

maior na cidade, as mortes 
diminuíram para 29. Quan-
do comparadas estatísticas 
de 2008 com 2015, último 
ano disponibilizado pelo 
Observatório, os resultados 
foram ainda mais signifi-
cativos. A população nesse 
intervalo cresceu 28%, che-
gando a 235.367 habitantes, 
e o número de mortes caiu 
para 28, representando uma 
diminuição de 53%.

De acordo com Renato 
Campestrini, gerente técni-
co do Observatório, a Lei 
Seca é de grande importân-
cia, e sem ela, o número de 
mortos no trânsito poderia 
ser muito maior. “A Lei 
Seca tem papel importante 
na preservação da vida no 
trânsito brasileiro ao longo 
dos anos. É possível afirmar 
que sem ela, o número de 
mortos no trânsito em 2016, 

último dado disponibilizado 
pelo DATASUS, seria bem 
maior que os 37.345 regis-
trados”, afirma.

Legislação
A Lei Seca foi propos-

ta pelo Deputado Federal 
Hugo Leal (PSD). Ela en-
trou em vigor em 19 de 
junho de 2008. Antes dela, 
o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), aprovado em 

1997, limitava a ingestão de 
álcool em até seis decigra-
mas por litro de sangue. Em 
2008, passou a ser permitido 
apenas 0,1 miligrama por li-
tro. Foram fixadas punições 
que envolvem multas ele-
vadas, perda de habilitação 
e recolhimento do veículo. 
No caso de acidentes com 
vítimas, o responsável ainda 
deve responder a um proces-
so penal.

Em 2012 houve uma mo-
dificação, estabelecendo 
infração a partir de 0,5 mili-
grama por litro. Já em 2016, 
ficou fixado alcoolemia zero.

Para Campestrini, “a Lei 
Seca é um ordenamento 
com penalidades pesadas 
do ponto de vista financei-
ro e administrativo para o 
condutor à medida que sus-
pende o direito de dirigir por 
doze meses. É um remédio 
necessário para tentar cons-
cientizar as pessoas sobre 
os riscos que representam o 
ato de beber e dirigir. Ainda 
assim, o número de pessoas 
que admitem beber e dirigir 
ainda é alto, segundo o Mi-
nistério da Saúde, aumentou 
16% entre 2011 e 2016”, 
explica. “São pessoas que 
ainda acreditam que nada 
pode acontecer com elas 
no trânsito, mas é um risco 
desnecessário que assumem 
para si e para os demais 
usuários das vias, uma visão 
equivocada”, enfatiza.

O diretor mantém espe-
ranças de que futuramente a 
pessoas tenham consciência 
de que álcool e direção não 
se misturam. “Vamos tor-
cer para que daqui alguns 
anos, quando a Lei Seca 
completar 15, 20 anos, que 
a consciência, uma palavra 
chave no trânsito, tenha 
despertado nos condutores 
e efetivamente as pessoas 
não mais misturem bebida 
e direção”, finaliza.



GD Engenharia representado por Diego Almeida receberá mais um 
ano o Troféu Frutos de Indaiá
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Premiados do 13º Frutos de 
Indaiá comemoram indicação
Festa de premiação acontece no dia 14 de novembro, no salão social do Clube 9 de Julho

JME
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A 13ª edição do Fru-
tos de Indaiá 2018, a 
principal premiação 

dos melhores do ano de 2017, 
vai proporcionar uma noite 
agradável para as empresas 
selecionadas pelos indaiatu-
banos, como os melhores em 
seu segmentos.

Marcado para acontecer no 
dia 14 de novembro, às 20 ho-
ras, no salão social do Clube 9 
de Julho, a 13ª edição promete 
surpreender a todos com mais 
uma grandiosa festa.

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
manterá alguns parceiros 
como o som e iluminação 
do Estilo Som, filmagem do 
Programa por Aí e as fotos do 
parceiro Sica Fotos.

Os empresários eleitos 
em pesquisa, realizada com 
a população e leitores do 
jornal, receberão das mãos 
de Redecopa e do diretor 
do Grupo Mais Expressão, 
Alan de Santi, o troféu que 
simboliza o reconhecimento 
de seus trabalhos prestados 
à população em 2017. “A di-

ferença do Frutos de Indaiá é 
muito grande se comparada a 
outros ‘prêmios’ existentes na 
cidade e até mesmo na região. 
Uma delas está na partici-
pação apenas dos eleitos em 
primeiro lugar, o que acaba 
por limitar a quantidade de 
empresas, pois se o primeiro 
lugar não aderir ao pacote 
publicitário, o concorrente 
que ganhou em segundo lugar 
não pode participar, ficando 
o segmento vago e sem ne-
nhum representante”, explica 
o empresário e presidente do 
Grupo, Admilson Redecopa.

Para a psicóloga Katia 
Aparecida Precoma, ser in-
dicada para receber o troféu 
Frutos de Indaiá é uma con-
solidação. “É um reconheci-
mento do meu trabalho e fico 
muito feliz”, disse.

A GD Engenharia rece-
berá mais um ano o troféu 
Frutos de Indaiá. “A expec-
tativa para o dia da entrega 
do troféu é grande, pois a 
visibilidade que o troféu traz 
é enorme e poder fazer parte 
de um grupo de empresários 
da cidade é muito especial”, 
disse Diego Almeida, pro-
prietário da empresa.

Música
E para  fechar  a  noi -

te de premiação, a dupla 
Chitãozinho & Xororó irá 
encerrar o grandioso evento 
com chave de ouro. “Com 
certeza será um belíssimo 

show e está sendo muito 
aguardado, pois, são queri-
dos por todos”, disse Katia.

Almeida da GD Enge-
nharia disse que a escolha 
do show foi bem tradicio-
nalista. “A dupla me faz 

lembrar o passado e é bem 
interessante”.

Em seus  12  anos  de 
premiação, o palco do Fru-
tos de Indaiá já recebeu 
grandes nomes da música 
brasileira como Guilherme 

Arantes, Ultraje a Rigor, 
Peninha, Falamansa, Banda 
Blitz, Paula Lima, Rádio 
Táxi, Gian & Giovani, Pa-
ralamas do Sucesso, Elba 
Ramalho, RPM e Roupa 
Nova.

ARQUIVO PESSOAL

Psicóloga Katia Aparecida Precoma receberá pela primeira vez o Troféu 
Frutos de Indaiá
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Goleada de descontos 
na Opt Óculos no mês da 
Copa do Mundo
São três superpromoções por tempo limitado
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Neste mês de junho 
a Opt Óculos está 
com uma “Goleada 

de descontos” na Copa do 
Mundo. São três superpro-
moções para assistir o grande 
espetáculo de óculos novos.

Na primeira promoção, na 
compra de um óculos com-
pleto, o segundo terá 50% de 
desconto no de menor valor; 
Na segunda promoção, ao 
comprar dois óculos comple-
tos, o terceiro, de menor valor, 
sai de graça; Já a terceira 
promoção é para quem está 
procurando por um óculos 

solar. Na compra de um ócu-
los de sol, o segundo, também 
de menor valor, terá 25% de 
desconto. As três promoções 
são por tempo limitado.

Além das promoções da 
Copa do Mundo, a Opt Ócu-
los também oferece aos seus 
clientes outras compras vanta-
josas. Basta ir pessoalmente à 
loja e escolher qual promoção 
melhor se encaixa no seu 
bolso.

Na Opt Óculos você en-
contra as melhores marcas 
como Prada, Oakley, Polo, 
Ana Hickman, Ray-Ban e 
Speedo. Segundo Mayara 
Oliveira, proprietária da loja, 
a ótica trouxe para Indaia-

A Opt Óculos está localizada em dois endereços, na Rua Cerqueira César, 751 – Centro e na Avenida Ário Barnabé, 1602 – Jd. Morada do Sol

tuba um novo conceito. “O 
grande diferencial da Opt é 
o atendimento que o cliente 
tem. É totalmente diferente. 
Aqui não é aquele estilo das 
óticas antigas, com o balcão 
enorme que separa o cliente 
dos óculos”, explica.

A Opt Óculos está há 
menos de um mês na cida-
de e já conquistou muitos 
clientes que se sentiram 
satisfeitos com o atendi-
mento e com os produtos 
oferecidos. “Aqui o cliente 
pode ver mais de perto os 
produtos e tem mais liber-
dade para escolher. É nisso 
que a Opt se diferencia, no 
autoatendimento”, enfatiza.

A Opt Óculos está locali-
zada em dois endereços, na 
Rua Cerqueira César, 751 
– Centro e na Avenida Ário 
Barnabé, 1602 – Jd. Morada 
do Sol. Há também unidades 
nas cidades de Sorocaba, Itu, 
Salto e serão inauguradas em 
outras três cidades, Itapetinin-
ga, Tatuí e Itapeva.

Para saber mais sobre a 
ótica e suas promoções acesse 
o site da loja www.optoculos.
com.br ou as redes sociais 
facebook.com/optoculos ou 
pelo Instagram, @optoculos. 
Para maiores informações 
(19) 3016-4166 (Av. Ário 
Barnabé) ou 3318-4099 (Rua 
Cerqueira César).



A vencedora do concurso foi a aluna do 8º ano, Ana Clara Garcia
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Colégio Montreal realiza 
o 9º Arraial Montreal
Escola promoveu um concurso para a criação do convite da festa

DIVULGAÇÃO
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Inscrições começam na próxima 
semana para 174 mil bolsas

PROUNI

Neste sábado, dia 23, 
o Colégio Montreal 
realizará o 9º Arraial 

Montreal, a tradicional festa 
junina do Colégio, que terá 
início a partir das 16h e contará 
com quadrilha dos alunos do 
Maternal até Ensino Médio, 
barracas de brincadeiras e comi-
das típicas. Todo ano o Colégio 
promove um concurso para a 
criação do convite da festa. Este 
ano a temática escolhida foi 
Arte Moderna, homenageando 
o artista Milton Dacosta, um 
forte representante do cubismo 
no país. Os trabalhos foram 
produzidos em casa pelos alunos 
do 6º ano à 1ª série do Ensino 
Médio, orientados pela Profes-
sora de Artes, Rafaela Picinato. 

“Cada aluno deveria fazer uma 
entrevista entre seus familiares 
sobre as brincadeiras de que 
se entretinham quando crian-
ças e depois representar com 
desenhos, tendo como base as 
características cubistas do artista 
em questão”, relata.

A vencedora do concurso, 
Ana Clara Garcia, do 8º ano, 
conta que já conhecia as obras 
do Milton Dacosta e gosta do 
cubismo. “Eu me inspirei no 
quadro ‘A menina e a bicicleta’ 
do artista Francisco Amêndola 
e desenhei uma pipa porque ela 
simboliza leveza e mostra que 
você sempre consegue chegar 
mais alto. Fiz uma menina por-
que geralmente falam que pipa 
é brincadeira de menino, mas 
queria mostrar que as meninas 
também podem brincar”, conta 
Ana Clara.

Objetivo participa da 
Olimpíada de Robótica 

OLIMPÍADA

A partir do próximo dia 26, 
os estudantes interessados em 
participar do segundo processo 
seletivo de 2018 do Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) podem fazer a sua ins-
crição. Serão ofertadas 174.289 
vagas, sendo 68.884 integrais e 
105.405 parciais, em 1.460 ins-
tituições de ensino superior. As 
inscrições deverão ser realizadas 
apenas pela página do ProUni 
na internet, até as 23 horas e 59 
minutos do dia 29.

A portaria foi publicada 
nesta segunda-feira, 18, no 
Diário Oficial da União. Para 
se candidatar, é necessário ter 
feito o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 2017, 
ter alcançado no mínimo 450 
pontos e ter tido nota superior 
a zero na redação. Importante 
lembrar que as notas de outras 
edições do Enem não valem 
para pleitear uma bolsa.

Além disso, só podem parti-
cipar alunos brasileiros que não 
possuem curso superior e que 
tenham cursado o ensino médio 
completo na rede pública ou 
como bolsista integral na rede 
privada. Alunos que fizeram 
parte do ensino médio na rede 
pública e a outra parte na rede 
privada na condição de bolsista 
ou que sejam deficientes físicos 
ou professores da rede pública 
também podem solicitar uma 
bolsa.

O candidato que quiser uma 
bolsa integral deve ter uma ren-
da familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio. As bolsas 
parciais de 50% são destinadas 
aos alunos que têm uma renda 
familiar per capita de até três sa-
lários mínimos. Quem conseguir 
uma bolsa parcial, e não tiver 
condições financeiras de arcar 
com a outra metade do valor da 
mensalidade, pode utilizar o Fun-

do de Financiamento Estudantil 
(Fies). Os resultados com a lista 
dos candidatos pré-selecionados 
estarão disponíveis na página do 
ProUni na internet, a partir do dia 
2 de julho para a primeira chama-
da, e 16 de julho para a segunda.

Programa
O ProUni é um programa do 

Ministério da Educação que con-
cede bolsas integrais e parciais 
de 50% em cursos de graduação 
e sequenciais de formação espe-
cífica em instituições de ensino 
superior privadas. As instituições 
que participam do programa têm 
isenção de alguns tributos.

Na primeira edição do ProU-
ni desse ano, foram ofertadas 
242.987 bolsas, sendo 113.863 
integrais e 129.124, parciais. 
Desde que foi criado, em 2004, 
o ProUni já atendeu 2,5 milhões 
de estudantes, sendo que 70% 
com bolsas integrais.

Alunos do Ensino Médio estão animados com o Clube TED-Ed
META

Amanhã, dia 23 de junho, 
quatro equipes do Colégio 
Objetivo Indaiatuba disputa-
rão a fase regional da Olim-
píada Brasileira de Robótica 
(OBR), que será realizada no 
ginásio do COTUCA, o Colé-
gio Técnico de Campinas, das 
8h30min às 18h.

De acordo com o técnico 
e professor de Robótica do 
Objetivo, Leandro Mathias, 
82 equipes participarão das 
disputas no dia 23, que é 
seletiva para a etapa estadual 
da OBR.

A missão das equipes na 
competição será o desenvol-
vimento de um robô com-
pletamente autônomo que 
deverá cumprir a tarefa de 
resgatar vítimas sem interfe-
rência humana num ambiente 
hostil e muito perigoso. O 
robô deve ser ágil para supe-
rar terrenos irregulares, trans-
por caminhos desconhecidos, 
desviar de escombros e subir 
montanhas para conseguir 

salvar as vítimas desse de-
sastre, transportando-as para 
uma região segura onde os 
humanos já poderão assumir 
os cuidados.

De acordo com o profes-
sor, as equipes estão prepara-
das para o desafio. “Estamos 
treinando há um mês para essa 
competição que vem cres-
cendo a cada ano que passa. 
Não vai ser fácil, porque o 
nível das equipes subiu, assim 
como dos outros competido-
res”, declara o técnico do Ob-
jetivo Indaiatuba. “Nós temos 
como objetivo passar para o 
estadual, para depois tentar 
o nacional. Entraram várias 
equipes novas na competição, 
mas vamos fazer o nosso me-
lhor. Do nosso Colégio serão 
três equipes do nível 2 (9º ano 
e Ensino Médio) e uma do 
nível 1 (8º ano). A expectativa 
é que todas se saiam bem na 
OBR”, afirma o aluno Daniel 
Timura, integrante de uma das 
equipes.

O Colégio Meta realizou 
no último dia 15 uma pales-
tra com os pais de Ensino 
Médio sobre Clubes TED-
-Ed. O Clube Ted-Ed é um 
programa que prepara jovens 

para explorar ideias, esco-
lher uma delas e preparar 
uma fala curta, no formato 
palestras TED, sobre um 
tema escolhido pelo aluno.

O Clube Ted-Ed (Tec-

nologia, entretenimento e 
design) busca valorizar o 
interesse dos alunos e pre-
pará-los para apresentações. 
Os vídeos de palestras no 
formato TED são um grande 

sucesso porque conseguem 
transmitir conhecimento ao 
mesmo tempo que prendem 
a atenção de quem assiste na 
plateia e em casa.

O Brasil é o segundo 
país a receber um capítulo 
local dos Clubes TED-Ed, 
depois da Argentina. No 
país vizinho, já são mais 

de 300 escolas participan-
tes e, agora, com material 
em português, é esperado 
que o programa alcance um 
número bem maior, já que 
até a pouco tempo atrás era 
restrita a postagens feitas por 
professores de inglês.

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 

pelos profissionais do Colé-
gio, acesse o portal www.co-
legiometa.com, no facebook 
em facebook.com/Colegio-
Meta ou venham nos visitar. 
A Unidade I está situada na 
rua Hermínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina e a Unidade II, 
na Av. Cel. Antônio Estanis-
lau do Amaral, nº 1541, Itaici.
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Abono Salarial ano-base 2016 ainda 
estão disponíveis para saque
Prazo para ter acesso ao benefício acaba no dia 29 de junho
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PESQUISA

Empréstimo é alternativa para os 
inadimplentes limparem o nome

Para ter direito ao Abono Salarial do PIS/Pasep é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2016

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Termina no próximo dia 
29 de junho o prazo 
para os trabalhadores 

com direito ao Abono Sala-
rial ano-base 2016 sacar o 
recurso, que pode chegar a um 
salário mínimo, R$ 954. Caso 
o dinheiro não seja retirado 
pelos beneficiários, o valor 
vai para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) e o 
trabalhador só poderá sacar o 
abono do ano seguinte.

O ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, lembra que 
o FAT beneficia os trabalha-
dores brasileiros por meio 
do Seguro-Desemprego e 
também pelo Abono Salarial, 
mas que os beneficiários não 
podem deixar de pesquisar se 
têm direito e realizar o saque. 
“Mesmo que o FAT seja uma 
ferramenta dos trabalhadores, 
o recurso do Abono Salarial 
ano-base 2016 está disponí-
vel neste momento e pode 
auxiliar na renda das famílias, 
dando um fôlego para quem 
não está com as contas em 
dia”, afirma Yomura.

O Abono Salarial ano-
-base 2016 começou a ser 
pago em 27 de julho de 2017. 
Desde então, 22,2 milhões de 
trabalhadores foram pagos 
em todo o Brasil, de acordo 
com a última atualização. Os 
valores sacados atingiram R$ 
16,4 bilhões. Ainda há R$ 
1,6 bilhão à disposição dos 
trabalhadores.

 
Quem tem direito

Para ter direito ao Abono 
Salarial do PIS/Pasep é neces-
sário ter trabalhado formal-
mente por pelo menos um mês 
em 2016 com remuneração 
média de até dois salários 
mínimos. Além disso, o tra-
balhador tinha de estar inscrito 
no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e ter tido seus dados 
informados corretamente pelo 
empregador na Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais).

De acordo com o chefe da 
divisão do Abono Salarial do 
Ministério do Trabalho, Már-
cio Ubiratan Brito, a quantia 
que cada trabalhador tem para 
receber é proporcional ao 
número de meses trabalhados 
formalmente no ano-base e 

varia de R$ 80 a R$ 954.
 Quem trabalhou durante 

todo o ano recebe o valor 
cheio. Quem trabalhou por 
apenas 30 dias recebe o 
valor mínimo. “Se a pessoa 
trabalhou um mês, recebe 
1/12 do valor, se trabalhou 
dois meses, 2/12, e assim 
sucessivamente”, explica. 

Os empregados da iniciati-
va privada, vinculados ao PIS, 
sacam o dinheiro na Caixa. O 
banco disponibiliza uma pá-
gina (https://servicossociais.
caixa.gov.br/internet.do?seg-
mento=CIDADAO01) para 
que o trabalhador consulte se 
tem direito a receber o valor. 
Para isso, é preciso informar 

o número do PIS (geralmente 
registrado na carteira de traba-
lho) e digitar a senha. Quem 
não tem senha, pode cadastra 
uma na página de consulta. 

Para os funcionários públi-
cos, a referência é o Banco do 
Brasil. O banco disponibiliza 
um aplicativo (http://www.
bb.com.br/pbb/pagina-inicial/

setor-publico/governo-fede-
ral/gestao/gestao-de-recursos/
pagamento-de-ordens-ban-
carias,-salarios-e-beneficios/
pasep/aplicativo-bb-pasep#/) 
que precisa ser baixado e ins-
talado para que o trabalhador 
consulte se tem direito e o 
valor do benefício. (Fonte: 
Ministério do Trabalho)

SAQUE
Caixa divulga novo calendário de 
pagamento das cotas do PIS

A Caixa Econômica Federal 
iniciou na última segunda-feira, 
dia 18, a nova fase de pagamen-
to das costas do PIS conforme 
as novas regras estabelecidas. 

A Lei definiu que todos os 
cotistas do PIS poderão sacar 
seu saldo de cotas até o dia 28 
de junho. As cotas não sacadas 
serão corrigidos durante o mês 
de julho, com possibilidade de 
saque até o dia 28 de setembro 
de 2018. A correção aplicada no 
ano anterior foi de 8,9%.

De acordo com o vice-pre-
sidente de Governo da Caixa, 
Roberto Barreto, a estratégia do 
banco, como parceiro do Esta-
do, está alinhado às estratégias 

do Governo Federal para esti-
mular e aquecer a economia. “A 
liberação de recursos das cotas 
do PIS para todos os cotistas é 
uma medida que beneficia dire-
tamente milhões de brasileiros. 
Essa iniciativa vai aquecer e 
fortalecer a economia”, ressalta.

Quem pode sacar
Tem direito às cotas do 

PIS o trabalhador cadastrado 
no Fundo PIS/PASEP entre 
1971 e 4 de outubro de 1988 
que ainda não sacou o saldo 
total de cotas na conta indi-
vidual de participação.

A lei abriu uma janela tem-
poral para que todos os cotistas 

do PIS possam realizar o saque 
dos valores constantes nas con-
tas individuais. Até o dia 28 de 
setembro todos os cotistas terão 
direito ao saque. Os cotistas se-
guirão o calendário escalonado 
de pagamentos. As demais re-
gras de saque das cotas do PIS 
não foram modificadas.

É possível, por meio do 
site www.caixa.gov.br/cotas-
pis, consultar o saldo dispo-
nível para saque. Na página, 
o trabalhador pode visualizar 
o valor que tem a receber, 
a data do saque e os canais 
disponíveis para realização do 
pagamento. (Fonte: Agência 
de notícias Caixa)

REPRODUÇÃO

O empréstimo para nega-
tivados é uma alternativa que 
muitos consumidores inadim-
plentes recorrem como última 
saída para honrar compromis-
sos em atraso. Um levantamen-
to feito em todas as capitais 
realizado pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
revela que 16% dos consumi-
dores que estão ou estiveram 
com o CPF restrito nos últimos 
12 meses admitem ter procura-
do instituições financeiras que 
prestam esse tipo de serviço. O 
percentual sobe para 21% entre 
os consumidores inadimplentes 
das classes A e B.

Indagados sobre o porquê 
de terem contratado esse tipo 
de empréstimo, que de modo 
geral, não realiza consultas em 
serviços de proteção ao crédi-
to, três em cada dez (29%) ou-
vidos disseram que era a única 
maneira que eles encontraram 
para quitar as dívidas. Outros 

27% justificaram a rapidez do 
processo de limpar o nome, ao 
passo que 25% não consegui-
ram obter crédito em bancos 
convencionais.

“De olho nesse mercado 
de milhões de inadimplentes, 
muitos bancos e financeiras se 
especializaram em conceder 
crédito para quem está negati-
vado. Como é um tipo de em-
préstimo concedido de forma 
ágil e que exige o mínimo de 
burocracia, os juros cobrados 
nessa modalidade costumam 
ser elevados, o que requer 
cuidado do consumidor, que 
na urgência de contrair uma 
dívida para quitar outra, pode 
se atrapalhar ainda mais e 
ver sua dívida se tornar pra-
ticamente impagável”, alerta 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

A pesquisa ainda revela 
que nem todos os consu-
midores que contrataram o 
empréstimo para negativados 
conseguiram resolver seus 

problemas. Em cada dez 
entrevistados, quatro (43%) 
admitem que a situação fi-
nanceira não foi solucionada, 
sendo que 20% não consegui-
ram limpar o nome e ainda te-
rão de pagar pelo empréstimo. 
Os que consideram a solução 
resolvida somam 51% dos 
entrevistados.

“Muitos consumidores 
acreditam que o empréstimo 
é o único caminho que resta 
para sair do endividamento e 
limpar o nome. Porém, se de 
fato essa for a única opção, 
recomenda-se que o consu-
midor troque sempre a dívida 
atual por outra mais barata, o 
que nem sempre é viável na 
modalidade para negativados, 
que por ser uma operação 
mais arriscada, cobra juros 
mais elevados. O consumi-
dor que optar por esse tipo 
de serviço precisa pesquisar 
instituições e comparar as 
taxas cobradas”, orienta a 
economista Marcela Kawauti.
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O próximo desafio será no dia 13 de julho contra a AABB / MAPFRE

ADI é derrotada pelo 
Corinthians em casa
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TABELÃO

RODRIGO CAMPOS

Primavera empata com Barcelona Esportivo fora de casa
FANTASMA

Na última sexta-feira, dia 
15, a equipe principal de 
ADI perdeu pelo placar 

de 6x2 para o Corinthians, no 
Ginásio do Carlos Aldrovandi.

A equipe de Indaiatuba errou 
muito durante toda a partida per-
mitindo que o adversário tivesse 

diversas oportunidades para fazer 
o gol. Com poucos minutos de 
jogo na etapa inicial, o camisa 
17, Higor, abriu o placar e, logo 
em seguida, Douglas ampliou. 
Ambos os gols ocorreram devido 
à falha do goleiro da ADI.

A equipe corintiana seguiu 
em cima da ADI com uma mar-
cação forte, não permitindo que 
o mandante fosse para o ataque. 

Os jogadores Nairton, André 
e Bruni fecharam o placar da 
primeira etapa em 5 x 1 e a ADI 
teve um jogador expulso, após 
falta grave em cima do atleta do 
Corinthians.

Na etapa final, a ADI melho-
rou seu sistema de marcação e 
a equipe do Corinthians buscou 
administrar o resultado. Em boa 
jogada, o recém-convocado para 

a Seleção, Matheus, ampliou 
novamente e definiu de vez o 
placar. A ADI ainda descontou, 
mas não foi o suficiente. Com 
isso, o Timão segurou a lideran-
ça da competição e se garantiu 
na próxima fase.

O próximo desafio da ADI 
será no dia 13 de julho contra a 
AABB / MAPFRE no Ginásio 
da AABB em São Paulo.

ADI perdeu pelo placar de 
6x2 para o Corinthians, no 

Ginásio do Carlos Aldrovandi

Na última sexta-feira, dia 
15, o Primavera enfrentou o 
Barcelona Esportivo no Está-
dio Conde Rodolfo Crespi, em 
São Paulo, e ficou no empate 
por 0x0.

Durante todo o primeiro 
tempo o Primavera teve maior 
posse de bola, mesmo criando 

boas chances principalmente 
com Juninho, Giovani e Caio. 
Já a equipe mandante estreava 
seu novo técnico e montou 
uma “retranca” para segurar 
o ataque do Primavera.

Na etapa final, o fantasma 
saiu para o campo de ataque, o 
que deixava espaço para bons 

contra-ataques pouco apro-
veitados pelo time da casa e o 
Primavera errava demais nas 
finalizações.

O técnico do Tricolor ainda 
mexeu no seu elenco colocan-
do Bruno Pires, Anderson Ca-
tatau e Matheus Lú nas vagas 
de Caio, Giovani e Marqui-

nhos. O Técnico do Barcelona 
também mexeu na sua equipe 
colocando Carlos Henrique, 
Washington e Carlos Barbosa 
nos lugares de Guilherme, 
Felipe e Caique, porém, sem 
nenhuma ação mais positiva 
até o final do jogo. Apesar 
das tentativas nada de efetivo 

aconteceu e a partida acabou 
em 0 a 0.

O Fantasma da Ituana che-
gou aos 21 pontos, e como a 
rodada lhe favoreceu pelos 
conjuntos dos resultados, o 
Tricolor assumiu a liderança do 
Grupo, com 13 gols de saldo. 
Em segundo lugar está o Itararé 

com os mesmos 21 pontos, mas 
com 5 gols positivo.

Na próxima rodada o Pri-
mavera vencerá a equipe do 
Guarujá que desistiu da com-
petição, portanto, a equipe só 
volta atuar na 13° rodada no dia 
30 de junho contra o Jabaquara, 
fora de casa.

11º Copa Aifa – Arc Ferro e Aço Sub 20 2018
Rodada amanhã, dia 23, na Sol-Sol
Horário              Time 
13h50                 Atlético Santa Fé S. x Real Magia/CA 
14h50  Projeto Restitui S. 20 x Pref. Mun. Salto
15h40  União Tribuna/Sol Sol  x XII de Junho S. 20
16h30  Sem Chance S. 20 x Campo BonitoS.20

11º Camp. Liga Reg. Aifa Futsal Feminino
Finais, domingo, dia 24, na Sol-Sol
Horário Time
08h50  Atlético Oliveira FEM x  Sedesp Votorantim
10h15  Grêmio União Itu x Cruzeiro FEM

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018
Finais, domingo, dia 24, na Sol-Sol
Horário Time
12h00  Hangar 7 x Com. Cultura  Real
13h15  Batista JD. Morada do Sol x ASS. Deus Madureira

Campeonato Amador Série A 2018
Rodada, domingo, dia 24
Horário     Campo                   Time                             Grupo
13h30     Ponte Preta      Estrela Dourada x Benfica   A
13h30     Belo Horizonte   Sc Indaiatuba x Camisa 10   A
11h00     São Conrado       Manchester x Ponte Preta   A
13h30     Oliveira     Atlético Oliveira x Independente A
11h00   Belo Horizonte  3 Estrelas x Xv de Novembro        A
11h00   U.A Cardeal         U.A. Cardeal x Cardeal Fc      B
13h30   Jardim Brasil      Jardim Brasil x Paulistinha         B
11h00  Ponte  Preta     Operário x Florence Fc          B
13h30  Osan  Santa Cruz x Elias Fausto           B
09h00  Osan  Lbc x Mastiga Samba               B
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Veteranos e adultos entram em campo para definir os finalistas das duas copas

Semifinais do Society 
do Indaiatuba Clube 
acontecem domingo
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IMPRENSA IC

X
Costa RicaBrasil

22/06/2018 - São Petersburgo - às 9h

TABELA COPA DO MUNDO
2ª Rodada, jogos sexta-feira, dia 22

Horário   Time          Grupo

 09h00   Brasil x Costa Rica                          E

 12h00                  Islândia x Nigéria                                D

 15h00                  Sérvia x Suíça                                      E

2ª Rodada, jogos sábado, dia 23

Horário   Time          Grupo

09h00                               Bélgica x Tunísia                G

12h00                              Coréia do Sul x México          F

15h00                              Alemanha x Suécia                     F

2ª Rodada, jogos domingo, dia 24

Horário   Time          Grupo

09h00                              Inglaterra x Panamá             G

12h00                              Japão x Senegal                    H

15h00                              Colômbia x Polônia                H

3ªRodada, jogos segunda-feira, dia 25

Horário                             Time                                    Grupo

11h00                                Uruguai x Rússia                  A

11h00                                Egito x Arábia Saudita            A

15h00                                 Portugal x Marrocos                 B

15h00                                Espanha x Irã                        B

3ª Rodada, jogos terça-feira, dia 26

Horário   Time          Grupo

11h00                              Dinamarca x França                  C

11h00                             Austrália x Peru                      C

15h00                             Nigéria x Argentina             D

15h00                              Islândia x Croácia              D

3ªRodada, jogos quarta-feira, dia 27

Horário                             Time                                  Grupo                        

11h00                     Coréia do Sul x Alemanha          F

11h00                      México x Suécia                       F

15h00                      Sérvia  x Brasil                       E

15h00                     Costa Rica x Suíça                   E

3ª Rodada, jogos quinta-feira, dia 28

Horário      Time         Grupo

11h00                               Japão x Polônia               H

11h00                               Senegal x Colômbia         H

15h00                               Bélgica x Inglaterra           F

15h00                               Tunísia x Panamá             F

Seleção Brasileira estreia com empate na Copa do Mundo
COPA DO MUNDO

No domingo, dia 17, 
foram definidos os 
semifinalistas das 

duas copas no Indaiatuba 
Clube.

A primeira surpresa apa-
receu logo no jogo de abertu-
ra. Pelos Veteranos, a Verona 
Restaurante e Buffet, que 
tinha a vantagem do empate, 
entrou em campo com muitos 
desfalques e não conseguiu 
segurar a equipe do Maxi-
mus, que venceu de virada, 
por 5 a 2.

A segunda vaga na se-
mifinal foi conquistada pelo 
Vizzent Calçados que bateu 
o MMídia por 1 a 0.

No grande jogo do dia, 
o Doutor Infiltração ganhou 
do Brindes do Dia por 2 a 
1 em uma partida cheia de 
alternativas e chances para os 
dois lados. Jogando por um 
empate, o Colégio Pólo não 

precisou do regulamento para 
chegar até a semifinal e fez 
5 a 3 contra o Red Balloon.

A partir das 7h45 deste 
domingo, dia 24 de junho, os 
times do Brasiltex, Multifer, 
Maximus Vistoria e Vizzent 
Calçados (Veteranos) e DF 
Engenharia, Padaria Líder, 
Doutor Infiltração e Colégio 
Pólo (Adultos), entram em 
campo para definir qual será 
a grande decisão dos dois 
campeonatos.

Na abertura da Copa Sor-
vete Selecto Ice Categoria 

Veteranos, o Brasiltex, me-
lhor equipe da primeira fase, 
enfrenta o Maximus Vistoria, 
pior entre os quatro classifi-
cados. Logo depois, o Multi-
fer, segundo colocado encara 
o Vizzent Calçados que está 
em terceiro lugar, às 9h10.

Pela Copa Colégio Pólo 
Categoria Adultos, o primei-
ro jogo desta fase acontece 
às 10h15, quando o primeiro 
colocado, DF Engenharia, 
disputa uma vaga na final 
contra o Colégio Pólo que 
está em quarto lugar.

Fechando o dia, por volta 
das 11h20, o time da Padaria 
Líder, vice-líder no geral, 
tem confronto com o Doutor 
Infiltração para saber quem 
fica com a última vaga na 
decisão do turno.

Nos dois torneios, os times 
com melhor classificação na 
fase inicial possuem a vanta-
gem de jogar por um empate. 
Com isso, somente a vitória 
garante os times do Maximus 
Vistoria, Vizzent Calçados, 
Colégio Pólo e Doutor Infil-
tração na grande decisão.

A seleção brasileira estreou 
no último domingo, dia 17, em 
Rostov contra a Suíça e ficou 
no empate por 1x1. O Brasil 
não conseguiu repetir o mesmo 
desempenho dos amistosos 
e alguns jogadores ficaram 
abaixo do esperado.

O Brasil fez um bom pri-
meiro tempo, controlando bem 
o adversário tendo oportunida-
des de abrir o placar com Pau-
linho e Neymar, até que aos 
19 minutos, Philippe Coutinho 
fez um golaço de fora da área.

Na etapa final logo no iní-

cio do jogo, aos 4 minutos de 
bola rolando, a Suíça empatou 
com o gol de Zuber em falha 
geral da defesa brasileira e do 
goleiro Alisson.

Após o empate a equipe do 
técnico Tite não teve volume 
de jogo suficiente para chegar 
ao segundo gol.

O jogo ainda foi marcado 
por lances polêmicos em que 
o árbitro mexicano César Ra-
mos não considerou falta em 
Miranda no lance do gol da 
Suíça e uma possível penali-
dade em Gabriel Jesus. A CBF 

(Confederação Brasileira de 
Futebol) enviou uma carta à  
FIFA reclamando dos lances 
e pedindo o áudio da conversa 
entre o juiz e o árbitro de vídeo.

Neymar sofreu muitas 
faltas por parte da seleção 
Suíça que fez praticamente 
um rodizio de faltas no prin-
cipal nome da seleção que 
saiu do jogo mancando.

O técnico Tite disse em 
coletiva que Neymar não 
está 100% das suas condi-
ções físicas e que só estará 
na condição ideal a partir 

das oitavas de final. O atleta 
brasileiro vem de uma lesão 
no dedinho do pé e teve que 
passar por procedimento 
cirúrgico.

Com o empate, Brasil e 
Suíça estão em segundo lu-
gar no grupo com um ponto 
cada. A Sérvia, que venceu a 
Costa Rica por 1 a 0 no pri-
meiro jogo do dia, é a líder 
do grupo E, com três pontos. 

O próximo jogo da sele-
ção é hoje, dia 22, contra a 
Costa Rica às 9 horas em São 
Petersburgo.

Um dos gols da 
vitória de 5 a 

2 do Maximus 
Vistoria (branco) 
contra o Verona 

Restaurante, que 
garantiu a vaga 
na semifinal dos 

Veteranos
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COMANDO NOTICIA

Homem é preso após 
espancar esposa

Trio rouba máquinas 
próximo ao bairro 
Caminho da Luz

AGRESSÃO

ROUBO

Os bandidos levaram duas máquinas retroescavadeiras e um patrol

COMANDO NOTICIA

Na noite de domingo (17) 
um homem foi preso após 
espancar sua esposa no Jar-
dim Morada do Sol. O autor 
utilizou uma guitarra nas 
agressões.

Segundo os policiais mi-
litares, eles estavam fazendo 
patrulhamento perto de uma 
pizzaria na Avenida Ário 
Barnabé quando foram cha-
mados pelos moradores que 
relataram a ocorrência. Os 

policiais abordaram o rapaz,  
mas nada foi encontrado.

Quando entraram na casa 
viram crianças chorando e 
a vítima com cabeça ensan-
guentada. Ela relatou aos 
policiais que foi agredida na 
cabeça pelo companheiro e 
foi levada pela equipe para ser 
atendida, e, depois de medica-
da, foi liberada.

O marido foi conduzido à 
delegacia e preso.

Caso ocorreu no Jardim Morada do Sol

Mulher passa mal e capota 
carro na Avenida dos 
Trabalhadores

MAL SÚBITO

Na manhã de quarta-feira 
(20) uma mulher de 32 anos 
sofreu um mal súbito e aca-
bou capotando o carro na 
Avenida dos Trabalhadores.

A mulher teria passado 
mal quando foi virar na 
avenida vindo da Presidente 
Kennedy. Segundo informa-
ções, ela nunca teve esse 

problema de saúde.
A equipe do Corpo de 

Bombeiros, integrantes da 
ambulância municipal e a 
Polícia Militar auxiliam no 
regaste da mulher que foi 
retirada de dentro do carro. 
Ela foi socorrida e encami-
nhada ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo.

Pedestres são atropelados 
por moto no Monte Verde

ATROPELAMENTO
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Haoc

JME

Na noite de sábado (16) três 
pedestres foram atropelados por 
uma moto no Jardim Monte Ver-
de. Uma delas sofreu uma fratura 
exposta no pé direito e outra na 
fratura na perna.

O acidente foi registrado nas 
Ruas Ricieri Scachetti e Augusto 
Amgarten. Segundo os morado-
res, foi o segundo atropelamento 
em menos de uma hora. O ante-
rior teria envolvido um carro e 
uma moto no mesmo local.

Ainda segundo relatos, a 
visibilidade é difícil nesse cru-

zamento e a subida é muito 
íngreme, e o motorista acaba 
não respeitando a sinalização de 
pare. A causa desse acidente é 
desconhecida.

As outras duas vítimas atro-
peladas e o motoqueiro foram 
socorridos pelas ambulâncias 
municipais. Duas vítimas foram 
levadas ao pronto socorro do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) e as outras duas 
a Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA), todas sem ferimentos 
graves.

Dois acidentes foram registrados no mesmo local

COMANDO NOTICIA

Rapaz se passa por 
comprador e furta veículo

FURTO

Uma mulher teve seu veículo 
furtado, após tentar vendê-lo 
pelas redes sociais. O caso acon-
teceu na cidade de Rafard, mas 
a Guarda Civil de Indaiatuba foi 
quem recuperou o veículo na 
noite de sábado (16).

De acordo com a vítima, ela 

anunciou a venda pelas redes 
sociais quando um rapaz que se 
passava por comprador pediu 
para “fazer um teste no carro”. 
A vítima permitiu e o rapaz não 
voltou. Em Indaiatuba o carro 
foi localizado e recuperado pela 
Guarda Civil.

Carro pega fogo na 
Avenida Conceição

GC resgata cachorra 
atropelada no Jardim Brasil

GAP recebe denúncia de 
tráfico de drogas

INCÊNDIO

ACIDENTE

DENÚNCIA

Por volta das 9h30 da 
manhã de segunda-feira 
(18) um carro pegou fogo 
na Avenida Conceição. O 
incêndio foi  controlado 
rapidamente com ajuda de 
moradores e da Guarda Mu-
nicipal. Ninguém se feriu.

Segundo informações da 
Guarda quando o condutor 
foi dar partida no veículo, 
sentiu um calor muito forte 
debaixo do volante. Logo 
ele notou uma fumaça sain-
do do motor do veículo. A 
GM foi acionada, e conse-

guiram mover o automóvel 
para fora da residência.

O fogo estava aumen-
tando, mesmo com as ten-
tativas de jogar água sobre 
o veículo.  Demorou um 
pouco até que fosse conti-
do, mas os moradores e a 
Guarda Municipal conse-
guiram apagar.

O Corpo de bombeiros 
chegou pouco depois, e ini-
ciou a avaliação do veículo. 
Contudo, ainda não havia 
sido constatada a causa do 
incêndio.

Na madrugada de do-
mingo (17) três ho-
mens armados rouba-

ram duas máquinas retroesca-
vadeiras em uma obra perto do 
bairro Caminho da Luz.

Segundo depoimento da 
vítima, o roubo começou 
quando o primeiro assaltante 
chegou, por volta as 21h30, e 
se passou por um entregador 
de pizza. Ao anunciar o assalto 
outros dois indivíduos que 
estavam em um carro foram 
ao encontro da vítima.

Ela disse ainda em depoi-

mento que foram vistas duas 
armas e que foi amarrado e 
levado para dentro de um 
local, onde o trio usou drogas 
e comeu a pizza no local dos 
fatos. Quase no amanhecer de 
domingo os bandidos fugiram 
levando as duas máquinas 
retroescavadeiras e um patrol.

A vítima só foi liberta-
da quando os companheiros 
chegaram para trabalhar. A 
Guarda Civil atendeu a ocor-
rência que foi apresentado 
ao delegado. Até o momento 
ninguém foi preso.

Durante o patrulhamento 
pelo Bairro Jardim Brasil na 
noite desta quinta-feira (14), 
os Guardas localizaram uma 
cachorrinha, que, segundo 
moradores, havia sido atro-
pelada a alguns instantes e 

estava chorando na rua.
Rapidamente a equipe 

realizou o seu resgate e a 
encaminhou para o Centro 
de Zoonoses da Prefeitura, 
onde recebeu atendimento 
veterinário e passa bem.

Durante o patrulhamento rea-
lizado no Bairro Jardim Morada 
do Sol na noite desta quarta-feira 
(13), um veículo parou ao lado da 
viatura do GAP (Grupo de Ações 
de Policiamento Especial), e infor-
mou aos Guardas que um homem 
de boné laranja, blusa preta e calça 
preta estava realizando o tráfico 
de drogas próximo a um bar na 
Rua Renato Riggio. Segundo a 
informação, este homem pegava 
a droga em um cano de água, que 
ficava na calçada, ao lado do bar.  
Com as informações passadas pelo 
denunciante, os homens da Guarda 
Civil foram até o local, e flagraram 

W.B.M. pegando algo em um cano 
de agua e entregando para C.A.S.P.

Abordados, C.A.S.P. dis-
se aos Guardas ser usuário, e 
relatou que tinha acabado de 
comprar uma porção de cocaína. 
Já W.B.M. confessou aos Guar-
das estar realizando o tráfico de 
drogas naquele local. No cano 
de água os Guardas encontra-
ram mais 14 tubetes de cocaína. 
Diante dos fatos, tudo foi condu-
zido até a delegacia de polícia, 
onde o delegado determinou a 
apreensão da droga e a prisão 
em flagrante delito de W.B.M. 
pelo crime de tráfico de drogas.
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Ingressos para evento já estão à venda na secretaria do Clube

Indaiatuba Clube celebra 
61 anos com grande 
festa no dia 14 de julho

A15

DIVULGAÇÃO BANDA MEGA SHOW

ARQUIVO PESSOAL

CINEMA

HEREDITÁRIO - Lançamento  -  Terror  -  Classificação 16 anos  -  127 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Quarta (27):   19h00
DUBLADO
Polo Shopping:  Quinta (21)  a  Terça (26):   16h15  /  21h45
Quarta (27 - dia terceiro jogo do Brasil na Copa):   somente  21h45
..............................................................................................................................
SUBMERSÃO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição*  
-  Romance / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (26):   19h30. *Atenção: para a sessão “Cineclube 
Indaiatuba” os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
JURASSIC WORLD:  REINO AMEAÇADO - 2ª senana  -  Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Domingo (24),  Terça (26)  e  Quarta (27):   
18h50  /  21h35. Segunda (25):   somente 18h50
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Segunda (25):   17h15  /  20h15
Terça (26):   17h15. Quarta (27 - dia terceiro jogo do Brasil na Copa):   so-
mente  20h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Domingo (24)  e  na  Terça (26):   15h30  
/  17h20  /  20h20. Segunda “Top” (25):   15h30  /  17h20  /  20h20  /  21h35
Quarta (27 - dia terceiro jogo do Brasil na Copa):   somente  20h20. 
Polo Shopping: Quinta (21),  Sexta (22),  Segunda (25)  e  Quarta (27):   18h35
Sábado (23)  e  Domingo (24):   14h30  /  18h35. Terça “Top” (26):   18h35  
/  20h15
3D - DUBLADO
Polo Shopping: uinta (21)  a  Terça (26):   15h40  /  21h20. Quarta (27 - dia 
terceiro jogo do Brasil na Copa):   somente 21h20
..............................................................................................................................
TALVEZ UMA HISTÓRIA DE AMOR - 2ª semana  -  Comédia Romântica  
-  Classificação 12 anos  -  101 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Terça (26):   16h45  /  19h50. Quarta (27 - dia 
terceiro jogo do Brasil na Copa):   somente  19h50
..............................................................................................................................
SOL DA MEIA-NOITE - 2ª semana  -  Romance  -  Classificação 12 anos  
-  92 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Domingo (24)   e  na   Quarta (27):   18h30. 
*Segunda, dia 25,  e  terça, dia 26, não será exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (25):   18h30
..............................................................................................................................
OITO MULHERES E UM SEGREDO - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 
14 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Domingo (24):   16h00  /  21h00. Terça (26):   
16h00. Quarta (27 - dia terceiro jogo do Brasil na Copa):   somente  21h00
*Segunda, dia 25, não será exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (25):   16h00  /  21h00
..............................................................................................................................
GNOMEU E JULIETA: O MISTÉRIO DO JARDIM - 4ª semana  -  Animação  
-  Classificação livre  -  86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (23)  e  Domingo (24): 15h00. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”: NESTE FILME INGRESSO ÚNIDO R$ 6,00 POR 
ESPECTADOR
Polo Shopping
Sábado (23)  e  Domingo (24):   18h00. PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA”: 
NESTE FILME INGRESSO ÚNIDO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
..............................................................................................................................
DEADPOOL  2 - 6ª semana  -  Ação / Comédia  -  Classificação 16 anos  
-  108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21),  Sexta (22),  Segunda (25),  Terça (26)  e  Quarta 
(27):  20h50. Sábado (23)  e  Domingo (24):   15h10  /  20h50
..............................................................................................................................

Mister Indaiatuba concorre a Mister Brasil Tim 
em Águas de Lindóia

CONCURSO

A Banda Mega Show será a grande atração da noite da Festa de Aniversário do Indaiatuba Clube, dia 14 de julho

O Indaiatuba Clube 
comemora mais um 
ano de vida em gran-

de estilo. E em comemoração 
aos seus 61 anos, o clube irá 
realizar no dia 14 de julho, à 
partir das 22 horas, uma Festa 
de Aniversário.

Os convites e mesas fe-
chadas para o Aniversário 
do Indaiatuba Clube podem 
ser adquiridos somente na 
Secretaria Social do IC, entre 
segunda e sexta-feira, das 8h 
às 17h e aos sábados, das 8h 
às 11h. Informações e reservas 
pelo número (19) 3834-2399.

Com possibilidade de re-
ajustes, o convite masculino 
custa R$ 110 para associados 
e R$ 200 para convidados. Já 
o feminino é vendido por R$ 
90 para associadas e R$ 180 
para as convidadas. Crianças  
de até 10 anos não pagam. 
Entre 10 e 14 anos pagam R$ 
50 e acima desta idade o preço 

segue a referência dos adultos.
Considerada umas das me-

lhores bandas show do estado, 
a Banda Mega Show será 
a responsável por animar a 
noite, tocando as músicas que 
agitam o público em festas 
como a do Indaiatuba Clube.

Responsável por encantar 
o público em outros eventos 
realizados pelo IC, Vladimir 
Seneme novamente vai assi-
nar a decoração do Salão So-

cial, prometendo surpreender 
a todos.

O jantar, as entradas e toda 
a parte gastronômica e de be-
bidas da noite será conduzida 
pela equipe do Buffet Visual, 
que vai servir 20 tipos de en-
tradas entre canapés, finger 
foods e salgados antes do 
jantar. Para acompanhar todas 
as delícias, a parte das bebidas 
terá disponível ao público cer-
veja, whisky, vinho branco, 

coquetéis, refrigerantes, sucos 
e águas.

A orientação de traje para 
a festa é esporte fino.

De acordo com o diretor 
social do Clube, Paulo Finat-
ti, para oferecer uma maior 
comodidade aos associados 
e convidados, durante a noite 
será oferecido, em um espaço 
exclusivo, o serviço de re-
creação para crianças com a 
presença de recreadores.

O Mister Junior Matheus 
Oliveira, de 19 anos vai con-
correr a Mister Brasil Tim em 

concurso que será realizado 
neste domingo, dia 24, na 
cidade de Águas de Lindóia.

Matheus Oliveira é modelo 
desde os 15 anos de idade e já 
possui títulos como Mister Tim 
Indaiatuba e Mister Tim São 
Paulo. No Mister Brasil, Ma-
theus vai representar o estado 
junto com outros participantes.

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão o jovem 
modelo conta como começou 
sua carreira. “Antes queria 
estudar Biologia, mas sempre 
tive o apoio da minha mãe, 
ela sempre me encorajou para 
seguir a carreira”.

Matheus Oliveira também 
explica como está sendo seu 
preparo para o concurso. 
“Tenho bastante confiança 
em mim, minha preparação 
é diária com treinos e estou 
muito confiante”, enfatiza.

O concurso é realizado 
por etapa eliminatória e os 
candidatos se apresentam 
hoje, dia 22, para o confi-
namento onde será realizado 
um jantar e também vão 
ocorrer algumas provas.

O vencedor será conhe-

cido no domingo e ainda no 
dia também ocorrerá o Miss 
Brasil Tim.

Matheus Oliveira explica 
seu amadurecimento durante a 
carreira. “Eu aprendi bastante, 
vi que um concurso de beleza 
não avalia só a beleza, eles 
avaliam um conjunto tanto 
com postura perante a socie-
dade e suas atitudes”, conta. 
“Eu cheguei a ver o Mister 
Ceará, Mister Minas Gerais, 
mas acredito que no dia vai 
vencer que estiver mais prepa-
rado. Não tem um candidato 
favorito”, avalia.

Matheus ainda nos conta 
o que pretende fazer após o 
concurso. “Pretendo estudar, 
fazer uma faculdade de direito 
ou medicina veterinária junto 
com a carreira de modelo. 
Meu objetivo é ir para o curso 
Mister Universal Tim, mas 
por conta da idade não sei se 
posso participar pois, a idade 
mínima é a partir dos 21 anos. 
Mas quero muito participar e 
vencer”.

Mister Junior Matheus Oliveira concorre a faixa de Mister Tim Brasil



Eliminatória e final do 
Festival de MPB acontece 
neste fim de semana
Cantora Fernanda Porto será a atração de encerramento da 14ª edição do concurso
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Horóscopo de 22 a 28/06 Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará ainda mais focado em trabalho e projetos. 
O momento está muito propício para a manutenção da 
saúde. Se tiver algum prolblema de saúde, agora é hora 
de melhorar. Busque um profissional e resolva de imedi-
ato. Em termos de relacionamento, tem uma gande opor-

tunidade de ampliar seus contatos. Tenha cuidado com sua ansiedade, 
pois pode aumentar neste período.

O taurino tende a sentir que os assuntos afetivos estão 
ganhando destaque por estes dias em sua vida. Inclusive, 
pode melhorar seu magnetismo tornando o nativo mais 
atraente e novidades relacionadas a um namoro ou ro-
mance tendem a ocorrer. Em termos financeiros, o mo-
mento é de agitação e batalha, mas o dinheiro vem com 
certeza. Estará com facilidade para trabalhar com acordos e negociações 
que resultarão em benefícios. Aproveite a boa fase.

O geminiano estará focado em sua vida familiar, nos assun-
tos do seu lar, em tudo o que envolve sua vida doméstica 
e os relacionamentos em família, pois estará mais caseiro 
e acolhedor. Bom momento para encontros com amigos 
dentro de casa. Apesar desse recolhimento gostoso o nativo 
pode sofrer de ansiedade e agitação pois sente uma força 

que o impulsiona para expansão em seus assuntos trabalhistas. Aproveite.

O canceriano tem em suas mãos uma possibilidade 
de se comunicar de forma bem positiva e permitindo 
melhorar sua relação trabalhista e seus acordos ou 
negócios, permitindo expansão de seus assuntos. As 
viagens e os estudos são também altamente beneficia-
dos. Apesar dessa força de negociação, o nativo se sentirá mais intro-
spectivo, voltado para sua vida íntima e emocional. Momento bom 
para reflexão e dinâmica espiritual (preces, contatos espirituais, etc).

O leonino trabalha fortemente dois assutos nessa se-
mana: como buscar sua melhora financeira e como 
diminiuir um egoísmo intenso que possa estar atrapal-
hando suas relações mais íntimas. Financeiramente, é 
uma boa semana pois há possibilidade do dinheiro vir 

mais rapidamente. Um amor do passado pode voltar à sua vida. Proje-
tos em andamentos tendem a dar muito certo.

O virginiano entra em um período que sua vida profission-
al adquire uma estabilidade tanto no que diz respeito ao 
bom ambiente de trabalho quanto a projetos que caem em 
suas mãos e que consegue dar um bom prosseguimento. 
Bom momento para apresentar projetos e dar palestras. 
Ambiente de trabalho colaborativo e harmônico para com o nativo.

O libriano entra em uma fase de introspecção e plane-
jamento de novos passos relacionados a seus planos 
pessoais e profissionais. Esse momento envolve re-
flexão e decisões, que provavelmente serão tomadas 
adiante. O nativo terá facilidade com pessoas que vêm 

de longe ou com projetos de médio prazo, especialmente os que en-
volvem publicações e assuntos metafísicos.

Semana que marca dias de intenso movimento e compro-
missos sociais, e isso facilitará a formação de novas amiza-
des e possibilita a reformulação das antigas amizades. Um 
projeto social ou político pode ganhar força, desde que o 
nativo faça apresentação ou explanação dele. Seu relacio-
namento pode estar passando por uma reformulação.

A vida profissional do sagitariano estará mais mov-
imentada que antes, indicando uma semana de boas 
novidades em sua carreira e o nativo vai estar sen-
do direcionado rumo ao seu sucesso, na direção do 
crescimento. Estará mais falante que nunca, e isso 
pode ajudar a focar em seus relacionamentos pessoais 

(estará mais sensual)  e/ou  profissionais.

O nativo terá induções que o levam a entrar em conta-
to com possibilidades de desenvolver trabalhos espir-
ituais, acadêmicos ou receber visitas de pessoas que 
moram longe ou estrangeiras para entrar em contato 
com motivos espiritualizados. Um novo projeto pode 
trazer um novo movimento à sua vida. Você estará 
mais aberto e comunicativo. Um novo rumo está se formando em 
sua vida.

Nessa semana o aquariano está mais sensível e vol-
tado para o seu mundo emocional. Seus sentimentos 
profundos por algo ou alguém podem aflorar e seu 
sentimento de continuidade nos relacionamentos ou 
de negociação em sociedade pode ficar abalado. É 
possível ter prazer e divertimento em um projeto re-

alizado em equipe. Novas amizades podem ocorrer.

O pisciano estará vivenciando momentos de grande ag-
itação em seus relacionamentos. Seu relacionamento 
tende a indicar a continuidade de uma negociação. Sua 
vida doméstica e familiar ganha um novo movimento 
e pode trazer momentos de alegria, mas a atenção para 
com o cônjuge pode ser um ponto de dificuldade.

Auto-ajuda, comédia romântica e finanças entre os mais vendidos 
Barraca do beijo
E o que falar do mais novo sucesso da Netflix??? O livro Barraca 
do Beijo, de Beth Reekles, que deu origem ao filme, também já 
está no ranking dos mais procurados. E não é pra menos.
A história - com um enredo clichê, mas bem conduzido - tem todos 
os elementos que uma boa comédia romântica deve ter: uma pro-
tagonista atrapalhada, um melhor amigo fofo, um galã charmoso e 
romântico, um romance proibido e vários momentos emocionantes. 
Leve, divertido, o livro prende a atenção nas primeiras páginas e 
vai te fazer rir, suspirar, chorar e torcer muito para que a história 
da Elle, personagem principal, tenha um final feliz. O legal da 

história são as descobertas feitas por todos os personagens diante das mudanças que 
acontecem na adolescência. Leitura super indicada para o público teen.

Milagre da manhã
Sabe aquele livro que muda o seu jeito de ver o mundo e te dá 
ânimo para transformar a vida?
O livro Milagre da Manhã, escrito por Hal Elrod, é um desses. 
E não é a toa que ele está na lista dos mais vendidos do país. 
Ele é o perfeito combo de livro incrível, auto-conhecimento, 
inspiração e mudança de vida.
A leitura com parágrafos pequenos e linguagem simples, favo-
rece a leitura, deixando-a fluir. É um excelente livro para quem 
quer começar a ler referências  de desenvolvimento pessoal.
Em linhas gerais, o livro traz um conjunto de seis tarefas 
que você pratica todas as manhãs, que Elrod denomina de 

salvadores de vidas. As seis tarefas são realizadas em até uma hora, todos os dias pela 
manhã. Nos dias mais tumultuados e depois de algum treino, elas já podem ser feitas 
em 6 minutos por dia. São técnicas simples que qualquer pessoa consegue executar. 

Permita-se ler o livro desse californiano que sofreu um grave acidente aos 20 anos e foi 
desacreditado pelos médicos, surpreendendo todas as expectativas e a lógica médica, se 
tornou um empreendedor, corredor de ultra maratonas e autor de best-seller. Acredite, é 
possível mudar sua vida. 

Me poupe!
Quem acompanha o canal no Youtube Me Poupe! não vai se 
decepcionar com o livro. A criadora do canal, Nathalia Arcuri, 
venceu o desafio de levar para o papel a linguagem que se tornou 
a sua marca registrada.
O livro traz 10 passos simples para nunca mais faltar dinheiro 
no seu bolso. A partir dessas dicas, você vai aprender a dar um 
basta nos hábitos que sabotam sua saúde financeira, a identificar 
as crenças que impedem seu enriquecimento e a encontrar mo-
dalidades de investimento que caibam na sua realidade. 
E o melhor: vai descobrir um mundo maravilhoso em que o 
dinheiro trabalha para você, e não você para ele. Mas talvez a 

dica mais importante seja: poupar não é só acumular um monte de dinheiro. 
Poupar tem a ver com realizar sonhos. É necessário ter foco, estabelecer prioridades e 
até abrir mão de uma ou outra coisa em nome de um objetivo maior.

Kelly Xavier, tem 44 anos, é jornalista, mãe, empresária e adora histórias. 

“Garota e Garoto Estudantil” chega a sua etapa final 
BELEZA

GERALDO BETIOL/ MICAELA ZOTTE

Neste final de semana 
acontece a eliminató-
ria e a final do 14º Fes-

tival de MPB. No total foram 
recebidas 35 inscrições, sendo 
31 efetivadas e quatro cancela-
das por irregularidade. A elimi-
natória do tradicional concurso, 
promovido pela secretaria de 
Cultura, acontece amanhã, dia 
23. Já a final será no domingo, 
dia 24, com apresentação da 
artista Fernanda Porto.

As duas etapas começam a 
partir das 15h, na Sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei, com 
entrada gratuita.

Participarão das elimina-
tórias nesta ordem de apre-
sentação: Banda Andaluzia; 
Levi Estevão; Dois Dobrado; 
Denis & Karina; Brasil In Con-
serto; Júnior Almeida & Zé 
Renato Fressato; Jardim Dos 
Magos; Rose Nóbrega; Anjo 
Provisório; Banda Dágua; 
Taquinho De Minas; Daniel 
Santana; Thiago Pimental; 
Zebeto Corrêa; Grupo Altos 
E Baixos; Guto Hueb; Tato 

Artista Fermanda 
Porto se apresenta 

neste domingo, dia 24

Moura; Fernando Wolff; Pauli-
ne Barbosa; Bruno Fernandez; 
Marco Vilane; João Oliveira; 
Teco Martins; Naguetta; Ne-
tvno; Banda Simpcopando; 
André Fernandes; Adriano Be-
ckman; Daniel Conti; Jéssica 
Stephens; Canto Cego.

Classificação
A classificação das músi-

cas e atribuição de prêmios 
ficará a cargo da Comissão 
Julgadora, composta por três 
profissionais ligados à música, 
que devem avaliar os seguin-
tes critérios: interpretação 

e desempenho musical. Os 
candidatos receberão notas de 
zero a 10 dez, e podem ser fra-
cionadas a critério dos juízes.

Para a final serão selecio-
nados os dez melhores pon-
tuados na classificação geral 
da eliminatória. Os nomes 
serão divulgados no término 
da eliminatória, após o fecha-
mento das notas. Os prêmios 
são de R$ 6.000,00 (1º lu-
gar), R$ 4.500,00 (2º lugar), 
R$ 3.500,00 (3º lugar) e R$ 
2.000,00 para Melhor Intér-
prete e Melhor Composição.

O Festival de MPB é pro-

movido anualmente pela Se-
cretaria de Cultura e tem 
como objetivo incentivar a 
composição e produção mu-
sical, aprimorar e desenvolver 
a cultura musical, estimu-
lar o interesse da população 
por esta expressão artística e 
mostrar a importância da arte 
como fonte de cultura e lazer.

O cantor Anderson Mar-
tins e Banda, de Campinas, foi 
o grande vencedor da edição 
anterior. A banda Clube do 
Balanço fez a apresentação de 
encerramento na final da 13ª 
edição do Festival de MPB.

Neste final de semana 
acontece em Salto a grande 
final do concurso “Garota e 
Garoto Estudantil SP 2018” 
que será dividido em duas 
categorias. A adulto ocorre 
amanhã, dia 23, às 20 horas e a 
infantil acontece no domingo, 
dia 24, às 19 horas. Ambas 

acontecem na Sala Palmo de 
Ouro, com entrada gratuita.

O concurso que está em 
sua 23ª edição é promovido 
pela  agência Fetiche Models e 
dirigida pelo manager Sandro 
Bergamo e contou com mais 
de 400 inscrições, sendo que 
foram classificados para o 

desfile final 20 candidatos 
infantil masculino, 20 can-
didatos adulto masculino, 28 
candidatas adulto feminino e 
32 infantil feminino.

Na passarela, os candidatos 
se apresentarão com um traje 
de abertura especialmente 
criado para o concurso e em 

trajes de banho e os mesmo já 
passaram por avaliações de fo-
togenia, passarela, fita métrica 
e personalidade para o mercado 
da moda. Agora enfrentarão a 
banca julgadora convidada.

A premiação deste ano 
dará aos vencedores toda a 
estrutura para seguir a carrei-
ra de modelo e os primeiros 
colocados serão contratados 
pela Fetiche Models e rece-
berão um book fotográfico de 
Geraldo Betiol e um ensaio 
fotográfico com Coh Mer-
lin, além de ganhar muitas 
roupas e acessórios de lojas 
conceituadas da região, curso 
de passarela, um ano de aca-
demia gratuita, cabeleireiros 
a disposição durante um ano, 
entre outros. Os vencedores 
na categoria adulto receberão 
também uma viagem para 
Florianópolis, oferecida pela 
Surreal Turismo e Hotéis 
Porto Sol.

20 candidatos infantil masculino concorrerão a final do concurso “Garota e Garoto Estudantil SP 2018”



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. 

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

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
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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A Bicicleta SENSE MOVE é indicada tanto para os homens 
quanto para as mulheres, para quem quer se exercitar ou para 
quem pretende partir para um meio de transporte sustentável.   
Excelente qualidade em material, não compre sem antes nos consultar. 
Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Lalinha com sua super mãe Lurdinha na Clínica Bicho Amigo fazendo 
revisão nos dentinhos com a doutora Sueli Midori

Vá provar no Grenelle Gastro Pub a provolera caprese que fica 
ainda mais deliciosa quando combinada com um chopp Burgman 
ou um dos drinks da casa. Avenida Conceição, 250 - Fone: 
3834-4802. Bom demais!

Casa da Esfiha

Casamento de  
Isabela Brocchi. 
É a A Nova Loja 
homenageando sua 
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)

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

A Casa da Esfiha 
tem uma promoção 

especial para os 
clientes neste mês de 

fevereiro. Todos os 
dias, uma deliciosa 
esfiha com precinho 
especial para você. 

Escolha a ESFIHA DO 
DIA e aproveite!

Me Roof é especializada  em telhados em aço  galvanizado  substituindo 
aos de madeira com muitas vantagens. Elevada velocidade de instalação 
de montagens. Todos os itens estruturais são parafusados, sem utilização 
de solda. Não há desperdício de materiais diretos. Não propaga fogo. 
Podem ser empregadas telhas cerâmicas, de concreto, fribrocimento, 
bem como telhas metálicas e telhas ecológicas. A estrutura galvanizada 
evita a corrosão do aço, é resistente ao fogo e a intempéries como chuva, 
ventos e infestações de cupins. Os itens estruturais são produzidos em 
aço galvanizado. A MR ROOF está atenta ao mercado e ás exigências 
de seus clientes, que prezam não por apenas por trabalhos de qualidade, 
mas também por materiais versáteis e sustentáveis, o processo de 
montagem também é simples e executamos o projeto do seu telhado 
e damos total assistência em sua montagem. Estrada Municipal 
do Sapezal, 1038 - Chácaras Alvorada. Telefone: (19) 3801-1094 

Vinicius e Alexandre

Reinaldo, Samuel e Marcus

Ronaldo e Michele



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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Thaís e Sérgio almoçando no Cintra Restaurante

Rafael e Isabela, proprietários do Grenelle Gastro Pub

A cliente Marcia Zaghi com Camila da Farmácia Aroma

Roberto, da Casa das Antenas, sempre atendendo seus 
clientes com muito carinho e dedicação

Célia e Nina no Grenelle Gastro PubBruna, João Carlos e Gustavo no Grenelle Gastro Pub

Rafael e Camila, da Sonholar Colchões, convidam todos para 
conferir seu produtos

Fábio, Claudineia e Marcelo da Realce Decorações estão com 
muitas novidades e ótimos preços em tapetes, cortinas e muita 
variedades para a decoração de seu lar. Aproveite! 3816-6559

Anderson, Tamara, Adriana, Priscila e Juliana da Capricho 
Decor sempre com o que há de mais moderno em planejados

Daiana da Agrococ informa que amanhã, sábado, dia 23 a loja 
estará sorteando duas cestas repleta de produtos Magnus
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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!

EQUIPE SUB 10 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 08 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 06 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

Experimentando o combo da vovó no Cor de café

Foi inaugurado no dia 16, em Indaiatuba, o primeiro Hub 
de inovação. O ambiente foi pensado para criar conexões 
entre os universos de startups, empresas, órgãos públicos, 
universidades e a comunidade. Na inauguração foi possível 
assistir várias palestra sobre empreendedorismo e inovação. 
Parabéns a todos os responsáveis pela Muvers.

A Galpão 1 Academia Dança realizou no sábado, 16, o 
workshop Cabelo e maquiagem para bailarinas, com dicas para 
penteados e maquiagens ideais para uso nas aulas de Ballet 
Clássico e no palco. O evento, voltado aos alunos da Academia, 
foi ministrado pelas professoras da Galpão 1, Márcia Milanesi, 
Gabriela Nogueira, Deborah Takeuti e Natália Tiso. Na foto, a 
professora Márcia Milanesi e a aluna Nicolly Feltrin.

Na noite do dia 19, o Rotary Cocaes realizou sua 45ª reunião 
ordinária. A reunião foi a festiva de encerramento da gestão 
2017/2018, gestão do companheiro Boanerges Gonçalves, que 
passará o cargo de presidente ao companheiro Renato Rezende 
na cerimônia de transmissão de posse a ser realizada no dia 
29/06 no Espaço Órion do Indaiatuba Clube.

Daniela da Dani Estética Animal com a linda Mili, após banho 
e tosa. Agende um horário para seu pet! F. 3318-3872

Maravilhosos clientes da Academia 40+ sempre dispostos 
em seus treinos 

Bianca comemorou seus 15 anos com uma linda festa no 
último dia 9, no Villa Jujuba Buffet. Parabéns!

Marcelo da MB Móveis Planejados te espera para realizar 
seus sonhos em móveis planejados

A excelente equipe da Bono Pneus está sempre disposta para 
melhor atendê-los. Avenida Visconde de Indaiatuba, 580

Kátia e Francisco Almoço Costela de Chão na Comunidade 
Farol.jpg

A disputa foi realizada na unidade de Itu (SP) e, além de Yuri, contou 
com participação de outros dois finalistas: Lucas Cerqueira Guarnelli, 
de Itu, e Diogo Amadio, de Indaiatuba. O quarto finalista, Gabriel 
Garcia (Valinhos) não conseguiu chegar em tempo e por isso foi 
desclassificado. O Hambúrguer dos Guerreiros, como foi batizado 
o The Great Let’s Eat, tem 15 centímetros de altura e é composto 
por 400 gramas de carne angus, quatro fatias de queijo cheddar, 
bacon crocante, maionese especial, alface, tomate, cebola roxa e 
picles. A primeira etapa da competição aconteceu no mês passado, 
em comemoração do Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 
de maio, e os quatro finalistas foram contemplados com um voucher 
no valor de R$ 500 para consumo na própria loja.
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Final de Semana, um vinho, uma pizza, a combinação perfeita! 
Concorda? A Pizzaria Torrelaguna está te esperando com um 
cardápio delicioso com as melhores pizzas de Indaiatuba. Fica 
na  Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 587.

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis com a esteticista 
Alessandra Guilger, no evento em comemoração aos 
comissários de bordo

Meu amor, 
Catia, parabéns 
pelos seus 41 
anos de vida! 
Que nessa data 
tão especial e 
por toda sua 
vida o nosso 
poderoso Deus 
lhe dê muita 
saúde, paz e 
uma felicidade 
eterna. Feliz 
Aniversário! 
Beijos de seu 
noivo Renato 
Laranjeira

O profissional Tiago Costa 
voltou a atender  normalmente. 
Você já pode reservar o seu 
horário e aproveitar para ficar 
ainda mais linda

No último dia 20 quem apagou as velinhas foi Lúcia Ramos. 
O grupo Mais Expressão deseja muitas felicidades e muito 
sucesso hoje e sempre. Parabéns!

A gerente de Marketing do Topázio Cinemas, Bruna Mascarenhas, 
e o diretor de programação, Paulo Celso Lui, com o diretor do 
longa Querida Mamãe, Jeremias Moreira Filho, que participou do 
projeto Assista Mulheres, na noite de terça-feira, dia 19

Churrasco de Formatura - Terceiro Ano do Ensino Médio 2018 - Colégio Rodin - 16/06/2018

Ana Lúcia,  Sofia,  Samuel e Mestre Carioca na festa junina 
do Balão Mágico

A cantora Wanessa Jackson com a equipe do Villa Lorenz, 
no evento para noivas do Indaiatuba Clube

Técnica de Segurança Chander da Sanare realizando 
medições de ruído



negócios & classificados
Nº 802

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 Condi-
cionado, Carpete de Madeira
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 
65,00

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

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

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

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

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

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

VILA AREAL CA03033 
03 DORMITÓRIOS, SALA, 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, BANHEI-
RO, 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 TURIM CA03054
CASA NOVA, 03 DORM (1SUÍTE), SALA, 
COZINHA,A.S, QUINTAL E GARAGEM 
COBERTA  R$ 1400,00 + IPTU 

JD REGINA 
02 DORMITÓRIOS, 2 BANHEIROS, 
SALA, COPA, QUINTAL, E UM COMODO 
EXTERNO 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 
COZINHA 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 Cond e IPTU).

Jd. Moacir Arruda – AP00831
 02 dormitório, sala 02 ambientes, cozinha, 
Wc, área de serviço e 01 vaga coberta
R$ 1.100,00 (Incluso condomínio e IPTU)

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com piscina 
e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 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 
GOURMET, COZINHA PLAN, ÁREA DE 
SER PLAN. (DORM C/ SUÍTE P/ EMPRE-
GADOS)  
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 ACABAMENTO 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 
(Apartamento com cozinha planejada e 
com roupeiro)
R$ 240.000,00

Jd.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 02 vagas
R$ 240.000,00

Jd.Itaici (Ed. Azaleia)
Apartamento térreo, 03 dormitórios (02 
dormitórios planejados de quarto, e o 
outro com planejado de sala), cozinha 
planejada, 02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio 
e IPTU)

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

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

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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

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

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

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

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

Venda – Casas
 
Vila Brizzola ca02996 
 SALA ,COZINHA ,QUARTO, WC 
 (+2 CÔMODOS) SIMPLES COM WC 
 R$200.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas. 
R$210.000,00

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

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, churras-
queira 1 vaga
R$ 235.000,00

Venda - Chácaras

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

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 suítes 
1 c/ closet), Wc, sala, cozinha americana 
c/despensa, sala de jantar, mezanino 
para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, cam-
po 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

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. 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 
Serviço Coberta, Sala, ampla cozinha 
americana, Garagem Coberta para 2 
Veículos + 2 Motos, Portão Eletrônico e 
Churrasqueira. 
A.T 137m² A.C 110m² 
R$295.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, 
QUINTAL FRENTE E FUNDOS E 
GARAGEM 
TERRENO 250m²
R$  375.000,00

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

VILA TODOS OS SANTOS CA02991 
03 DORM, ESCRITÓRIO, SALA 2 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE LUZ, BANHEIRO, 
LAVABO, QUINTAL E GARAGEM P 02 
AUTOS COBERTA A.T 250m² A.C 170m²
R$ 400.000,00 

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 100m²  
ca02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², Playground, 
Salão de festas, 2 Piscinas,
03 dormitórios com sacadas (1 suíte), 
com piso laminado Duraflor, 2 banheiros 
(1 lavabo), com box de vidro temperado.  
Sala 02 ambientes, Cozinha com armários 
planejados e Lavanderia com piso em 
Porcelanato.  Quintal com Churrasqueira 
e Espaço Gourmet coberto contendo pia e 
churrasqueira. Jardim Frontal montado e 
Vagas para 2 carros, energia interna 110v 
e 220v. R$ 382.000,00

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

CONDOMÍNIO PARQUE REAL CC00053
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, PÉ 
DIREITO ALTO, BANHEIRO SOCIAL, 
COZINHA,  CHURRASQUEIRA,
TODOS OS QUARTOS E SALA COM 
PREPARADO PRA AR CONDICIONADO.  
R$ 420.000,00

CONDOMÍNIO VISTA VERDE CC00041 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, CO-
ZINHA,WC, LAVABO,A.S, QUINTAL E 3 
VAGAS (1 COBERTA) R$ 460.000,00

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,  garagem coberta,  quintal.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dor-
ms, sala, coz, planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dor-
ms, sala, coz planejada, varanda, lavanderia, 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 – 2dor-
ms (1st), sala, coz planejada, varanda, lavande-
ria, wc social, piscina, churrasqueira, garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, 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 CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR DE 
180 MIL

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.015m² - 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 ANDRO-
VANDIA – 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 planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasquei-
ra, 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 alqueires
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 – 3dorms, 
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, aquecimento 
solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dispen-
sa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, lavabo, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritó-
rio, dispensa, piscina, área gourmet completa, 
salão de festa, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

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

SALÃO

JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, es-
critório
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 509891: Edifício Parati - 2 dormt/ 
sala 2 amb/ coz planej/wc / lavand/ 1 gar 
R$240.000,00

ref. site 335381 - Jardins do Império – Jd. 
do império - at 150 m² - R$ 125.000,00

ref. site 133691 – Park Reak - Terreno em 
condomínio fechado, com área de 150 m² 
R$140.000,00

ref. site 023621 - Jd Colonial - 3 dorm.(1 
suite) / sala / coz. americana / wc / as / 3 
gar. porcelanato. R$ 1.600,00 + IPTU

ref. site 202091 - Villaggio di itaici - 3 
dormt / 1 suite / wc / sala / coz / churras / 
lavabo / as/ R$595.000,00

ref. site 992102 - Villa das Praças - 2 dormt/ 
wc social/ coz planej/ lavand/ sala 2 amb/ 1  
gar coberta. R$1.000,00 + Cond + IPTU.

ref. site 991991 -  Vila Florença - 3 dormt/ 
1 suite/ sala / 2 wc / coz/ lavand/ 2 gar – 
R$380.000,00

ref. site 685991 – Jd. Adriana - São 2 casas 
- frente c/ 1 dormt/ sala/ coz/ wc /  fundos c/ 
1 suite/ lav/ churr/ 2 gar R$320.000,00

ref. site 534461 - Res. Monte verde - 3 dorm.
(suite) / sala / coz. / copa / wc. / as / chur. / 
gar. R$ 1.700,00 + IPTU

ref. site 460391 - - Pq campo bonito - ac 
65m2 - salão c/ 2 wc. R$ 1.500,00 + IPTU

ref. site 254102 - Jardim Colonial – 2 
dormt / sala / coz / wc  / lavand / 2 gar 
R$1.200,00

ref. site 7538 -  parque das nações - 1 
dorm / coz / wc / as R$ 680,00 incluso 
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
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 dormi-
tórios (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 gara-
gem. R$398.000,00
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dormitórios (3 suí-
tes), 2 salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$620.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - Sobrado c/ 3 
suítes, sala 2 ambientes, cozinha, 4 vagas (sendo 2 
cobertas). Aceita permuta. R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala 
de jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ 
iluminação, cascata em granito preparada para aquece-
dor solar, paisagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). 
R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. 
R$500,00 isento de IPTU
CA03778 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos c/ vaga 
p/ moto. R$550,00 + IPTU
CA02789 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 
+ IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

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

CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala, coz. R$800,00 + 
IPTU
CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 + IPTU
CA1309 – 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. e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e 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, coz 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

CA03818 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA03637 – JD. ESPLANADA II – 3 dorms (2 suítes), sala 3 amb, 
coz. planejada, churrasq, desp c/ gar e portão eletr. R$2.000,00 
+ IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03641 – RES. VILA VENEZA - 3 dorms c/ AE (1 suíte), 
sala, coz. planejada, copa, lavand e gar p/ 2 carros cobertas. 
R$1.300,00 + IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, la-
vabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, 
piscina, 1 dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. 
R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

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

APARTAMENTOS

AP01317 – JD. MORADA DO SOL - 2 dormitórios, sala, banhei-
ro 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 dormitó-
rios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, lustres, papel 
de parede, cozinha com estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Ótima localização. 3 suítes com 
AE, sala 3 ambientes , varanda gourmet fechada, lavanderia, 
cozinha, banheiro 3 vagas de garagem com depósito/box e área 
de lazer completa. R$1.150.000,00

TERRENOS

TE01710 – JD. DOS IMPÉRIOS – 150m². R$120.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.050.000,00

CHÁCARA

CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa principal c/ 3 suítes, 
sala 2 ambientes, cozinha e lavanderia planejadas, vaga para 2 
carros cobertas, casa de caseiro c/ 3 dormitórios (1 suíte), sala, 
cozinha americana e lavanderia. R$1.700.000,00
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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 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 captação 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 construtores 
é possível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 74.092
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215 

Morada do Sol - 3 casi-
nhas em meio lote, cada 
uma com 02 cômodos 
e wc, ideal para loca-
ção, renda presumida 
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 proprietá-
rio. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitó-
rios (1 suíte) sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, garagem p/ 2 autos. 
Oportunidade única!! em 
oferta para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormitó-
rios (01 suíte) sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, garagem p/ 02 autos. 
Oportunidade única!! em 
oferta para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294

Jardim Adriana - exce-
lente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 3 dormitórios 
(01 suite) wc social, saca-
da com porta balcão com 
vista para o parque eco-
lógico-e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –lava-
bo, wc social, lavanderia, 
edicula   e grande espaço 
de terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletronico. DE 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de abril 
por R$290.000,00. Troca 
por chácara de menor 
valor. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
C a s a  t é r r e a ,  P o r -
tal 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, portão eletronico, 
cerca elétrica, aquece-
dor solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 7 
comodos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-5089

Vila Suiça,  por apenas 
R$ 446.000,00,  excelente 
oportunidade, Casa com 
250 m2 de construção.  3 
dormitórios, 1 suite, 2 wc, 
garagens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, excelente 
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 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, 
área de serviço cober-
ta e 2 vagas garagem. 
Precisa reformar e pintar. 
Excelente área para co-
mércio. R$340.000,00. 
Aceita permuta. Fone: (19) 
99164-1734
Jd. União - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala e cozinha 
integrada, 2 banheiros, 
churrasqueira e jardim. AS 
coberta ao lado da cozinha. 
Preparada para ar condi-
cionado (sala e 1 quarto). 
Portão pode ser automati-
zado. Grade nas janelas e 
cerca elétrica. R$275.000. 
F: (19) 99164-1734
Jd. Morada do sol - 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
WC social e 2 vagas de 
garagem descobertas. 
R$235.000,00. Fone: (19) 
99721-0395

Jardins Do Império - Ex-
celente casa térrea com 2 
suítes + lavabo, sala am-
pla, cozinha americana 
integrada à sala de jantar 
e ao espaço com churras-
queira. Acabamentos mo-
dernos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vila Soriano - 2 dormitó-
rios (1 suíte planejada), 
sala, cozinha planejada, 
lavanderia e garagem 
com portão eletrônico. 
R$350.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Cidade Nova I - ótima 
casa  comerc ia l  -  2 
dormitórios, cozinha, WC 
social, sala e lavanderia. 
Quintal  com edícula 
c o n t e n d o  c o z i n h a .  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  e 
165m² construídos. Fone: 
(19) 99721-0395
Sua casa com finan-
ciamento de terreno e 
construção a partir de R$ 
185.000,00 -  Jd. Nova 
Veneza,  Jd Veneza,  Jd. 
Sabiás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  F. 
3816-8380  ou  9.8364-
0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, A.C. 35 m² 
A.T. 83 m². Toda reforma-
da com documentação e 
escritura. R$155.000,00. 
F: (19) 9 8979-4700
Vendo/troco menor 
valor comercial - Ex-
celente local Rua dos 
Indaiás, 256 - terreno 
10x25m. 3 quartos, 3 
vagas, 2 banheiros, la-
vanderia, cozinha etc. 
Amplo terreno nos fun-
dos R$ 450.000,00 (19) 
98817-5312 Tratar com 
proprietário 
Oportunidade - linda 
casa no Jd Esplanada 
II - 03 dormitórios pla-
nejados (3suítes), sala 2 
ambientes, área de luz, 
cozinha planejada, área 
gourmet, jardim, garagem 
4 autos AT. 300m²  A.C 
180m² R$ 640.000,00 
(19)996982366 Victor

 
Jd. Esplanada II - 3 dor-
mitorios (1 suíte), sala 
2 ambientes, cozinha 
planejada, banheiro, la-
vanderia, garagem para 
vários carros e nos fun-
dos com 1 dormitório, co-
zinha grande e banheiro. 
R$2.200,00 + IPTU Fone: 
(19) 99778-4336
Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios 
(1 suite c/ armários em-
butidos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, chur-
rasqueira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio Illuminare, 
cond. com infraestrutura 
de lazer completa,  por-
taria 24 horas, ótima lo-
calização. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha 
planejada no segundo 
andar, bloco 10 (próximo 
a portaria, área de lazer e 
vista privilegiada) Condo-
mínio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apartamen-
to por R$ 160.000,00,  
com 2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, garagem. 
Ref. AP00037   19 – 
3816.8380  - 98364.0235
Parque São Lourenço, 
apartamento cm 127 
m2,  R$ 265.000,00, com 
3 dormitórios, 1 suite,  1 
garagem.  Ref. AP00031  
-  19 .   3816.8380 – 
98364.0235
Cond. Village Azaléia - 3 
dorm., 1 vaga garagem, 
área de lazer. Valor: R$ 
195.000,00 (abaixo do mer-
cado). F.: (19) 99127-1799

Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  la-
vanderia externa,  varan-
da 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 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, 
lavander ia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 Va-
lor: R$ 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. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Apar tamento  novo 
Bombinhas – SC 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
400 metros da praia. 
Permuto  por  imóve l 
em Indaiatuba. Valor: 
R$380.000,00 F.: (19) 
99762-5005
C o n d .  N a c õ e s  J d . 
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 ofer-
ta para o mês de abril. 
de: R$230.000,00 por 
apenas: R$210.000,00 
ac.financiamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294.

 

Apartamento edifício 
Ana Maria, Jd. Prima-
vera - 3 quartos, 1 suíte, 
piscina, salão de festas, 
salão de jogos, acade-
mia. Valor: R$ 1.480,00 
direto com proprietário. 
Contato: (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 . 0 0 0 , 0 0  +  c o n -
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo - Apartamento 
no Jd. Renata em frente 
Pq. Mall, 3 dorm., sala, 
cozinha, WC, 1 vaga, 
portão eletrónico no 6 an-
dar com elevador. Tratar 
direto com proprietário 
(19) 98937-2525.
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozi-
nha, lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. Fone: (19) 99168-
6945

 
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294 
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Vale Do Sol, 4 dorm, AT 
1550m2, Documentado 
para transferência imedia-
ta. R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da Gra-
ma com 5.130 m² R$180 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
 

Mosteiro de I taici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 F. 
3875-2215
Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a partir 
de R$ 240.000,00 melhor 
localização da cidade F. 
3875-2215
Terreno condomínio 
Bréscia 200 m² plano. 
Tratar com proprietário. 
Valor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Vendo/ Troco : terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo ao 
colégio Objet ivo e o 
novo Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Jd. Tropical,  terreno com 
150 m2,  escriturado,  pla-
no, cercado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito car-
ro novo, Corolla,  Honda,  
Ecosport,  por  até R$ 
100.000,00 como parte de 
pagamento. O saldo à  vista.     
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 locali-
zação, Terreno com 525 
m2,  área construída 345 
m2, 4 suites,  3 salas, 4 
garagens. Ref.CA00069,  
R$ 905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se terreno Vila 
Mariana A.T. 1000 m 
² Valor: R$ 120.000,00 
tratar c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Alugo terreno Vila Pom-
péia 500 m ² de esqui-
na. Valor: R$ 3.500,00 
direto com o proprietário. 
Contato: (19) 3885-4406 
- (19) 98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topogra-
fia. 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
Lote Industrial - 1.000m². 
R$360.000,00. Fone: (19) 
99166-8272
Oportunidade - Terre-
nos de 150m². Entrada + 
parcelas. R$120.000,00. 
Fone: (19) 99166-3272
Nova Veneza - 150m². 
Boa topografia, pron-
t o  p a r a  c o n s t r u i r . 
R$115.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Terreno de 1.040 m², 
em Porangaba ( Rodo-
via Castelo Branco ) 
em um loteamento, na 
cidade, com muitas ca-
sas já construídas. R$ 
130.000,00 - Irineu (190 
3935-6376 - (19) 99290-
2079
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo – 
R$1030,00P/ M2 -escritu-
rado. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
 

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

Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto ou 
separado Cidade Nova 
próxima a Avenida Con-
ceição F.: F:974 053 774 
Prédio Centro Vendo ou 
Alugo; Parte inferior 8 
salas com 7 WC; parte 
superior 8 salas com 8 
WC e elevador. R. Oswal-
do Cruz, 268 F.: (19) 
98716-9978
Salão e galpão no Cida-
de Nova, 400m². Valor 
tratar com o proprietário. 
F. 9.9292-4120
 

Vendo freezer seminovo. 
Contato: (19) 3935-1633
Vendo calça jeans 36-40 
semi nova Contato: (19) 
3935-1633
Vende-se colchão casal 
R$ 70,00 F.:  (19) 3875-
7624
Vende-se Micro-ondas 
Brastemp R$ 80,00 F.: 
(19) 3875-7624
Vendo título do clube 9 de 
Julho. Valor R$ 1.600,00. 
Contato: (19) 3885-4406 - 
(19) 98239-4260
Vendo Iphone 4s. Valor: 
R$ 150,00 (19) 3875-7624
Vendo kit gás fiurino 
Contato: (19) 3935-1633
Vendo portão 3x2 m. Con-
tato:  (19) 3935-1633
Vendo maquina de recar-
regar cartucho. Contato:  
(19) 3935-1633
Vende-se máquina de la-
var roupa. Valor R$ 300,00 
Falar com Sônia ou Luiz F.: 
(19) 3016- 3599 ou F.: (19) 
3935- 8330
Vendo video cassete R$ 
80,00 e Fax sem quase uso 
R$ 80,00 (19) 3834-1367 
falar com dona Juandira

Ford Focus Titanium 2.0, 
2012, Flex, Bege, automá-
tico, km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento  e financio também.
Entre em contato com Ale-
xandra , F. (19)97409-7070.

Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
p r e t o ,  a u t o m á t i c o , 
Flex, km: 8.163, por R$ 
87.990,00, 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 LTZ, 2017, pre-
to, Flex, km: 28.650, por 
R$ 54.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e fi-
nancio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, por 
R$ 43.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990,00, 
k m : 4 7 . 6 0 0 ,  p o r  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.
Et ios  Sedan  P la t i -
num, manual,  preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. Acei-
to 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$ 4.800,00 abaixo 
da tabela fipe. Ar,vidro 
elétrico, computador de 
bordo, direção hidráulica, 
rádio, banco com regu-
lagem de altura e docu-
mento 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 pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço par-
ticular. Favor entrar em 
contato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento Residencial 
e hospitalar poço referên-
cias e experiência contato 
Evelyn - 19 9 88694313 
ou 19 9 94466299

Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
(a), casal (não tenho 
filhos pequenos) (19) 
99417-0626 whats app
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hosp i t a l a r  qua lque r 
ho rá r i o ,  f o l gu i s ta  e 
final de semana. (19) 
9 9 4 1 7 - 0 6 2 6  ( c l a -
ro) whats app - (19) 
9 9 6 1 8 - 9 6 6 4  ( v i v o ) 
whats app
Ofereço-me como fa-
xineira diar ista, com 
re ferênc ia  e  exper i -
ência (19) 99417-0626 
Ofereço-me como lim-
pador de vidros, cor-
pus (coleta de l ixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como ca-
beleireira e manicure. 
Promoção: corte, hi -
dratação + escova R$ 
45,00. Pé + mão grátis 
sobrancelha F.:  (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499
O f e r e ç o - m e  p a r a 
p res ta r  se rv i ços  de 
cortar grama e limpe-
za de terreno. Tenho 
máquina.  Fa lar  com 
D e n i s .  ( 1 9 )  9 5 2 2 3 -
7579
O f e r e ç o - m e  c o m o 
serviços de motorista 
e caminhão F. :  (11) 
975314276
O f e r e ç o - m e  c o m o 
motorista profissional 
facu ldade par t icu lar 
CNH A D com cursos 
de motorista de passa-
geiros e escolar - Ro-
sane F.: (19) 99719-
4661 emai l :  rosane.
pithan@gmail.com
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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  (CADASTRO) 
– Experiência na função. Residir em In-
daiatuba. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibilida-
de para trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino 
médio completo. Curso e experiência 
em operação de Empilhadeira. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - 
Ensino médio completo. Domínio em 
Autocad e leitura e interpretação de 
desenho mecânico.  Conhecimentos em 
acabamento e inspeção de peças e con-
trole de estoque. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Pos-
suir experiência anterior em empresas 
do Ramo de Terceirização de Serviços 
de Limpeza e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência em vendas de 
Serviços de Recrutamento & Seleção, 
temporários e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa em Indaiatuba 
e região.
INSPETOR DE LINHA – Ensino médio 
completo. Curso e experiência em 
Metrologia e Leitura e Interpretação de 
desenho. Experiência com inspeção de 
peças. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir ex-
periência como Motorista de Bi-Trem 
com experiência em Silo.Residir em 
Indaiatuba ou Salto. CNH categoria E 
atualizada.Curso de Transporte Produ-
tos Perigosos Atualizado (Mopp).
OPERADOR / PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC - Experiência na função 
e em eletro erosão CNC.  Ensino médio 
completo. Curso e conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e Interpretação de 
Desenho. Para trabalhar na cidade de 
Monte Mor. 
OPERADOR DE TORNO CNC – Ensino 
médio completo. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário. 
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino médio 
completo. Experiência comprovada 
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 
utilizados. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) – Ensino médio com-
pleto. Para trabalhar em comércio do 
Ramo de material de construção. 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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