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FUTSALEXPOFLORA ESPECIAL

A equipe de futsal fe-
minino ficou no empate por 
5x5 contra ICP Atibaia Fut-

sal Feminino em compro-
misso válido pelo primeiro 

confronto dass Semifinais da 
Copa Paulista.

Organizar uma viagem 
é sempre algo prazeroso e 
divertido. Escolher o des-
tino, visitar sites de hotéis, 
procurar os pontos turísti-

cos, são diversos passos até 
o tão esperado momento. 

A Expoflora iniciou a ven-
da do terceiro lote de ingres-

sos promocionais no valor de 
R$ 21 para pagamentos até o 
dia 23 de julho. Os descontos 
são progressivos e escalona-

dos até 15 de agosto. 
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Ex-prefeito Reinaldo Nogueira é 
absolvido de acusação em ação

O Departamento de Defesa Civil decretou estado de atenção em Indaiatuba devido à 
baixa umidade relativa do ar. Conforme dados da Defesa Civil a cidade registra em torno de 
23% quando o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%, segundo a OMS.

Indaiatuba receberá mais um ano o 26º Passo de Arte Internacional que acontecerá de 6 a 15 
de julho no Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba (Ciaei). A competição envolverá 
bailarinos de todas as regiões do Brasil e de países como Paraguai, Argentina e México.

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

Festival Internacional de Dança 
acontece em julho 

Pedágio sofre reajuste e terá aumento a partir de domingo
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Na última terça-feira, dia 26, a Ar-
tesp anunciou um aumento de 2,85% 
nos pedágios paulistas. As novas 
tarifas passam a vigorar a partir da 
0 hora de domingo, dia 1º de julho. 

Motorista embriagado 
causa acidente no 
Bairro Morada do Sol
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Na noite do último sába-
do (23) um motorista suspei-
to de estar embriagado cau-
sou um acidente, no Jardim 
Morada do Sol. 
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Indaiatuba fecha maio 
com saldo positivo 
na Construção Civil

ECONOMIA
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Dados do Caged apontou 
que Indaiatuba é uma das cinco 
cidades, entre as vinte da RMC, 
que fecharam o mês com saldo 
positivo na admissão.

A Promoção Show de Prêmios ACIAI está sendo um sucesso, e no último dia 28, acon-
teceu o segundo sorteio (dia dos namorados) na Associação Comercial, com a presença de 
nosso presidente e comerciantes de nossa cidade. Na foto Willian da Lord Maison, Marcelo 
da Realce Decorações, Cristiellen do Sorvetão, Daiana da Loucos por Esporte, Aparecido 
Presidente, Fabiana da Óticas Carol, Debora e Marjori da ACIAI.



Editorial
Cuidados com a saúde

Indaiatuba está em estado de atenção devido à 
baixa umidade relativa do ar e com isso muitos 
problemas respiratórios surgem nesta época do 
ano, uma vez que o inverno costuma ser mais 
seco devido a pouca quantidade de chuvas.

Atitudes simples como ingerir bastante líqui-
do e manter o ambiente úmido com a ajuda de 
baldes ou toalhas molhadas ajudam e muito a 
combater possíveis doenças respiratórios, além 
claro da vacina contra a gripe, que por sinal 
neste ano fechou a Campanha sem atingir o 
número esperado. 

A escolha dos grupos prioritários para a va-
cinação contra a gripe segue recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa 
definição também é respaldada por estudos 
epidemiológicos e pela observação do compor-
tamento das infecções respiratórias, que têm 
como principal agente os vírus da gripe. São 
priorizados os grupos mais suscetíveis ao agra-
vamento de doenças respiratórias.

Cuidar da saúde é prioridade. Siga as reco-
mendações da Defesa Civil quanto a umidade 
do ar, e passe esse período sem precisar visitar 
o seu médico.

Artigos

Dr. Tiago Cunha Pereira – OAB/SP 333.562 – advtiagopereira@gmail.com

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
30 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
30 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
1 DOM.   NÃO OPERA
2 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
2 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
2 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
2 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
2 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
2 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
3 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
3 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
3 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
3 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
3 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
3 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
4 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
4 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
4 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
4 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
4 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
4 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
5 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
5 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
5 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
5 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
5 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
5 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
6 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
6 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
6 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 30/06 A 06/07

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

UM MUNDO MELHOR COMEÇA POR VOCÊ.

Governador Márcio França esteve em Limeira 
para abertura de fórum

29/06 - Sexta-feira 30/06 - Sábado 01/07 - Domingo 02/07 - Segunda

Ministro vem a 
Campinas para 
inauguração de laboratório

Inova Unicamp abre financiamento coletivo para 
criar espaço de startups

Qualidade de ensino 
em Monte Mor registra 

queda

Renomados terapeutas que trabalham com famílias, divulgaram uma recente pesquisa onde nota-se que 
os membros das famílias brasileiras estão cada vez mais frios, não existe mais carinho, não valorizam 
mais as qualidades, só se ouvem críticas.  As pessoas estão cada vez mais intolerantes e se desgastam 
comentando os defeitos dos outros. Por isso, os relacionamentos de hoje não duram. A ausência de elogio 
está cada vez mais presente nas famílias de média e alta renda.  Não vemos mais homens elogiando suas 
mulheres ou vice-versa, não vemos chefes elogiando o trabalho de seus subordinados. Só vemos pessoas 
fúteis valorizando artistas, cantores, pessoas que usam a imagem para ganhar dinheiro e que, por conse-
quência são pessoas que têm a o excesso de orgulho; impede que as pessoas digam o que sentem e levam 
essa carência para dentro dos consultórios.  A falta de diálogo em seus lares.  Destroem seus casamentos, 
e acabam procurando em outras pessoas o que não conseguem dentro de casa. Comecemos a valorizar 
nossas famílias, amigos, alunos, subordinados, O bom profissional, o bom filho, o bom pai ou a boa mãe, 
o bom amigo, a boa dona de casa, A mulher e o homem que se cuidam, enfim vivemos numa sociedade 
em que um precisa do outro, é impossível viver. Quantas pessoas você poderá fazer feliz hoje elogiando 
de alguma forma?  Eu começo!!! Você leitor é muito especial e com certeza o mundo é mais bonito por 
causa de você!  Venha também,  buscar no nosso treinamento Signa1, ferramentas facilitadoras do reconhe-
cimento para ser mais feliz, como muitas pessoas  vêm fazendo. Inscreva-se– WWW.signatreinamentos.
com.br  019-3875.7898 - TREVISAN JOSÉ.

Nesta terça-feira (26), a cidade de Limeira sediou a abertura 
da 1ª Edição da Agenda Limeira – Compromisso 
com o Futuro, com o objetivo de discutir as questões 
relativas ao empreendedorismo e desenvol-
vimento das cidades paulistas. O gover-
nador Márcio França marcou presença 
no evento. Apoiado pela Investe São 
Paulo, o encontro reúne especialistas 
e lideranças locais em análises sobre 
empreendedorismo e economia.

O ministro de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Comunicações, 
Gilberto Kassab, esteve em Campinas 
neste terça-feira, dia 26, para inaugurar 
uma nova instalação do Laboratório Nacional 
de Nanotecnologia na cidade. Criado há sete anos, o 
Laboratório possui seis microscópios eletrônicos e as novas ins-
talações abrigarão três novos aparelhos de criomicroscopia. O total 
de investimento do Ministério é de R$ 60 milhões em cinco anos.

O Objetivo é chegar aos R$ 60 mil, que serão transformados 
em extensão do Parque Científico e tecnológico da 

universidade. O espaço, de 170 m² e dividido em 
dez ambientes, serão transformados em salas 

para startups, copa, banheiros e uma área 
de coworking e convivência. Segundo 

os organizadores do projeto, o local 
será considerado uma extensão do 
Parque Científico e Tecnológico da 
Universidade Estadual de Campinas.

Segundo pesquisa do Ranking Ind-
sat, após ocupar a 3ª melhor posição do 

ranking de Educação Pública Municipal da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) 

no final de 2016, Monte Mor iniciou o ano na 
11ª colocação. Para chegar a essa posição, o segmento 

sofreu uma queda de 48 pontos. A Educação de Monte Mor 
deixou de ter Alto Grau de Satisfação e começou 2018 com 
Grau Médio. A reprovação chegou a 21%.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Máxima 28º 
Mínima 15º

Máxima 28º 
Mínima 14º

Máxima 29º 
Mínima 13º

Máxima 28º 
Mínima 16º

A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos seus segurados que 
através de contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, seja por incapacidade, desemprego invo-
luntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte.

Dentre esses benefícios são colocados à disposição dos segurados a aposentadoria que se divide em apo-
sentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade e por fim, especial.

 Antes de adentrar no conceito de aposentadoria, é importante saber que para ser beneficiário o segurado 
precisa preencher certos requisitos, como ter qualidade de segurado para alguns tipos de beneficio, preencher 
o período de carência que é a quantidade de contribuições exigidas, além de idade, estado de saúde, etc.

Pois bem, a aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício concedido ao segurado que laborou 
durante 25 anos se do sexo feminino ou 30 anos se do sexo masculino.

Já a aposentadoria por idade é concedida a quem cumprida a carência exigida, ou seja, 180 contribuições 
mensais, completar 65 anos se do sexo masculino e 60 anos se do sexo feminino.

Nesse sentido a aposentadoria por invalidez é concedida a quem está incapaz para o trabalho, independente 
de estar recebendo ou não o auxílio-doença e cumprida a carência exigida.

Por fim, a aposentadoria especial é concedida a aquele segurado que durante a vida laboral, trabalhou 
sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física durante 15, 20 ou 25 anos 
conforme a lei.

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para pleitear aposentadoria, procure um 
profissional de sua escolha para colher mais informações ou até mesmo ingressar com o pedido junto ao INSS 
para ter o benefício concedido. 

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA
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População de idosos 
cresce em Indaiatuba
Terceira idade já representa mais de 12% da população da cidade

No município foi registrado uma população de 12,69% em 2017, contra 8,25% no ano de 2000

Devolução dos créditos 
da Citi encerra dia 2

Vacinação contra a raiva 
termina neste fim de semana 

REEMBOLSO

CAMPANHA

D e acordo com o es-
tudo do Desenvol-
vimento Social da 

População Idosa na Região 
Metropolitana de Campinas, 
divulgado pela PUC Campi-
nas, o número de idosos está 
crescendo em Indaiatuba. 
No município foi registrado 
uma população de 12,69% 
em 2017, contra 8,25% no 
ano de 2000.

Na RMC, em 2000, so-
mavam pouco menos de 
200.000 habitantes, repre-
sentando 8,57% da popula-
ção total. Em 2017, chega-
ram próximos de 418 mil, 
aumentando sua representa-
tividade para 13,53%.

O estudo também fez uma 
projeção futura, e estimou 
que os idosos devem somar 
mais de 680.000 na RMC. A 

representatividade, também 
deve ser maior, chegando 
a quase 20% da população 
estimada na Região em 2030 
(3.427.282 de pessoas).

Sob essa perspectiva, le-
vanta-se a questão: A RMC 
está preparada para esse au-
mento no número de idosos? 
O estudo da universidade 
explica que o idoso precisa 
ter acesso a fatores que carac-
terizam seu bem-estar social, 
além de fatores econômicos, 
como sua renda. “A carac-
terização do bem-estar da 
população idosa vai muito 
além das suas características 
demográficas e econômicas, 
como emprego e renda. Tra-
ta-se de uma questão social 
que perpassa a dimensão 
humanitária e se combina 
com fatores sistêmicos, por 
exemplo, o papel da família 
na vida dos idosos, saúde 
física e mental, cultura e 

lazer, proteção contra a vio-
lência, entre muitos outros 
aspectos”.

O professor Dr. Cristiano 
Monteiro da Silva, da PUC 
Campinas, explica que esse 
estudo foi desenvolvido para 
preparar a RMC para esse 
novo cenário que vai surgir, 
com mais presença da ter-
ceira idade. “Começamos a 
levantar informações e dados 
sobre o conceito de qualidade 
de vida na RMC. Já se tem 
até mesmo informações so-
bre a questão do trabalho. A 
população idosa se emprega 
mais para o setor de serviços, 
aproximadamente 61%. Tam-
bém muitos se concentram 
na indústria, cerca de 20% 
dos empregos formais, além 
do comércio”, explica. “No 
próximo período, o desafio é 
estabelecer indicadores desse 
bem-estar da população ido-
sa”, completa.

Idosos
A reportagem do Mais 

Expressão foi às ruas ouvir 
o que os idosos acham de 
Indaiatuba e se a cidade 
lhe proporciona bem-estar. 
Tadeu Antonio, 66 anos, 
aposentado, disse que a ci-
dade é muito boa e bastante 
agradável. “Os hospitais são 
ótimos. A única coisa que 
precisa melhorar é a segu-
rança, mas no geral, a cidade 
é excelente”.

Para Edwiges Fanger, 81 
anos, aposentada, a cidade 
é muito boa. “A saúde está 
bem e a segurança também”, 
afirma.

Já o João Bastos, de 62 
anos, aposentado, também 
demonstra estar satisfeito 
com a cidade. “Indaiatuba tem 
muitos parques, bons lugares 
para lazer e diversão. Os ser-
viços públicos são, no geral a 
cidade é muito boa”, afirma.

Encerra nesta segunda-feira, 
dia 2 de julho, a devolução dos 
créditos retidos nos cartões 
magnéticos da Citi (Companhia 
de Transportes de Indaiatuba). 
Os consumidores que ainda 
têm valores nos cartões, devem 
se dirigir à Central de Vendas 
da Rápido Sumaré, localizada 
na Rua Siqueira Campos, 331 - 
Centro das 8h às 17h para pleite-
ar o reembolso junto à empresa.

A devolução é feita na hora, 
independentemente da quantia. 
De acordo com o TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta) 
firmado com o Ministério Pú-
blico, a concessionária deveria 
devolver durante 60 dias os 
valores do “Passe Comum” 
e do “Escolar Comum” aos 
consumidores que não haviam 
utilizado todos os créditos após 
a Rápido Sumaré ser impedida 
de operar na cidade. O prazo de 
60 dias se encerraria neste sába-
do, dia 30, contudo, a empresa 
optou por manter os reembolsos 
até esta segunda-feira.

Para receber o valor em 
dinheiro, o usuário deve levar 

consigo um documento oficial 
de identificação com fotografia 
junto do cartão Citi.

Vale-Transporte
Quanto aos créditos do 

vale-transporte, os que eram 
carregados pelas empresas, a 
questão está indefinida, pois os 
valores já não estão mais em 
posse da Rápido Sumaré, desde 
que foram depositados na conta 
da justiça depois de uma deter-
minação judicial, onde devem 
permanecer até que haja uma 
nova decisão para definir como 
será feita a devolução.

A empresa não iniciou o 
reembolso dos mesmos, pois 
alegou que não teria “segurança 
jurídica” para tal, pois não há 
um entendimento para quem 
deveriam ser devolvidos os 
saldos, se seriam para as em-
presas ou para os funcionários, 
uma vez que os cartões estão 
em nome dos funcionários, 
mas os valores haviam sido 
adquiridos pelas empresas, 
portanto, a questão segue em 
análise judicial.

A Campanha de Vacinação 
Contra a Raiva para Cães e Ga-
tos promovida pela Prefeitura 
de Indaiatuba está chegando 
em sua reta final. Sábado (30) 
e domingo (1º) serão os últimos 
dias da ação na cidade. No total 
serão disponibilizados nove 
pontos de vacinação no sábado 
e 15 no domingo. 

Vale lembrar que para re-
ceber a imunização, o animal 
precisa ter três meses comple-
tos e estar em boas condições 
de saúde. É indicado levar 
o cão preso em coleira e, se 
necessário, usar focinheira. Os 
gatos devem ser conduzidos 
dentro da caixa de transporte 
ou embrulhados em tecido 
poroso, sempre conduzidos 

por adultos. É importante 
apresentar a carteirinha de 
vacinação. O cachorro ou gato 
em gestação avançada fica 
impossibilitado de receber a 
vacina.

Até sábado (23) foram imu-
nizados 10.025 animais, sendo 
8.286 cães e 1.739 gatos. Após 
o término da campanha, a 
vacina continuará sendo ofer-
tada até o dia 30 de julho no 
Hospital Escola Veterinário da 
Faculdade Max Planck, sempre 
de segunda a sexta-feira das 9h 
às 21h. O hospital está situado 
à Rodovia João Ceccon, km 4, 
no Jardim Altos do Bela Vista. 
Para saber os pontos de vaci-
nação, acesse nosso site www.
maisexpressao.com.br

A devolução é feira na hora, independente do valor
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Ex-prefeito Reinaldo Nogueira é 
absolvido de acusação em ação
Juíza Patrícia Bueno Scivittaro, julgou parcialmente procedente a ação civil pública movida pelo MP
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Nogueira foi inocentado das acusações de improbidade administrativa, vantagem patrimonial indevida 
e de lesão ao erário

A juíza da 1ª Vara Cível 
de Indaiatuba, Patrí-
cia Bueno Scivittaro, 

absolveu o ex-prefeito e ex-
-deputado federal Reinaldo 
Nogueira (PV) e seu pai, 
Leonício Lopes Cruz, de 
algumas acusações pela qual 
eles estavam sendo julgados. 

Eles foram inocentados 
das acusações de improbidade 
administrativa, vantagem pa-
trimonial indevida e de lesão 
ao erário, pela inexistência de 
superfaturamento na desapro-
priação de imóvel localizado 
no bairro Pimenta, onde será 
construído o Dimpe II (Dis-
trito Industrial de Micros e 
Pequenas Empresas), durante 
gestão de Nogueira. Também 
foram absolvidos os empresá-
rios Rogério Soares da Silva, 
Josué Eraldo da Silva, Adma 
Patrícia Galacci e Camila 
Galacci, além de empresas do 
ramo imobiliário.

Em coletiva de imprensa 
realizada na última quarta-fei-
ra, dia 27, Nogueira disse que 
se sente injustiçado. “Foi pro-
vado que não houve superfatu-
ramento na compra do imóvel 
onde dará origem ao Dimpe II, 
e uma perícia do Instituto de 
Criminalística mostrou que o 
valor pago pelo imóvel foi me-
nor que o valor de mercado”, 
afirma. “Me sinto muito injus-
tiçado com essa denúncia, pois 
interrompeu minha carreira 
política. Eu tinha planos para o 
Senado, mas agora o meu foco 
é provar a minha inocência na 
Justiça”, enfatiza.

Ainda no mesmo processo, 
os réus foram condenados 
por violação aos princípios 
da administração pública 
tendo como pena, a multa em 
dinheiro, suspensão dos direi-

tos políticos por cinco anos e 
proibição de contratar com o 
poder público por três anos. 
Os réus ainda respondem à 
ação criminal, que ainda não 
teve julgamento.

Em 2016 os réus foram 
presos, preventivamente, e 
agora respondem em liber-
dade. Na época o ex-prefeito 
permaneceu 39 dias preso no 
presídio de Tremembé. “Com 
a absolvição deste caso, eu 
acredito que a minha prisão 
e do meu pai foram desne-
cessárias. Agora está tudo 
esclarecido”, disse.

Durante coletiva Nogueira 
disse que na época em que 

houve busca e apreensão em 
sua residência houve um apa-
rato policial nunca visto com 
outro político. “Na ocasião 
houve deslacre de documentos 
sem a presença dos meus ad-
vogados, além disso apareceu 
uma planilha que não sabemos 
de onde surgiu”, comenta.

O ex-prefeito disse estar 
satisfeito com a absolvição, 
uma vez que provou sua ino-
cência. “Essa decisão com-
prova que não houve desvio 
de dinheiro, nem superfatura-
mento, nem licitação desviada 
e nem prejuízo ao patrimônio 
público. Estou com a consci-
ência tranquila”, disse.

Ministério Público
A denúncia do Ministé-

rio Público (MP) diz que 
“os réus reuniram-se para 
desviar dinheiro público 
em benefícios próprios, por 
meio da desapropriação do 
imóvel, que foi adquirido 
pelo pai do ex-prefeito, em 
2004; registrado em nome 
de Adma, em 2006, e trans-
ferido para a empresa Bela 
Vista, em 2014. Na inicial 
consta que as rés Adma e 
Camila seriam sócias de 
‘fachada’ da empresa Bela 
Vista, de fato, gerida por 
Rogério Soares”.

Ainda segundo a de-
núncia, em 2013 Nogueira 
“alterou, antes da edição do 
decreto de desapropriação 
do citado imóvel, a destina-
ção do zoneamento de sua 
respectiva área, o que teria 
acarretado em sua valoriza-
ção imobiliária, com acrés-
cimo de 35% do seu anterior 
valor de mercado, vindo o 
município, em 2014, a pagar 
pelo imóvel – após alteração 
do zoneamento – a quantia 
de R$ 9.997.000,00”.

Por meio de quebra de 
sigilo fiscal, “foi apurado 
que valores recebidos pela 
empresa ré Bela Vista, entre 
18 de fevereiro e 2 de abril 
de 2014, foram repassados 
para a também empresa ré 
Jacitara Holding, no total 
de R$ 7.072.233,07”, e essa 
quantia, supostamente, – 
por sua vez – “começou 
a ser distribuída entre os 
réus”.

Absolvição dos réus
Segundo a juíza “a exaus-

tiva análise da prova docu-
mental nestes autos logrou 
demonstrar que não houve 
superfaturamento do preço 
pago pela desapropriação do 
imóvel. As avaliações apre-
sentadas nos autos e também 
examinadas em perícia oficial 
do IC (Instituto de Crimina-
lística) demonstraram que o 
valor de mercado do imóvel, 
seja se loteado com lotes de 
300 ou 1000 metros quadra-
dos apresentava-se, à época 
da desapropriação, menor do 
que o valor pago pela munici-
palidade de Indaiatuba. Por-
tanto, ao contrário do que o 
Ministério Público sustentou 
em sua inicial, os réus, seja 
direta ou indiretamente, não 
auferiram vantagem patrimo-
nial indevida decorrente da 
desapropriação, o que afasta 
a improbidade administrativa 
tipificada pelo artigo 9 da Lei 
8.429”, concluiu.

“A despeito da questioná-
vel motivação para escolha 
do imóvel objeto da desapro-
priação, o fato é que o imóvel 
foi adquirido pela municipa-
lidade (Prefeitura) e passou 
a integrar o seu patrimônio, 
mediante o pagamento do pre-
ço justo. Não há como admitir 
que houve alguma vantagem 
dos réus em detrimento ao 
patrimônio deste município, 
vez que este teve inserido em 
seu patrimônio valioso bem 
imóvel”, acrescentou.

Sobre a decisão de Lesão 
ao erário, a juíza Patrícia 
Scivittaro explica que o “ele-
mento do tipo imprescindí-
vel para a caracterização da 
conduta improba tipificada 
no artigo 10 da Lei de Im-
probidade Administrativa é 
o dano ao erário público”. 
“Não se observa, também, 
a conduta improba prevista 
no artigo 10; o município 
de Indaiatuba não suportou 
prejuízo material em razão 
da desapropriação, pois o 
imóvel desapropriado que 
passou a integrar o seu patri-
mônio foi adquirido por valor 
de mercado, da época. Ou 
seja, o valor da indenização 
foi justo, conforme determina 
a Lei de Licitação. Sem o 
dano, está descaracterizada 
a conduta improba (lesão ao 
erário)”, decidiu.

Reinaldo Nogueira
Em entrevista Nogueira 

disse que o valor pago pela 
compra da área do Dimpe II, 
de acordo com perícia do IC, 
foi menor que o valor de mer-
cado. “Foi provado que não 
houve valorização do imóvel 
para o superfaturamento na 
compra do imóvel”, disse. 
“Eu fui acusado de ter prati-

cado superfaturamento de 9 
milhões de reais, mas venho 
esclarecer que toda aquela his-
tória não ocorreu”, desabafa.

Ainda segundo Nogueira, 
tudo começou após uma de-
núncia anônima, em período 
eleitoral. “Tive minha carreira 
política interrompida e tinha 
planos para 2018 (este ano). 
Minha vontade era a de con-
correr a uma vaga no Senado 
e, em 2015, consegui dentro do 
partido, a vaga para disputar a 
eleição. A partir do momento 
que a Executiva Nacional do 
partido bateu o martelo ga-
rantindo que eu poderia fazer 
um planejamento para ser 
candidato em 2018 ao Sena-
do, começou tudo isso aí. Até 
2015, nunca tive uma acusação 
criminal”, conta o ex-prefeito.

Quanto à vantagem inde-
vida, a qual a juíza manteve a 
acusação, Reinaldo Nogueira 
disse que irá recorrer. “A juíza 
fala de imoralidade por eu ter 
desapropriado uma área que a 
acusação diz que era do meu 
pai. Meu pai comprou e logo 
vendeu o terreno. Não tem nada 
nas gravações sobre meu pai e 
eu. Como eu poderia imaginar 
que uma área adquirida (pelo 
meu pai) em 2004, vendida por 
ele em 2005, passada a escritura 
em 2006, seria fruto de uma 
futura desapropriação de um 
projeto que ainda não existia? 
Essa desapropriação foi para o 
Dimpe II, em 2014, sendo que 
o Dimpe I foi feito na gestão 
do José Onério (ex-prefeito) e 
os valores arrecadados com a 
venda dos terrenos do Dimpe 
I, pela lei, só poderiam ser 
empregados no Dimpe 2, o 
que foi feito. Eu tenho provas 
materiais que o terreno não era 
da minha família e vou recorrer 
dessa questão de imoralidade”, 
garante Nogueira. “Meu foco, 
agora, é provar minha inocência 
na Justiça”.

“Desde o começo eu tinha 
consciência traquila que tinha 
feito tudo certo porque os 
técnicos da Prefeitura faze-
ram todos os levantamentos 
e acharam pertinente o local 
para fazer o Dimpe II, era 
a área de melhor aprovei-
tamento. O prefeito atua na 
hora do decreto de utilidade 
pública, da finalização da 
desapropriação, antes disso, 
todo o trâmite não passa pelo 
gabinete do prefeito", afirma.

Dimpe
O objetivo da criação do 

Distrito Industrial de Micros 
e Pequenas Empresas (Dim-
pe) é incentivar pequenos 
prestadores de serviços a 
instalarem suas sedes pró-
prias em área apropriada 
para evitar a perturbação do 
sossego aos moradores de 
áreas residenciais da cidade.
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Pedágio sofre reajuste e terá aumento 
de R$ 0,40 a partir de domingo
Valor da tarifa passa dos atuais R$ 12,80 para R$ 13,20
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Na última terça-feira, 
dia 26, a Agência Re-
guladora de Trans-

portes do Estado de São Paulo 
(Artesp) anunciou um aumento 
de 2,85% nos pedágios paulis-
tas. As novas tarifas passam a 
vigorar a partir da 0 hora de 
domingo, dia 1º de julho. No 
pedágio da SP-75, localizado 
entre Indaiatuba e Campinas, 
o aumento será de R$ 0,40 
passando de R$ 12,80 para 
R$ 13,20.

A mudança do preço levou 
em conta a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPC-A), que afere a 
inflação.

Os reajustes nos pedágios 
paulistas ocorrem sempre 
no dia 1º de julho, conforme 
foi estabelecido no contrato 
de concessão das rodovias 
paulistas com as 19 conces-
sionárias. Desde o início das 
concessões em São Paulo, a 
receita dos pedágios viabili-
zou mais de R$ 100 bilhões 
em investimentos em obras, 
manutenção e operação dos 8,4 
mil quilômetros de rodovias 
paulistas concessionadas. En-
tre os serviços prestados pelas 
concessionárias, já foram rea-
lizados mais de 24 milhões de 
atendimentos aos usuários en-
tre socorro médico e mecânico 
nas rodovias paulistas. Isso 
melhorou a segurança e fluidez 
das viagens, como resultado, 
18 das 20 melhores rodovias 

do Brasil são do Programa de 
Concessões Rodoviárias do 
Governo do Estado de São 
Paulo, segundo levantamento 
técnico da Confederação Na-
cional do Transporte (CNT). 
Além disso, R$ 4,7 bilhões 
foram repassados para pre-
feituras paulistas a título do 
ISS-QN, imposto municipal 
que incide sobre a tarifa de pe-
dágio, considerando o mesmo 
período. Essa verba pode ser 
utilizada pelas administrações 
municipais para investimentos 
nas cidades.

As cancelas de cobrança 
automática voltaram a ser 
instaladas nos pedágios 
após a Associação Brasilei-
ra de Concessionária de Ro-
dovias entrar com uma Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade no Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP), onde 
conseguiu a liminar para 
barrar a Lei nº 16.768/2018, 
que determinava a retirada 
de todas as cancelas adap-

Cancelas de cobrança automática voltam ao pedágio da SP-75
tadas ao sistema de pedágio 
automático.

No entendimento das 
concessionárias, a retirada 
das cancelas aumentaria 
o risco de acidentes para 
os usuários que passam 
pelas praças de pedágio 
sem obedecer aos limites 
de velocidade de 40 km/h, 
fato que foi observado no 
período em que as cancelas 
nas cobranças automáticas 

foram retiradas.
Na SP-75, a AB Colinas, 

responsável pela Rodovia, 
instalou as cancelas logo no 
sábado, dia 24. A empresa 
também defendeu o retorno 
delas, sob a perspectiva de 
quem garantem mais segu-
rança no trânsito.

Em nota a concessionária 
disse que “A AB Colinas in-
forma que a reinstalação das 
cancelas nas pistas de co-

brança automática aumenta 
a segurança nas praças de 
pedágio das rodovias sob 
concessão porque diminui 
o risco de acidentes para os 
usuários que passam pelas 
praças e para os colabora-
dores da concessionária que 
nelas trabalham, já que, com 
a ausência das cancelas, 
muitos usuários tendem a 
não obedecer aos limites de 
velocidade de 40 km/h”.

As cancelas de cobrança 
automática voltaram a ser 
instaladas nos pedágios 
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Indaiatuba entra em estado de 
atenção devido à baixa umidade do ar
Tempo seco pode acarretar problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos

REPRODUÇÃO CLIMATEMPO

O Departamento de 
Defesa Civil  de-
cretou estado de 

atenção em Indaiatuba de-
vido à baixa umidade rela-
tiva do ar. Conforme dados 
da Defesa Civil a cidade 
registra em torno de 23% 
quando o nível ideal para 
o organismo humano gira 
entre 40% e 70%, segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

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

Segundo a meteorologis-
ta Amanda Souza da Somar 
Meteorologia, no decorrer dos 
próximos períodos, a massa 
de ar seco ainda vai atuar na 
maior parte do Brasil Central e 
impedir a formação de nuvens 
mais carregadas. “Na região 
de Indaiatuba, o tempo é seco, 
com sol brilhando forte entre 
poucas nuvens, pelo menos até 
a primeira metade do mês de 
julho. As temperaturas também 
continuam elevadas, aliás, com 
os ventos soprando de norte e 
transportando calor, a tendên-
cia é de que as temperaturas 
da tarde se elevem ainda mais 
nos próximos dias, ficando em 

torno de 30°C”, explica. “Além 
disso, é importante ressaltar, 
que com esse tempo seco pre-
dominando, a umidade relativa 
do ar também fique baixa e é 
importante lembrar a população 
de manter a hidratação”. 

Ainda segundo a meteorolo-
gista é normal no inverno a es-
tação ser mais seca, no entanto, 
durante este ano de 2018, tem-se 
observado uma anomalia, onde 
o tempo está mais seco que o 
normal. “Isso ocorre por conta 

de ser um período de transição 
com o término do fenômeno La 
Niña e também com a formação 
de um bloqueio atmosférico, 
que acaba impedindo as frentes 
frias de avançarem em direção 
ao Sudeste, pois quando conse-
guem passar do Sul do país, logo 
desviam em direção ao oceano. 
Então, com essas frentes frias 
mais costeiras, a chuva não ocor-
re no centro do país”, enfatiza.

De acordo com a OMS o 
horário crítico, em geral, ocorre 

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

Saúde
De acordo com a Pediatra 

e Pneumologista pediátrica, 
Drª. Fernanda Favali Kruger, 

a baixa umidade relativa do ar 
nesta estação pode acarretar 
problemas de saúde, principal-
mente em crianças e idosos, e 
nas pessoas que têm doenças 
respiratórias. “A umidade rela-
tiva do ar significa o quanto de 
água na forma de vapor existe 
na atmosfera, levando-se em 
conta a temperatura observada. 
É mais baixa principalmente 
no período da tarde, entre 12-
16 horas, e melhora quando 
chove, ou em regiões flores-
tadas mais próximas a rios ou 
represas”, explica.

A doutora ainda enfatiza 
que devido à baixa umidade 
relativa do ar dificulta a disper-
são de poluentes como ácaros, 
poeira, enxofre que sai dos es-
capamentos dos veículos e resto 
de materiais queimados, que ao 

ficarem suspensos são inalados, 
favorecendo a ocorrência de 
problemas respiratórios e in-
fecções, alergias e desidratação. 
“As principais complicações 
para a saúde relacionadas a 
baixa umidade do ar são res-
secamento dos olhos, boca, 
nariz e pele; sangramento pelo 
nariz; complicações alérgicas 
e respiratórias; e aumento da 
incidência de doenças alérgicas 
como asma e rinite”, afirma.

Em relação às infecções 
respiratórias dessa época, crian-
ças, idosos e gestantes são mais 
suscetíveis devido a imunidade 
mais frágil e ao baixo calibre 
das árvores respiratórias nesses 
pacientes. “Por isso é impor-
tante se manter a hidratação 
abundante e a prevenção com 
a vacina da gripe”, alerta.

Para tentar amenizar os efeitos da baixa umidade do ar, 
algumas medidas são imprescindíveis nesta época do ano

- Aumentar a hidratação, ingerindo mais água, suco natural e água de coco;
- Refeições leves, inclua as frutas e legumes; 
- Uso de soro fisiológico em abundância, várias vezes ao dia, tanto as 
narinas como nos olhos, para evitar o ressecamento; 
- Hidratantes na pele e nos lábios; 
- Evitar realizar atividade física em horários de pico, entre 10 e 16 horas;
- Uso de bacias com água ou toalhas molhadas no ambiente;
- Uso de umidificador deve ser feito com moderação, evite deixar o 
aparelho ligado por muitas horas seguidas, o ideal é sempre ligar por um 
período de algumas horas e desligar quando for dormir, pois também 
pode aumentar a quantidade de umidade e mofo no ambiente, piorando 
quadros respiratórios e alérgicos; 
- Evitar ambientes com aglomeração de pessoas em locais fechados, 
como shopping center, cinemas e supermercados, pois contribui para 
a transmissão de doenças respiratórias; 
- Mantenha os ambientes arejados e livres de tabaco e poeira; 
- Vacinação contra gripe, principalmente em crianças, idosos e nos 
grupos de fatores de risco.
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ARQUIVO PESSOAL

Vamos viajar! Como 
está o seu inglês?
No curso Regular, a inFlux oferece o módulo Traveler para o aluno conseguir se comunicar no exterior sem transtornos
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O estudante da inFlux, Pedro Abruceze Richena, que irá passar um mês no Canadá ao lado de sua irmã Juliana Capasso Maia

Organizar uma via-
gem é sempre algo 
prazeroso e diver-

tido. Escolher o destino, 
visitar sites de hotéis, pro-
curar os pontos turísticos, 
são diversos passos até o tão 
esperado momento. A lista 
pode se tornar gigantesca 
com tantos lugares atrativos 
no mundo. Depois de fazer 
as malas, é hora de embarcar, 
até aí está tudo como o pla-
nejado. E quando chega ao 
destino... O viajante percebe 
que esqueceu um detalhe: 
não fala a língua do país!

As viagens para o exterior 
têm aumentado entre os brasi-
leiros. Em 2017 aconteceram 
345 mil embarques para a 
Europa, em 2016 esse número 
ficou em 242 mil. Já para a 
América do Norte, foram 273 
mil embarques, contra 240 mil 
do ano anterior. Esses núme-
ros comprovam a necessidade 
de se estudar uma segunda 
língua, para não transformar 
um momento de lazer em 
preocupação quando se viaja 
para fora do país.

Fazer uma viagem inter-
nacional sem saber o idioma 
local é um desafio e tanto 
para quem chega a um país 
desconhecido. A alternativa 
pode ser dedicar-se ao in-

glês, já que, mesmo o destino 
não sendo algum país onde 
o inglês é o idioma nati-
vo, como Estados Unidos, 
Londres, Canadá ou Nova 
Zelândia, a língua é a ter-
ceira mais falada no mundo, 
ficando atrás apenas do chi-
nês - devido ao tamanho da 
população - e do espanhol.

A língua pode ser uma 
barreira para aproveitar um 
país. Imagine uma pessoa, du-
rante o passeio, não conseguir 
pedir uma água ou realizar 
uma refeição, porque não 
consegue se comunicar. Pen-
sando na importância de estar 
preparado para uma viagem 
internacional, a inFlux criou 
o módulo “Traveler”. Todos 
os alunos que se matriculam 
no curso regular ganham as 
aulas do módulo extra, que 
trazem situações específicas 
vividas em viagens, de forma 
dinâmica e prática. Os parti-
cipantes passam por situações 
reais, como, por exemplo, 
pedir um táxi, comida, entre 
outras ações que necessite 
fazer ao viajar.

O estudante da inFlux, 
Pedro Abruceze Richena fez 
o curso Traveler, e comenta 
que o curso foi muito positi-
vo para seu aprendizado. “O 
material é bem didático e ele 
apresenta algumas expressões 
que são muito utilizadas e os 
diálogos também são basea-

dos em situações do cotidiano, 
tenho certeza que o conteúdo 
deste curso irá me ajudar a 
ficar mais atento e mais calmo 
quando eu vivenciar essas 
situações de viagem”.

Pedro irá passar um mês 
no Canadá, e falou sobre 
suas expectativas da viagem. 
“As minhas expectativas são 
de que eu aproveite muito as 
lindas paisagens do Canadá 
e treine bastante meu inglês. 
Estudar muito inglês por lá e 
é claro colocar em prática as 
coisas que aprendi na inFlux. 
No curso Traveler temos te-
mas como por exemplo, como 
se comportar em um táxi, 
restaurante, fazer check-in 
em hotel, ajudar turistas, si-
tuações em lojas, aeroportos 
e é claro, emergências como 
hospitais e farmácias”, afirma.

O estudante também co-
menta que o curso deu a ele 
muita confiança para fazer a 
viagem. “Antes do curso eu 
não estava muito seguro da 
minha viagem e eu sentia que 
em certos momentos eu iria 
ficar perdido, em pânico, mas 
depois do curso eu estou bem 
mais seguro e eu sei o que 
fazer nas situações que vou 
vivenciar. Sinto que não pre-
ciso mais me preocupar, pois 
o Traveler é um curso muito 
completo”, completa.

Estima-se que uma em 
cada cinco pessoas no mundo 

sabe falar inglês. Cerca de 50 
países o utilizam como idioma 
nativo, e os anglófonos, pes-
soas que possuem o idioma 
como língua materna, são em 
torno de 330 a 500 milhões, 
repartidos em todos os conti-
nentes, o que é uma vantagem 
para quem pretende aprender 
a língua. Porém, a decisão de 
se matricular em um curso 
nem sempre é fácil, seja por 
falta de tempo, de estímulo 
ou por problemas financeiros.

Muitos desanimam devido 
ao prazo para conclusão, há 
cursos de inglês em que o 
aluno passa anos e anos es-
tudando e, muitas vezes, não 
consegue se comunicar de 
forma clara. Após trabalhar 
com uma franquia de esco-
la de inglês, Ricardo Leal, 
juntou-se a Eduardo Leal, 
Leonardo Paixão e Paulo 
Tavares, e decidiram criar 
uma nova forma de ensinar 
a língua, que garante a pro-
ficiência do inglês em curto 
tempo. A inFlux garante, em 
contrato, que em dois anos 
e meio o aluno esteja com 
domínio do idioma, e caso ele 
não atinja os pontos necessá-
rios na prova do TOEIC (Test 
of English for International 
Communication), um dos 
testes de proficiência mais re-
conhecidos no mundo, pode 
continuar estudando de graça, 
até a obtenção da nota.



Equipes do Objetivo classificadas para a fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica

Os jogos ocorrem desde 2014 e promove a socialização entre os alunos
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Objetivo conquista 2º e 3º 
lugares na fase regional 
da Olimpíada de Robótica
Três equipes representarão o Colégio na fase estadual da competição
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Colégio Montreal realiza 
4ª edição do Join

ESPORTES

As equipes Bazinga e 
Palmeiras, do Colé-
gio Objetivo Indaia-

tuba, conquistaram o 2º e o 
3º lugares, respectivamente, 
na fase regional da Olimpíada 
Brasileira de Robótica (OBR), 
realizada no dia 23 de junho, 
no ginásio do COTUCA, Co-
légio Técnico de Campinas. 
A Bazinga 1, também do 
Objetivo, ficou em 5º lugar. 
Com esses resultados, as três 
equipes garantiram vaga para 
disputar a fase estadual da 
competição, que será promo-
vida em setembro.

Participaram da fase re-
gional 15 times do nível 1 
(8º ano) e 65 do nível 2 (9º 
ano e Ensino Médio). “Parti-
cipamos com quatro equipes, 
sendo uma do nível 1 e três 
do nível 2. Apenas uma de 
nossas equipes não conse-
guiu a classificação para o 
estadual, mas ficou entre as 
20 melhores da competição. 

Fiquei muito satisfeito com o 
resultado. O próximo desafio 
será o estadual da OBR, em 
setembro. Estamos treinando 
forte para a próxima etapa em 
paralelo com outras compe-
tições. Vamos buscar clas-
sificação para o nacional!”, 
afirma o professor e técnico 
do Objetivo Indaiatuba, Le-
andro Mathias. 

Na fase regional, o desafio 
era desenvolver um robô com-
pletamente autônomo para 
cumprir a tarefa de resgatar 
vítimas, sem interferência 
humana, num ambiente hos-
til e muito perigoso. O robô 
tinha que ser ágil para superar 
terrenos irregulares, transpor 
caminhos desconhecidos, 
desviar de escombros e subir 

montanhas para conseguir sal-
var as vítimas desse desastre, 
transportando-as para uma 
região segura. 

A fase estadual da Olim-
píada Brasileira de Robótica 
está prevista para ser reali-
zada no dia 01 de setembro, 
no Ginásio Poliesportivo do 
Centro Universitário FEI, em 
São Bernardo do Campo-SP.

Durante esta semana, do dia 
25 a 29, o Colégio Montreal re-
aliza os Jogos Internos (JOIN) 
com os alunos do Fundamental 
II e Ensino Médio. Os jogos 
ocorrem desde 2014, sempre 
na última semana antes das 
férias de inverno e promove a 
socialização entre os alunos.

O contato com o esporte 
durante a infância e juventude 
é essencial para o desenvol-
vimento de capacidades inte-
lectuais, físicas e sociais, uma 
vez que promove atividades 
físicas em conjunto e permite 
a elaboração de estratégias ne-
cessárias para jogar, fazendo 
com que a criança aprenda a 
lidar com os outros e também 
consigo mesma.

Nesse contexto, a escola 
possui o importante papel de 
apresentar a prática de espor-
tes e incentivar as crianças a 
criar o hábito do exercício, 
já que os alunos passam boa 
parte do dia a dia no ambiente 

escolar. Quando a criança tem 
uma boa experiência com 
a atividade, ela irá querer 
realizá-la com maior frequ-
ência. Pensando nisso, além 
das aulas de Educação Física 
fornecidas na grade curricular, 
o Colégio Montreal criou o 
JOIN, e desde então todos os 
anos os alunos competem en-
tre si em diversas modalidades 
esportivas, tanto individuais 
quanto coletivas.

Segundo o Professor 
de Educação Física Flávio 
Cardoso da Silva, o maior 
aprendizado para os alunos 
é a integração entre eles. “É 
muito legal ver a interação 
entre os alunos. As equipes 
são compostas de alunos de 
diferentes anos, então eles 
acabam se misturando, crian-
do amizades e tendo noções de 
companheirismo. Além disso, 
eles aprendem a ter uma com-
petição saudável, saber ganhar 
e perder”, relata Flávio.
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Quase metade do preço 
do álbum de figurinhas 
da Copa é imposto
Na camisa da seleção o imposto chega a 34,67%, segundo Associação Comercial de São Paulo
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CAGED

Indaiatuba fecha o mês de 
maio com saldo positivo 
na Construção Civil

Brasileiro é louco por 
futebol e os jogos da 
Copa do Mundo são a 

melhor oportunidade de vestir 
a camisa da seleção. O preço 
médio da camisa oficial está 
salgado: cerca de R$ 250. 
E o pior é que, deste valor, 
34,67% (ou seja, R$ 86,67) 
têm como destino os cofres 
públicos. O cartão amarelo é 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), respon-
sável pelo painel do Impos-
tômetro.    

O álbum de figurinhas da 
Copa, que virou febre no país, 
tem 43,19% de impostos em-
butidos no preço final. Nem 
a bandeira do Brasil escapa: 
tem carga tributária de 36,2%. 
Entre os itens bastante consu-
midos nesta época com mais 
altas tributações estão caipiri-
nha (76,6%), fogos de artifício 
(61,56%), cerveja (55,6%), 
bola de futebol (48,49%) e 
refrigerante (46,47%).

“O que mais onera é a 

incidência conjunta do ICMS 
com o IPI, pois os dois impos-
tos possuem altas taxas e por 
isso vão pesar mais no bolso 
do torcedor”, explica Alencar 
Burti, presidente da ACSP e 
da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).

Ele comenta que, por outro 
lado, a carga tributária recua 
na medida que há redução ― 
ou não aplicação ― do IPI. É 

o caso da carne para churras-
co, que tem tributação total 
menor (29%) e IPI zero.

Chamam atenção as par-
celas da buzina (45,59%) e 
do televisor (44,94%). Já com 
taxas na casa dos 30% estão 
salgadinho (37,3%), chutei-
ra e tinta (36,17%), pipoca 
(34,99%) e bexiga e corneta 
(34%). O levantamento com-
pleto temático sobre a Copa 
do Mundo foi encomendado 

pela ACSP ao Instituto Bra-
sileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT) e pode ser 
conferido na tabela abaixo. 

“O brasileiro é um dos 
povos que mais pagam im-
postos do mundo. No entanto, 
é um dos que menos veem os 
valores pagos revertidos em 
serviços públicos. Esse é um 
jogo que todos os brasileiros 
ainda precisam vencer”, con-
clui Burti.  (Fonte: ACSP)

Segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério 
do Trabalho e Emprego, divul-
gados no último dia 20, apontou 
que Indaiatuba é uma das cinco 
cidades, entre as vinte da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), que fecharam o mês 
com saldo positivo na admissão 
na Construção Civil. 

No munícipio foram regis-
tradas 212 admissões contra 
125 demissões, resultando um 
saldo positivo de 77. Já no ano, 
de janeiro a maio, foram 821 ad-
missões contra 806 demissões.

Além de Indaiatuba outras 
quatro cidades se manteve com 
índices positivos nas contrata-
ções: Paulínia, com saldo de 
174, Jaguariúna (10), Valinhos 
(6), Engenheiro Coelho e Ho-
lambra, com um cada.

Em outros 13 municípios 
o saldo foi negativo. O maior 
número de fechamentos de va-
gas foi em Campinas, com 239 
postos eliminados em maio – o 
primeiro número negativo neste 
ano -, seguida por Hortolândia 
(-64) e Itatiba (-58). Morungaba 
não teve registros no balanço 
divulgado pelo Caged.

No acumulado de janeiro a 
maio, o número de demissões 
também supera o das admissões. 
Foram desligados no período 

9.814 trabalhadores com regis-
tros, contra 9.324 admissões 
com carteira assinada pelas em-
presas. Até abril, o número era 
de 245 postos fechados na RMC.

Segundo o presidente da 
Associação Regional da Cons-
trução de Campinas e Região 
(Habicamp), Francisco de Oli-
veira Lima Filho, os números 
do Caged relativos ao mês de 
maio causam uma surpresa 
moderada, após os dados 
positivos de abril. "Nossa 
expectativa era de mais um 
mês com geração de empregos 
no setor", afirma. "Vínhamos 
numa crescente desde janeiro. 
Em fevereiro foram 1.387, 
passando para 1.750 em mar-
ço, chegando a 1.939 em abril. 
E no mês passado nos depara-
mos com uma leve retração".

Apesar do número negati-
vo, Lima Filho prefere manter 
otimismo para este ano. "A 
quantidade de lançamentos 
imobiliários nos últimos me-
ses tem sido positiva. Somente 
no Feirão da Caixa, no mês 
passado, tínhamos mais de 
20 empreendimentos para 
venda e temos outros a serem 
lançados nos próximos me-
ses. Isso tudo vai resultar em 
contratações a médio e longo 
prazo", conclui o presidente 
da habicamp.

O álbum de 
figurinhas 
da Copa, que 
virou febre 
no país, tem 
43,19% de 
impostos 
embutidos no 
preço final
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A equipe se classificou na quarta colocação com 13 pontos

Futsal Feminino fica no 
empate contra o Atibaia
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TABELÃO

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba recebe mais uma edição do Powerman Brasil em agosto
DUATHLON

11º Copa Aifa – Arc Ferro e Aço Sub 20 2018

Rodada sábado, dia 30, na Sol-Sol

Horário Time

13h50  Pref. Mun. Salto x Campo Bonito S.20

14h50  Atlético Santa Fé S. 20 x União Tribuna/Sol Sol

15h40  XII de Junho S. 20 x Sem Chance S. 20

16h30  Real Magia/CA x  Projeto O Restitui S. 20

Campeonato Amador – Série A

Rodada domingo, dia 01

Horário      Campo Time            Grupo

11h00 São Conrado     Manchester x Sc Indaiatuba A

11h00 XV de novembro  XV de novembro x Camisa 10 A

11h00 Ponte Preta Ponte Preta x Independente          A

13h30 Belo Horizonte 3 Estrelas x Estrela Dourada A

13h30 Ponte Preta Benfica x Atlético Oliveira  A

13h30 Jardim Brasil Jardim Brasil x Lbc                B

11h00 Belo Horizonte Mastiga Samba xOperário    B

11h30 U.A. Cardeal U.a. Cardeal x Santa Cruz     B

11h00 Cardeal  Cardeal Fc x Florence Fc      B

11h00 Osan  Paulistinha x Elias Fausto    B

A equipe de futsal fe-
minino ficou no em-
pate por 5x5 contra 

ICP Atibaia Futsal Femini-
no em compromisso válido 
pelo primeiro confronto dos 
Playoffs Semifinais da Copa 
Paulista de Futsal Feminino 
2018/Interior. O jogo ocor-
reu no Ginásio Municipal de 
Esporte na última sexta-feira.

Marcaram para equipe 
da casa Michele Marcondes 
(2), Liliane Fiuza, Tainá dos 
Santos e Thaís Oliveira. Já 
para o Atibaia os gols fo-
ram anotados por Gabrielle 
Batista(2), Laís de Oliveira 
(2) e Lidiane.

A equipe se classificou 
na quarta colocação com 13 

pontos, a liderança ficou o time 
de Jacareí com 16 pontos; em 
segundo ficou o Velo Clube 
com a mesma pontuação per-
dendo apenas no critério de gols 
tomados e em terceiro ficou o 

Atibaia com 13 pontos.
Um fator importante na 

competição é que a equipe 
de Indaiatuba é a segunda 
melhor defesa com a média 
de 2 gols tomados perdendo 

apenas o Jacareí com média 
de 1,33 gols tomados.

As meninas conquistaram 
o vice-campeonato da Copa 
Record 2018 perdendo pra Itu e 
agora focam em busca do troféu.

Indaiatuba será mais uma 
vez o cenário para a maior 
série de duathlon mundial. O 
Powerman Brasil, acontece 
dia 19 de agosto com largada 
única às 8h15 no Velódromo 
Olímpico. Para essa edição 
a organização do evento 

traz mais uma importante 
novidade. Trata-se da Power 
Run, corrida de 5 km que 
será realizada paralelamente 
ao Powerman, utilizando a 
estrutura da prova e envol-
vendo a comunidade espor-
tiva em um dia com muitos 

acontecimentos.
Além das distâncias Clas-

sic e Sprint, que fazem parte 
da programação da etapa, 
o sábado que antecede o 
evento é marcado pelo Power 
Kids, para crianças de 4 a 
13 anos. Por fim, além da 

parte esportiva, a progra-
mação do Powerman Brasil 
conta também com a EXPO 
Sports, localizada na Arena 
Powerman, com exposição 
de produtos oficiais e vendas 
de artigos esportivos das 
principais marcas do país.

Inscrições 
As inscrições para o evento 

estão abertas e podem ser fei-
tas através do site http://www.
powermanbrasil.com pelo 
valor de R$85 (primeiro lote). 
Os kits de inscrição contêm 
sacola promocional, camiseta 

do evento, 1 chip, número de 
peito e 04 alfinetes de segu-
rança, além de medalhas para 
os que completarem o trajeto.

Dúvidas podem ser tiradas 
pelo telefone (11) 9.4295-
4510 ou pelo e-mail atendi-
mento@m9producoes.com

Na competição a equipe 
de Indaiatuba é a segunda 

melhor defesa com a média 
de 2 gols tomados
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Serão 12 times em cada divisão que está prevista para começar no  dia 11 de agosto

Definidas as equipes da próxima 
edição do Campeonato Aifa de Futsal
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RODRIGO CAMPOS

IMPRENSA IC

X
MéxicoBrasil

02/07/2018 - Samara - às 11h

TABELA COPA DO MUNDO
Oitavas de Final, jogos sábado, dia 30
Horário   Time
11h00      França x Argentina
15h00    Uruguai x Portugal

Oitavas de Final, jogos domingo, dia 01
Horário   Time
11h00    Rússia x Espanha
15h00    Croácia x Dinamarca

Oitavas de Final, jogos segunda-feira, dia 02
Horário   Time
11h00                Brasil x México 
15h00    Bégica x  Japão

Oitavas de Final, jogos terça-feira, dia 03
Horário   Time
11h00    Suécia x Suíça
15h00    Colômbia x Inglaterra

Finais das Copas do Society acontecem domingo
SOCIETY

XII de Junho defenderá seu título na 20ª edição do Campeonato Aifa

Nesta semana foram 
conhecidas as 24 
equipes que irão dis-

putar o 20º Campeonato Liga 
Regional Aifa de Futsal da 
primeira e segunda divisão. 
Serão 12 times em cada di-
visão que está prevista para 
começar no dia 11 de agosto.

Na primeira divisão os 
estreantes são o Barcemlo-
na, Carvalhada Futsal que 
foi campeão da segunda 
divisão e Klorofila que foi 
vice. XII de Junho, atual 
campeão, vai tentar o tri-
campeonato enquanto União 
Tribuna, Atlético Oliveira, 
Scalke Grillos e Tênis de Ouro 

correm em busca do título.
No regulamento da pri-

meira divisão, as equipes se 
enfrentam em turno único 
classificando os quatros me-
lhores equipes para fase de 
semifinal. Na semifinal se 
enfrentam o primeiro coloca-
do no geral contra o quarto, 
e o segundo contra o terceiro 
(equipes melhores colocadas 
tem vantagem do empate).

Na “segundona” as equi-
pes que vão estrear nessa 
divisão são Regata Saltense 
que foi campeão da terceira 
divisão, Palone Tintas que 
foi vice, R5 e Flamengo 
que foram rebaixadas da 
primeira divisão e Napoli/
Sociapan.

Assim como na primei-

ra divisão, as equipes se 
enfrentam em turno único 
e a diferença é que se clas-
sificam as oito melhores 
equipes para fase de quartas 
de finais. 

Na terceira divisão as 
equipes ainda não foram de-
finidas, pois os times estão 
ainda em fase de inscrição 
conforme o regulamento 
sugere.

Confira as equipes da Primeira e Segunda Divisão:
1ª Divisão    2ª Divisão
Atlético Oliveira                       Borrusia 
Barcemlona                               Cebi/VM
Carvalhada Futsal                    Clube 9 de Julho
Klorofila Futsal                        Flamengo
ML Informática                       Kautela
Projeto Restitui                   Napoli/Socipan
Schalke Grillos                     Palone Tintas
Sem Chance                         Parque Indaia
Sol-Sol                                 R5/Col. Meta
Tênis de Ouro                      Regatas Saltense
União Tribuna                    Tapiratiba/ Sociapam
XII de Junho                         União Tribuna B

No último domingo, dia 
24, foram definidos os fi-
nalistas das duas Copas do 
Society do Indaiatuba Clu-
be. As finais ocorrem neste 

domingo, dia 1º de julho, a 
partir das 9 horas.

Pela Copa Sorvete Selecto 
Ice - Categoria Veteranos, 
Vizzent Calçados e Multifer 

se enfrentam abrindo o dia de 
decisão. Já pela Copa Colé-
gio Polo Categoria Adultos, 
o título do primeiro turno 
ficará entre o DF Engenharia 

e a Padaria Líder, que entram 
em campo às 10h.

Nenhum time tem van-
tagem. Em caso de empate, 
as duas decisões vão para a 
disputa por pênaltis.

As semifinais foram dis-
putadas no último domingo, 
dia 24 o invicto e com 100% 
de aproveitamento na pri-
meira fase, o Brasiltex foi 
surpreendido pelo Vizzent 
Calçados que venceu por 3 a 
2, garantindo a primeira vaga 
na final dos Veteranos.

Com maior tranquilidade, 
o Multifer fez 6 a 2 contra o 
Maximus Vistoria e está na 
decisão.

Nos Adultos os dois favo-
ritos confirmaram a vaga. O 
DF Engenharia fez 6 a 4 pra 
cima do Colégio Pólo e a Pa-
daria Líder ganhou do Doutor 
Infiltração por 6 a 2.

DF Engenharia entrará em campo contra a Padaria Líder neste domingo
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Motocicleta acabou pegando fogo com o impacto 

Motociclista morre após colidir com caminhão
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GUARDA CIVIL INDAIATUBA COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA

GC flagra traficantes 
escondendo drogas no 
Jardim Morada do Sol

Motorista embriagado 
causa acidente no 
Bairro Morada do Sol

Duas pessoas são 
atingidas por disparo 
de arma de fogo

Homem dá calote em três mulheres que quebram 
quarto de motel

Acidente deixa 
motociclista ferido na 
Avenida Conceição

TRÁFICO EMBRIAGUEZ

ARMA DE FOGO

AGRESSÃO

COLISÃO

Acidente ocorreu na manhã do dia 27, na Rodovia Santos Dumont

Foram localizadas 50 tubetes cheios de cocaína e 40 porções de crack

Todos foram levados à delegacia para prestar depoimento e fazer um boletim de ocorrência

O acidente envolveu um carro e uma moto

Um motociclista de 
47  anos  mor r eu 
após colidir com 

um caminhão na manhã da 
última quarta-feira, dia 27, 
na Rodovia Santos Dumont, 
no Km SP47, sentido Cam-
pinas.

Com o impacto da ba-
tida a motocicleta acabou 
pegando fogo. A vítima foi 
socorrida e levada ao Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), mas não 
resistiu aos ferimentos. O 
caminhoneiro nada sofreu.

A pista ficou parcialmen-
te interditada até a chegada 
do regaste e remoção dos ve-
ículos na via, sendo liberada 
às 6h25. Não houve registro 
de congestionamento.

Durante o patrulhamento 
pelas ruas do Jardim Morada 
do Sol na noite da última 
quinta-feira (22), a equipe da 
Guarda Civil flagrou o mo-
mento em que um traficante 
escondia sua droga.

Assim que a viatura entrou 
na Rua Renato Riggio, viu 
uma pessoa abaixada, mexen-
do em algo em frente a um bar. 
Assim que avistou a viatura, o 
indivíduo nitidamente tentou 
disfarçar e saiu andando.

Abordado alguns quartei-
rões mais a frente, em revista 
pessoal somente R$8 foram 
localizados com o indivíduo. 
De volta ao local onde ele 
estava mexendo, ao averigua-

rem, os Guardas localizaram 
50 tubetes cheios de cocaína 
e 40 porções de crack.

Questionado, o indivíduo 
confessou que a droga era sua, 
e que ele estava ali traficando, 
e que por volta das 22 horas 
um rapaz moreno de boné, 
em uma bicicleta lhe entregou 
aquele kit para ser vendido.

Diante dos fatos o indi-
víduo foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de Plantão, Doutor 
Luis Fernando, após ser cienti-
ficado dos fatos, determinou a 
prisão do indivíduo pelo crime 
de Tráfico de Drogas. O preso 
permaneceu à disposição da 
justiça.

Na noite do último sábado 
(23) um motorista suspeito 
de estar embriagado causou 
um acidente na Rua Deputada 
Ivete Vargas com a esquina 
Rua Padre Francisco de Cabral 
Vasconc no Jardim Morada do 
Sol. O acidente envolveu um 
carro e uma moto, e o motoci-
clista teve ferimentos e levado 
até a Unidade de Pronto Aten-
dimento (Upa). 

Segundo testemunhas o 

motorista, de 53 anos, subiu a 
Rua Vargas bateu em um carro, 
depois entrou na contramão e 
pegou uma moto no qual estava 
um casal.

Os policiais militares cons-
tataram que o motorista que 
conduzia o carro estava visivel-
mente embriagado. O indivíduo 
concordou em fazer o teste de 
bafômetro que deu positivo.

A perícia foi até o local e 
logo as ruas foram liberadas.

Na noite do último domingo 
(24) duas pessoas ficaram feridas 
após serem atingidas por disparo 
de arma de fogo no Núcleo Re-
sidencial Faria Lima.

Segundo informação de uma 
vizinha, três indivíduos invadi-
ram a residência e foram até o 

quarto de uma das vítimas, depois 
no fundo da casa em que efetua-
ram os disparos contra as vítimas.

Os feridos foram atendidos na 
calçada e depois encaminhadas 
ao Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) e permanecem 
internadas.

Na tarde de terça-feira um 
motociclista ficou ferido em um 
acidente na Avenida Conceição.

No cruzamento a moto aca-
bou colidindo com um carro que 

vinha na avenida, e o motociclista 
teve uma fratura exposta. Ele 
foi socorrido pela ambulância 
municipal e levado ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo.

Na madrugada de sábado, 
dia 23, um homem levou três 
mulheres e uma menor de ida-
de para um motel. Eles teriam 
ingerido bebidas alcoólicas e o 
homem se negou a pagar.

Diante dos fatos as três 
mulheres começaram a agredir 
o homem e quebrar o quarto 
do motel. A equipe da Guarda 
Civil precisou ser chamada 
para atender a ocorrência.

Todos foram levados à 
delegacia para prestar depoi-
mento e fazer um boletim de 
ocorrência, e o homem pre-
cisou de atendimento médico 
sendo levado ao Haoc. 
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Os convites estão à venda no valor de R$ 21 para pagamentos até 23 de julho

Expoflora inicia venda do 
terceiro lote de ingressos 
promocionais 
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MATEUS LUSTOSA 

CINEMA

À PARTIR DESTE SÁBADO, DIA 30 DE JUNHO, 
INAUGURA A SALA TOPÁZIO COMFORT, 

NO SHOPPING JARAGUÁ!
Uma sala aconchegante e confortável, com poltronas mais 
espaçosas, acolchoadas e reclináveis, novo sistema de som 
Dolby 7.1 e a mesma qualidade de atendimento e progra-
mação do Topázio Cinemas. As sessões na sala Topázio 

Comfort serão marcadas nesta programação com o símbo-
lo [TC] à frente dos respectivos horários. 

Atenção para valores diferenciados dos ingressos

OS INCRÍVEIS 2 - Lançamento  -  Animação / Aventura / Co-
média  -  Classificação 10 anos  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (30):   17h15, Domingo (1º):   21h15 
[TC], Terça (3):   17h15  /  21h15 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá  -  Atenção especial aos horários desta versão 
no Jaraguá
Quinta (28)  e  Sexta (29):   14h30  /  17h15  /  20h00. Sábado 
(30):   14h30  /  15h45 [TC] /  20h00  /  21h15 [TC]. Domingo 
(1º):   14h30  /  15h45 [TC]  /  17h15  /  20h00. Segunda (2)  e  
Quarta (4):   14h30  /  15h45 [TC]  /  17h15  /  20h00   /  21h15 
[TC]. Terça (3):   14h30  /  15h45 [TC] /  20h00
Polo Shopping: Quinta (28),  Sexta (29),  Segunda (2)  e  Terça 
(3):   14h50  /  17h30  /  19h00  /  21h45. Sábado (30)  e  Domingo 
(1º):   13h35  /  14h50  /  17h30  /  19h00  /  21h45. Quarta (4):   
14h00 (Cinematerna)  /  17h30  /  19h00  /  21h45
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (30)  a  Quarta (4):   18h30  [TC]. *Quin-
ta, dia 28, e sexta, dia 29, não será exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   16h15  /  20h30
.....................................................................................................
ACOSSADO - Sessão “Top Clássicos”* - Policial / Drama / 
Romance - Classificação 14 anos - 89 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (3):   20h05. *Atenção: para a sessão “Top 
Clássicos” os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
.....................................................................................................
SUBMERSÃO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Romance 
/ Suspense  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (30):   15h10 *Atenção: para a ses-
são “Cineclube Indaiatuba” os ingressos tem preço único de R$ 
10,00 para todos.
.....................................................................................................
HEREDITÁRIO - 2ª semana  -  Terror  -  Classificação 16 anos  
-  127 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   21h00
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   18h10
.....................................................................................................
JURASSIC WORLD:  REINO AMEAÇADO - 3ª semana  -  
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Quarta (4):   21h40
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   17h00  /  20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Quarta (4):   16h15  /  19h00
Polo Shopping: Quinta (28),  Sexta (29),  Segunda (2),  Terça (3)  e  
Quarta (4):   18h30. Sábado (30)  e  Domingo (1º):   14h15  /  18h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   15h45  /  21h25
.....................................................................................................
OITO MULHERES E UM SEGREDO - 4ª semana  -  Ação  
-  Classificação 14 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Segunda (2)  e  na  Quarta (4):   
17h40  /  20h30*. *Terça, dia 3, não haverá a sessão das 20h30
.....................................................................................................
DEADPOOL  2 - 7ª semana  -  Ação / Comédia  -  Classificação 
16 anos  -  108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   15h20
.....................................................................................................

Jogo do Brasil será transmitido em telão no 
Shopping Jaraguá

COPA DO MUNDO

Parque da Expoflora em Holambra, interior de São Paulo 

A Expoflora iniciou a 
venda do terceiro lote 
de ingressos promocio-

nais no valor de R$ 21 para pa-
gamentos até o dia 23 de julho. 
Os descontos são progressivos 
e escalonados até 15 de agosto. 
Na promoção, a quantidade de 
ingressos é limitada a cinco mil 
unidades por dia.

As vendas de ingressos ante-
cipados com desconto, inclusive 
os individuais, são feitas pela 
AVI (Piracicaba), Ipê Turismo 
(Campinas e Jundiaí), Caprioli 
Turismo (Campinas), Saty Tu-
rismo (Avaré, Tietê e Bauru), 
TEL Turismo (Circuito das 
Águas, Indaiatuba, Hortolândia 
e Paulínia), São Bento (Baixada 
Santista), Soney Tur (Sorocaba, 
Itapetininga e Itu), Santa Rita 
Turismo (Região de São Paulo) 
e pelo Ingresso Rápido (em todo 
o Brasil, pela internet, no site 
ingressorapido.com.br).

Para grupos, com no mínimo 
15 pessoas, as vendas são feitas 
pela Central de Reservas da Ex-
poflora que atende pelos telefo-
nes (19) 3802-1499, (19) 98115-
1294, (19) 98114-9783 ou (19) 
98168-3600 e pelos e-mails 
centraldereservas@expoflora.
com.br, laercio@expoflora.

com.br e reservas@expoflora.
com.br. O atendimento é feito 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Crianças de até cinco 
anos, acompanhadas de adulto 
pagante, não pagam ingresso.

São concedidos descontos, 
também, para os grupos que 
adquirirem antecipadamente 
o pacote que inclui o passeio 
turístico e o almoço. Na compra 
do combo (ingresso + passeio 
turístico + refeição) até o dia 
23 de julho, os grupos pagam 
R$ 75 contra os R$ 119 que 
serão cobrados nos dias do 
evento. Aqueles que comprarem 

o combo no último lote, até 15 
de agosto, pagarão apenas R$ 
80. A tabela completa com os 
descontos está disponível no site 
www.expoflora.com.br.

Expoflora
Em 2018, a maior ex-

posição de flores e plantas 
ornamentais da América La-
tina será realizada de 24 de 
agosto a 23 de setembro, de 
sexta a domingo, das 9h às 
19h, em Holambra, interior 
de São Paulo.

A Expoflora tem como 
atrações a Exposição de Ar-

ranjos Florais; a Mostra de 
Paisagismo; as tradicionais 
Parada das Flores e Chuva de 
Pétalas; o Passeio Turístico 
por Holambra, que inclui vi-
sita a um campo de flores; as 
danças típicas; o Shopping das 
Flores e a culinária holandesa, 
além de parque de diversões e 
o Museu de Holambra.

A Expoflora tem patrocínio 
da Coca-Cola Femsa Brasil, 
da Água Mineral Crystal, da 
Amstel, da Ultragaz e apoio 
do Banco do Brasil e da Pre-
feitura Municipal da Estância 
Turística de Holambra.

O Shopping Jaraguá mais 
uma vez irá disponibilizar 
um telão nesta segunda-
-feira, dia 02, quando o 
Brasil joga contra o 
México nas oitavas 
de final. O jogo será 
realizado às 11 ho-
ras, e transmitido 
na praça de ali-
mentação do em-
preendimento.

Com isso os tor-
cedores que traba-
lham no centro da 
cidade poderão torcer 
pelo Brasil junto com os 
amigos em um espaço re-
servado com deco-
ração temática. 
A ação é aberta 

ao público com participação 
gratuita.

A realização conta com 
o patrocínio do Grupo 

Mais Expressão, In-
flux, Prepara Cur-

sos, M Mídias, Fox 
Pinturas, Outlet 
dos Óculos, Play 
Geek, Print Line, 
Visão Imóveis, 
Cosama, Sonhare 
Colchões, Arqui-

tetura, Vindima 
Comunicações, Vini 

Lopes, Sanare Saúde, 
Factor Humano e Ales-

sandra Beltrame.
Ainda no dia, os tor-

cedores contarão com 
preços especiais na 

praça de alimentação.  Con-
fira as promoções:

Quiosque Brahma
Durante o jogo do Brasil, 
o quiosque da Brahma irá 
oferecer a promoção Double 
Chopp, na compra de dois 
chopes de 300 ml, ganhe o 
terceiro. 

Griletto
Na compra de dois chopes 
Brahma de 500 ml ou 700 
ml ganhe um copo exclusivo 
da Copa.
Restaurante  O Mineiro

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 ter-
ceiro sai de graça.



Festival Internacional de 
Dança acontece em julho 
Competição conta com bailarinos de todo o Brasil e de países como Paraguai, Argentina e México
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Horóscopo de 29/06 a 05/07 Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua envolto em sua busca pela mel-
hor forma de se relacionar, de lidar com os outros 
e de conseguir controlar seus medos e ansiedades 
nos relacionamentos. Seu trabalho está dando pos-
sibilidades de crescimento, mas tem que se esforçar 

um pouco. Saúde delicada, cuidado com sua alimentação.

Momento de descobrir novos valores pessoais. O 
taurino estará aprendendo muito com os outros e 
com os fatos que ocorrem, nesta fase de sua vida. 
Estes serão seus maiores ganhos, pois uma nova 
filosofia de vida pode estar sendo reformulada. 
Largue seus conceitos antigos e deixe vir novos.

Geminianos estão com sua aparência mais carin-
hosa e menos fria. Os outros tendem a ver o nativo 
com outros olhos, pois estará mais afetuoso que 
antes. Apenas sua mente pode ficar um pouco com 
dificuldades em se expressar corretamente e esse 

deverá ser seu aprendizado nessa fase.

O nativo estará mais voltado para seu lar, ou para 
sua família, por estes dias. No final desta semana 
tende a ficar mais irritado com fatos que necessitem 
de diplomacia. Sua mente tende a ficar um pouco 
limitada para quem não fez o aniversário ainda.

Em pleno inferno astral, o leonino pode ter algu-
mas dificuldades em sua vida sexual ou em suas 
amizades. Saúde muito instável, recomenda-se 
que cuide de sua alimentação e realize atividades 
físicas. Pode ter algumas atitudes que atropelem 

os outros, cuide para que isso não gere discussões.

O virginiano pode estar enfrentando fortes mudanças em 
seus afetos e em sua forma de amar. Risco de término 
de relacionamento pode ocorrer. Sua mente está sob 
forte cerebração, é comum sentir um forte cansaço neste 
período. Cuidado pois gastos podem ocorrer de forma inesperada.

Continua a fase onde término de relacionamentos 
podem ocorrer, algumas amizades podem ficar 
meio estremecidas, mas novos relacionamentos 
tendem a surgir e com isso o nativo pode acres-
centar novas formas de ver a vida.

O nativo está em uma boa fase afetiva-sexual, estará 
mais atraente e magnético levando a ser paquerado por 
diversas pessoas. O momento pede para ter diálogo 
nos relacionamentos, algumas pessoas podem parecer 
muito confusas diante dos olhos do escorpiano.

Viagens para longe, nesse momento trazem 
grandes reformas em sua filosofia de vida, em 
sua religiosidade. O nativo tende a se lembrar de 
sonhos que possuem uma grande importância por 
estes dias. Sua maneira de falar, de expressar o que 

está dentro de si e a necessidade de se libertar de padrões de pens-
amento que prendem sua visão, são os pontos a serem focados.  

A consciência do nativo sobre certos fatos que 
envolve sua postura pessoal e seus relaciona-
mentos tende a ser muito forte nesse período. 
Isso significa que o capricorniano fará mudanças 
intensas, mas sólidas em seus projetos de vida. 
Dificuldades nos relacionamentos podem ocorrer. Risco de 
acidente nos joelhos ou ossos, cuidado com sua rigidez mental.

Semana em que a mente do aquariano tende a 
mudar. Ocorre o entendimento de seus medos 
materiais (aqueles de não ter certeza se conse-
guirá concretizar algo material ou não). Uma 
expansão interior pode ocorrer. Trabalhe na 

percepção dos seus valores pessoais.

Algumas dificuldades financeiras o pisciano pode 
enfrentar, outros buscam a libertação de seu tra-
balho (aposentadoria) mas não importa a situação 
que esteja, o nativo tem que trabalhar mesmo é 
com os novos valores de libertade interior: perdão 
aos outros e a si mesmo, coragem para iniciar uma nova fase. 
Facilidade em relacionamentos amorosos.

Concurso Rainha Faici realiza segunda seletiva
SELETIVA

A Seleção está entre os mais vendidos do público teen
O livro é o primeiro da série de cinco da autora Kiera Cass

Illeia é um país dividido em oito castas: sendo a primei-
ra, a realeza, e a oitava, os mais pobres. O príncipe Maxon 
completou a maior idade e como costume, sendo o próximo 
rei, ocorrerá a seleção: um evento onde 35 garotas são 'sor-
teadas' para viver no palácio por um tempo indeterminado, 
onde lutam pelo coração do príncipe e pela coroa.

A seleção é vista por muitas garotas como uma opor-
tunidade, já que as participantes viram dois fora a grande 
quantia em dinheiro que recebem. Mas o caso de América 
Singer é diferente. Ela é da casta cinco e namora escondido 
com Aspen, da casta seis. Eles não podem assumir um rela-
cionamento público, muito menos se casar.

América se sentindo pressionada pela mãe e pelo término 
com Aspen acaba cedendo e se inscrevendo na seleção, na 
qual por sorte ou azar é sorteada. Assim que chega ao castelo 
sua imagem de Maxon (ela achava que ele era uma pessoa 
horrível) muda completamente quando ele se mostra uma 

pessoa, gentil, engraçada e um amante da fotografia. Logo os 
dois se tornam amigos e aos poucos ela vai desistindo de sua 
ideia original: ficar no castelo apenas pela comida e dinheiro. 

Ela começa a ter sentimentos por Maxon, o que significava 
que poderia vir a ser a nova rainha, algo que ela julgava não 
estar preparada. Suas ideias políticas de  extinguir as castas 
fazia com que o povo e o rei a quises-
sem fora da competição. O castelo 
era cada vez mais atacado, tanto pe-
los rebeldes nortistas que roubavam 
livros, quanto pelos sulistas, que 
matavam todos que apareciam em 
seu caminho.

Olivia Souza Bazolli é aluna do 6º 
ano do Colégio Renovação

As sequências desta história estão 
nos livros A elite, A escolha, A 

herdeira, A coroa

Indaiatuba receberá mais 
um ano o 26º Passo de 
Arte Internacional que 

acontecerá de 6 a 15 de 
julho no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

A competição envolverá 
bailarinos de todas as regiões 
do Brasil e de países como 
Paraguai, Argentina e México 
e englobará apresentações de 
variados estilos de dança desde 
o ballet clássico ao hip hop, 
workshops com professores 
de renome nacional e interna-
cional e um palco externo com 
uma programação com intuito 
de popularizar a arte da dança.

Nos 10 dias de apresenta-
ções serão aproximadamente 
150 companhias participantes, 
sendo cerca de 500 solistas que 
se apresentarão no período da 
tarde e 400 coreografias de 
grupos encantarão o público 
na programação noturna, tota-
lizando cerca de 3,5 mil baila-
rinos brasileiros, paraguaios, 
argentinos e mexicanos.

As coreografias apre-
sentadas serão analisadas e 
pontuadas por uma comissão 
julgadora formada por Stela 
Antunes, Cintia Martin, Ama-
lia Machado, Juliana Garcia, 
Edy Wilson, Cassi Abran-
ches, Matheus Brusa, Anselmo 
Zolla, Edson Santos, Jonatam 
Pikolé, João Wlamir, Beatriz 

de Almeida, Cicero Gomes, 
Raul Candal, Iñaki Urlegaza, 
Luca Masala, Carol Pagano, 
Sofia Marques dos Santos, 
Shoko Nejime e Nene.

Os melhores dançarinos 
serão contemplados com tro-
féus, medalhas e premiações 
em dinheiro, totalizando R$35 
mil, e serão entregues dois 
prêmios Toshie Kobayashi/Só 
Dança, um ao melhor bailarino 
da competição e outro à melhor 
bailarina. Além disso, o júri in-
dicará estudantes e professores 
para o Passo de Arte MOVE- 
International Summer Course 
2019 com bolsa de estudos 
integral, e um estudante será 
agraciado com 100% de bolsa 
de estudos no Congresso Inter-
nacional de Jazz Dance 2019, 
que acontecerá em Indaiatuba.

Ainda durante todo o Fes-
tival, das 9h às 21h, o Ciaei 
sediará também uma feira com 
as melhores marcas de produ-
tos de dança com preços de 
fábrica, entre elas, Só Dança, 
Capezio, Evidence, Dança Ma-
ria, Danci'n, Nina Lãs, Ponta 
Firme e Nas Pontas.

Bolsas de estudo
Nesta edição os competi-

dores também estarão concor-
rendo a indicações de vagas 
para concursos e companhias 
profissionais na Europa.

Uma delas é para o Con-
curso Internacional de Bai-
lados de Porto, em Portugal, 
que acontece em abril de 

2019, e a outra é para o Eu-
ropean Ballet Grand Prix de 
Viena, na Áustria, que ocorre 
em fevereiro de 2019. "Esses 
são eventos que selecionam 
bailarinos até 24 anos e gru-
pos em todos os gêneros da 
dança, abrindo ainda mais o 
intercâmbio, buscando novo 
olhares para coreógrafos, bai-
larinos, diretores e estudantes 
de dança da América do Sul. 
Além disso, as bolsas são 
mais completas, os eventos 
têm curta duração, o que gera 
um custo menor, e por ser 
na Europa torna mais fácil a 
obtenção de vistos", explica 
William Romão Costa, dire-
tor do Instituto Passo de Arte.

Outra premiação desta 
edição do Passo de Arte In-
ternacional é sobre o Passo 
de Arte MOVE, um curso de 
capacitação para estudantes e 
professores que acontece em 
janeiro, em Indaiatuba. Serão 
ofertadas bolsas de estudo inte-
grais aos primeiros colocados 
das variações e solos clássicos 
das categorias Pré, Juvenil, 
Adulto e Avançado, e 50% 
de bolsas para os dançarinos 
das modalidades variações de 
repertório, solos clássicos e 
livres que ficarem a partir da 
quarta colocação.

Confira a programação 
completa em nosso site www.
maisexpressao.com.br

Está marcado para acon-
tecer amanhã, dia 30, a se-
gunda seletiva do Concurso 
Rainha Faici 2018 que acon-
tecerá na Academia CTI, em 
Indaiatuba, a partir das 20 
horas, com entrada gratuita.

Na ocasião serão selecio-
nadas as 10 candidatas que 
disputarão os títulos de Rai-
nha, Princesa e Madrinha da 
Festa. No dia as 20 candidatas 
escolhidas na primeira seletiva, 
que aconteceu no início do mês 
no Polo Shopping Indaiatu-
ba, desfilarão novamente na 
passarela em dois momentos 
com trajes distintos. Primeiro 
vestindo shorts jeans, colete de 
franjas e bota, e na sequência 
calça jeans, camisa branca e 
salto alto. A escolha das peças, 

cabelo e maquiagem ficará a 
critério de cada participante, 
que será avaliada por um júri, 
composto por patrocinadores, 
empresários e especialistas do 
universo da moda e beleza que 
darão notas de 1 a 5, que podem 
ser fracionadas, para os critérios 
beleza, simpatia e desenvoltura.

Desde a primeira seletiva, 
postura, a maneira de cami-
nhar e dicas de passarela têm 
sido alguns temas das aulas 
preparatórias e workshops que 
as candidatas têm frequentado. 
"É notável a evolução das 
meninas e dedicação a cada 
novo encontro, fazendo os 
exercícios, treinando em frente 
ao espelho e tirando dúvidas. 
Por isso, fica o convite a todos 
para prestigiarem a semifinal, 

torcerem para as candidatas e 
notar o quanto elas estão mais 
profissionais, determinadas e 
confiantes", relata Junior Grot-
to que, ao lado de Éder Farias, 
organiza o concurso.

Novidade
E a novidade deste ano é a 

realização da grande final na 
primeira noite da Faici, no dia 
2 de agosto. O desfile e avalia-
ção das finalistas será feito no 
palco e acompanhado por todo 
o público, assim como a en-
trega das faixas de Madrinha, 
Princesa e Rainha da Festa. Em 
2017, Mayara Lima foi eleita 
Rainha, seguida por Daiane 
Novais como Princesa, Milena 
dos Santos como Madrinha, 
Mayara Malheiro como Miss 

Simpatia e Ágata Fiod Lopes 
como Garota Rodeio.

O concurso Rainha FAI-
CI conta com patrocínio de 
Armazém da Prata, Floraviva 
Cosméticos, Loja Star Country, 
Chapéus Pralana, Espaço Laser 
Depilação, Academia CTI, 
Seven Hall, Mercadinho dos Sa-
patos, MCW Studio, R1 Jeans, 
Óticas Carol, Loja Eva Maria, 
Lúcia Ramos Lingerie, Autên-
tica Eventos, Churrascaria Ja-
tobá, Lojas Cris Bandeira, Polo 
Shopping Indaiatuba, Glow 
Cabelos, Fashion Trends, Vita 
Derm, Casa da Fazenda Móveis 
e apoio de O Boticário. A Aca-
demia CTI fica localizada à rua 
Soldado João Carlos de Oliveira 
Jr, 2032, no bairro Jardim São 
Francisco, em Indaiatuba.

Passo de Arte será 
de 6 a 15 de julho e 
reunirá mais de 3,5 
mil bailarinos 



Adelaide Decoração
Capricho Decor

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 
de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h e aos sábados com hora marcada. 
Pagamento com cartão e pode ser dividido em 4 vezes com 
cheque ou boleto e 2 vezes no cartão. 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.

Novidade na Casa da Esfiha! A sobremesa mais pedida ganhou uma 
nova versão. Agora, nas unidades de Indaiatuba você encontra o Petit 
Gateau de doce de leite com calda de frutas vermelhas, uma receita 
deliciosa, elaborada com equilíbrio para deixar sua refeição mais doce 
e gostosa na medida certa. Se você já adora o Petit Gateau tradicional, 
precisa experimentar a nova versão, ou se nunca provou, é um ótimo 
motivo para visitar a casa!

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e 
grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, 
diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com 
produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por isso que a Kostela 
do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação 
de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 
- Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646. 
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Ainda não conhece a PDAL BARS? Barrinhas naturais, saborosas, 
energizantes, produzidas à partir de frutas secas, castanhas e 
sementes.  Zero Glúten, Zero lactose, Vegano. Um sabor diferente para 
cada dia da semana? Nós temos! Isso e muito mais você encontra na 
Duas Rodas Bicicletas.. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Balu da proprietária Lúcia após consulta e banho e tosa na Clínica 
Bicho Amigo

A Capricho Decor está sempre inovando com muitas novidades 
e novas tendências. A dica dessa semana são os barzinhos, 
com designer retrô. Para mais informações e orçamento ligue 
3894-7544 / 9.7416-7184

Uma das sugestões do almoço de sábado é o Medalhão ao molho 
de vinho com risoto milanês, é divino! Avenida Conceição, 250 - 
Fone: 3834-4802. Bom demais!

Casa da Esfiha

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

Curta os Jogos do Brasil com o Chopp ECOBIER! Na compra de um 
barril de 30 ou 50 lts *GANHE UMA CAMISA AMARELA DA TORCIDA. 
Disk Chopp EcoBier Indaiatuba. Fone: 3329-1931 / 9.8701.8380. Chopp 
de alta qualidade e gelado na sua casa

Casamento de  
Silvana Cordeiro 
Benevides que 
aconteceu no 
Villa Sansu, 
em Araçoiaba 
da Serra. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Anderson e Júnior

Fabio e Thalys

Romildo e Bertoni



Ugo e Fernanda almoçando no Grenelle Gastropub

Solange, Carlos Cintra e Marmoro Honda no Cintra Restaurante

Meire e William almoçando no Grenelle Gastropub

Isadora Veronez comemorando o aniversário no Objetivo

A cliente Marcia Zaghi com Aline da Farmácia Aroma

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

COLABORADORES DA ATENTO COMEMORAM ANIVERSÁRIO

Equipe da Aquarela Tintas uniformizada para torcer para o 
Brasil na Copa do Mundo. Aproveite para conferir toda linha 
Suvinil! Av. Francisco de Paula Leite, 1180 - Fone: 3894-6923

Márcia da CETEC,  Regina do Mundo ENEM, Dara Medicmais, 
Tatiana do Prepara Cursos e Professora Maria Isabel, 
participaram da 2a Feira das Profissões da escola Dom José

Na Agrococ você encontra tudo da melhor qualidade em botas, 
chapéus, sela para cavalo e muito mais para você aproveitar as 
festas de rodeio da melhor maneira. Fale com Victor Iódice e 
aproveite na Avenida Presidente Vargas, 368 - Fone: 3834-3099

Sonia da Casa de Carnes Humaitá sempre muito atenciosa 
com seus amigos e clientes informa que para semana que 
vem o açougue estará com ótimas promoções. Não perca!

Michele Simone, proprietária da rede Autocheck Vistoria 
Veicular, em visita a unidade de Aracaju/SE

Marinalva da Silva 
comemorou dia 18

João Cordeiro comemorou 
dia 24

Marcia Castelhano irá 
comemorar dia 30

Cosmo da Silva 
comemorou dia 12

Reginaldo Goes 
comemorou dia 16

Luiz Meira comemorou 
dia 15

Mario de Jesus 
comemorou dia 12

Robson Pereira 
comemorou dia 12
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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!

A cidade de Indaiatuba será o destino de bailarinos de todas as 
regiões do Brasil e de países como Paraguai, Argentina e México 
durante o mês de julho para participar do 26ª Passo de Arte 
Internacional. A competição acontece no Ciaei, de 6 a 15 de julho

Campeonato Paulista B de Rugby, Jogo em Indaiatuba, Tornados X 
São Bento, placar: 49 a 07, para os meninos do Tornados Indaiatuba 
Rugby Clube. O jogo realizou-se  no dia 23, no SESI Indaiatuba. 
Após o jogo, aconteceu o 3º Tempo, onde foi comemorado os 11 
anos de fundação do Tornados. AVANTE TORNADOS!

Neste momento em minha vida, meu coração está assim: tenho 
4 alvéolos, um deles está repleto de futebol, que se divide em 
Brasil e Corinthians, mas os outros 3 alvéolos estão totalmente 
repletos de Rúgbi, minha maior paixão, hoje estar no campo 
fotografando, me preenche a alma, me torno um ser humano 
mais leve e totalmente mais feliz, AMO RUGBY

Festiva de encerramento da Gestão 2017/2018 do Presidente 
Boanerges do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

Lançamento dos produtos “Tutanat Cosméticos” e Bendita Mak 
Up, na tarde do dia 26/06, no Salão Tiago Costa Hair Stylist

O Colégio Alves de Oliveira realizou no último sabado, dia 23, um delicioso arraial, com muita música . As crianças se apresentaram, 
teve pratos típicos e muita diversão. Parabéns à toda equipe do colégio!

EQUIPE SUB 11 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 13 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 15 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

PROFESSORES DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL 
DO CRUZEIRO EM RECENTE PALESTRA

Amanda foi a 
sortuda que levou 
para casa o kit 
churrasco, que foi 
sorteado na última 
sexta, dia 22, em 
promoção realizada 
pelo Facebook do 
Mais Expressão. 
Fique de olho 
para os próximos 
sorteios. Participe!

Matheus Oliveira ficou em 2º lugar no Mister Brasil Teen, em 
concurso realizado no último domingo, dia 24. Parabéns!

Monique da Florenzza Móveis convida todos para conhecer 
a loja que é especializada em móveis finos convencionais e 
modulados. Av. Geraldo Hackmann, 580 - Fone: (19) 3834-7001
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Gabriela Fontes e Leticia Nicolielo comemoram um ano de sucesso 
da Margot Casa de Chá e aproveitaram para informar que na 
próxima quinta- feira, dia 21, começa o Afternoon Tea. Não perca!

Aconteceu no último sábado, dia 22, a festa junina do Yázigi. A 
festa foi  muito animada, com comidas típicas, música e quadrilha.

Love no ArraYá 2018

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis com Vander Moreira, 
Camila Hindi e Alessandra Ughetti  na Brigadeiro da Nina, 
gravação Dia de Princesa do Canal BW Channel

No último dia 26 aconteceu no espaço de Tiago Costa Hair 
Stylist o lançamento dos produtos Tutanat Cosméticos, onde 
clientes e amigos puderam conferir as novidades da marca. A 
cliente Catarina esteve lá para prestigiar o evento

Felipe e Mariana, curtindo uma deliciosa noite na Pizzaria 
Torrelaguna. Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 587, Itaici

Julia comemorando seu aniversário ao lado de Andréa, Ricado e 
Katharina na Pizzaria Torrelaguna. Parabéns, muitas felicidades!

Luciana da Loja Cris Bandeira sorteou – 1º vale compras de R$ 
250,00 – ganhador luis andre ramos da silva – comprou na loja 
nossa sra aparecida.
Cris da Sorvetão sorteou – 2º vale compras de R$ 250,00- ganhador 
joão antonio motta navarro neto- comprou na rafael magazine.
Daiana da Loucos por Esporte sorteou – 3º vale compras de R$ 
500,00-ganhador katieli da silva santos-comprou na bandeira filhos.
Fabiana Óticas Carol sorteou – 4º vale compras de R$ 1000,00 – 
ganhador carlos f. cucciolli – comprou na duas cerejas.
Fabiana da By Fabiana Hempke sorteou – 5º vale jantar para 02 
pessoas(voucher R$250,00) - ganhadora mariane schafer quaiotti 
– comprou na seller magazine.
Luciana da Cris Bandeira sorteou – 6º vale jantar para 02 
pessoas(voucher R$250,00)-ganhadora erica tavares- comprou 
na nab perfumaria.
Daiana da Loucos por Esporte  sorteou – 7º moto – ganhador 
francisco das chagas mota – comprou na óticas carol ( esse prêmio 
inclui 02 jantares 01 para o vendedor da oticas carol e outro para a 
gerência da óticas carol).

Gabriela Tavares, se consagrou Campeã Paulista IFBB 2018 na 
categoria Wellness até 1,68, já garantindo vaga para o Arnold Classic 
2019. Seu próximo desafio será o campeonato Brasileiro IFBB em 
Ribeirão Preto dia 29 de julho. Ela conta com a torcida de todos vocês.

Náthaly e Benjamin , torcendo para o Brasil com suas camisetas 
personalizadas pela Loja de Fábrica de Camisetas, não fique 
sem a sua, corre lá que a Rosana vai te atender muito bem, fica 
na Rua dos Andradas, 997, Cidade Nova, Tel.: 19  99852-0564.

A Époka Móveis vem realizando com muito profissionalismo o 
sonho de seus clientes, buscando entender o que o cliente busca 
e assim oferecer o que mais se encaixa para cada caso. Faça seu 
orçamento e tenha móveis para a vida toda com muita sofisticação. 
Fone: 3329-7331 - Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 911

Adriano da Mega Air participando de um dia super diverdio 
na loja de brinquedos Carossel

Ganhadores da Promoção 
Show de Prêmios da ACIAI – 
sorteio foi dia 28/06



negócios & classificados
Nº 803

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 

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

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/ EMPREGADOS)  
ÁREA TOTAL 280m² 3 vagas 
R$ 5500.00 + cond + iptu

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavan-
deria 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 
PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, SALA, COZINHA PLA-
NEJADA, A.S, WC, E ACABAMENTO C/ 
PISOS PORCELANATO E UMA VAGA 
COBERTA.
R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 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 planeja-
da 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 cond e IPTU)

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

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

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

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

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

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

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

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

Venda – Casas
 
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

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

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 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 Indaia-
tuba 
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 BANHEI-
RO, 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 tempera-
do.  Sala 02 ambientes, Cozinha com 
armários planejados e Lavanderia com 
piso em Porcelanato.  Quintal com Chur-
rasqueira e Espaço Gourmet coberto con-
tendo 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 
planejados nos 3 dormitórios, ar con-
dicionado 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 CONDICIO-
NADO.  
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 dor-
ms,  sala,  coz,  lavanderia,  garagem coberta,  
quintal.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dor-
ms, sala, coz, planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 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 – 
2dorms (1st), sala, coz planejada, varanda, 
lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, 
garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, 
lavabo, 2 wc social, churr. 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 plane-
jada, lav., dorm e WC de empregada, escritório, 
área gourmet, área de luz, garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
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 AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no 
alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planeja-
da, copa, lavanderia, dorm. De empregada, 
dispensa, edícula, sacada, piscina, churras-
queira, pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.913 – 7 FOGÕES – R$560 MIL – 8 al-
queires
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas 
de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, 
plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, 
wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz,  wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms,  sala,  
coz,  wc,  garagem (piso superior)
JD.ESPLANADA – R$1200,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, quintal, entrada de carro
CIDADE NOVA – R$ 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.
CENTRO – R$1800,00 – 2dorms, sala, coz 
com armários, 2wc, portão eletrônico, gara-
gem para 2 carros.
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st 
com ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  
edícula com dorm e wc, churrasqueira, aque-
cimento solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/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 dorms,  
sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, wc, 1 vaga descoberta
VILA FURLAN – R$1300,00 – 2 dorms com 
a/e, sala, coz com a/e, wc, lavanderia com a/e, 
1 vaga de garagem 
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gourmet, 
2 vagas de garagem coberta

SALÃO

JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritório
JD.MORADA DO SOL- R$900,00 – 50m², wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m², 
3wc, estrutura para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 
m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², 
WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC 
cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² 
de terra

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

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



B3Jornal do Carro



B4 Imóveis

ref. site 311102 - Residencial Sabiás - com 
150 m² - R$95.000,00

ref. site 230102 -  Jd. Esplanada - 3 dormt/ 1 
suíte/ sala p/ 2 amb/ coz americana/ lavand / 
gar R$.550.000,00

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

ref. site 800102 – Res. Taurus - 2 dormt/ 1 suí-
te/ sala 2 amb/ wc coz planej/ lavand/ sacada 
/ 2 gar R$ 1.150,00 + Cond + IPTU

ref. site 881102 - Vista Verde -  3 suítes / 
coz/ despensa/ sala de jantar e estar / saca-
da/ lavabo/ churr / quintal/ lav / dormit serv/ 
piscina / garagem R$708.000,00

ref. site 030281 - Jd. Adriana - 3 dorm 
/suite / sala / coz / awc / 2 gar / R$ 
1.500,00 + IPTU

ref. site  461891 - Colinas de Indaiatuba - 
Terreno em condomínio fechado, com área 
de 300 m² R$175.000,00

ref. site 620102 - Condomínio Maringá - 03 
suítes/ closet/ cozinha planej / despensa/ sala 
de jantar e estar/ escritório/ lavabo/ churrasq/ 
quintal/ lavand / piscina / 4 gar R$820.000,00

ref. site 687002 - Portal das Acácias – 3D / 1 
suíte /ar condicionado/wc social / coz pla-
nejada/ sala de estar/ sala de jantar/ lavabo/ 
churr/ lav/ 1 gar/ R$2.600,00 + COND + IPTU.

ref. site 765761 - Vila Vitória -Salão comercial 
- 390 m² / 2 WC / coz/ mezanino/ escritório/ 
recuo p/ 4 carros R$8.000,00 + IPTU

ref. site 924002 – Centro - 7 salas/ re-
cepção / 3 WC – R$2.500,00 + IPTU

ref. site 155591- Jd. Nely - 2 suítes/ sala/ coz 
americana/ lavabo/ lavand / varanda/ 1 gar 
coberta R$1.250,00 + IPTU / R$330.000,00

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 dorms (1 suíte), sala, coz, 
WC social, churrasqueira, área de serviço, cerca elétrica. 
R$275.000,00
CA03796 – JD. NOVA VENEZA - 2 dorms, sala, coz, WC 
social e 2 vagas. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dorms (1 suíte), 
WC social, sala, coz. planejada, geladeira, micro-ondas 
e mesa, lavanderia, churrasqueira, gar. p/ 2 carros, cerca 
elétrica, alarme e portão eletrônico c/ trava. R$380.000,00
CA03146 – VL. HOMERO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 
amb, coz, área de serviço e gar. p/ 5 carros e por-
tão eletrônico. Aceita permuta c/ casa até 270 mil. 
R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial 
e/ ou residencial. Copa e coz. planejada e integradas, 
4 dorms (2 suítes), sala de estar e jantar, 5 banheiros, 
lavabo, 4 vagas, piscina c/ cascata, churrasqueira, forno 
a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha, lavanderia estendida, toda planejada, 
área coberta no quintal. 1 vaga. R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 suíte), sala, terraço, coz, 
lavanderia e quarto de depósito, banheiro, móveis planejados 
em todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 carros. R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa térrea c/ 2 suítes 
+ lavabo, ampla sala de estar, coz. americana integrada a 
sala de jantar e a churrasqueira, preparação p/ ar condic. 
e aquec. solar, área de lazer completa, segurança 24h e 2 
vagas. R$398.000,00
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dorms (3 suítes), 2 
salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$620.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - Sobrado c/ 3 suítes, 
sala 2 ambs, coz, 4 vagas (2 cobertas). Aceita permuta. 
R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escritó-
rio, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de jantar, 
coz, área gourmet, piscina, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 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

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
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 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 mas-
culino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. R$3.000 + 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 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². R$12.000 + 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
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
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.300,00 isento de 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
CA0216 – JD. REGINA - 3 dorms (1 suíte), cozinha, sala, copa, 
nos fundos 1 dorm c/ WC de empregada e 4 vagas. R$1.300,00 
+ 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, 
lavabo, 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.

CA03782 – JD. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE (1 suíte máster 
c/ closet), 2 coz. (1 interna planejada), sala de jantar e estar, 
piscina c/ cascata, aquec. solar, área de lazer completa c/ play-
ground, 3 vagas cobertas e 3 descobertas. R$1.615.000,00

APARTAMENTOS

AP01317 – JD. MORADA DO SOL - 2 dormitórios, sala, 
banheiro e 1 vaga, R$206.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios com 
AE, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC e garagem. 
R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ – 
SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 
1 vaga de garagem no boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 dor-
mitórios 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 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blindex 
verde em toda casa , 2 
garagens entrada de ar 
esplit  (material de pri-
meira linha com capta-
ção de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 MIL 
- (19) 98136-7331 CRE-
CI 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 constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Morada do Sol - 3 ca-
sinhas em meio lote, 
cada uma com 02 cô-
modos e wc, ideal para 
locação, renda presu-
mida de R$1.300,00 
por mês, R$160.000,00 
com R$50.mil de entra-
da e 100 X R$1.100,00 
direto com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Morada Do Sol - 3 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 dor-
mitórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. Oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (01 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 02 autos. Oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 3 dor-
mitórios (01 suite) wc 
social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o parque ecoló-
gico-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 eletroni-
co. DE R$350.000,00 
em oferta durante 
o mês de abril por 
R$290.000,00. Troca 
por chácara de menor 
valor. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Casa térrea, Portal 
dos Ipês, 3 suítes, 
sem piscina, cozinha 
planejada e aquecedor 
solar F.: (19) 3800-
4078 ou (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terrenos. 

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², portão 
eletronico, cerca elé-
trica, aquecedor solar, 
área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 co-
modos sendo 2 ba-
nheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietá-
rio F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
exce len te  opor tu -
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 -  3816,8380  -  
98364.0235
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás - 
aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700
Vendo/troco menor 
valor comercial - Ex-
celente local Rua dos 
Indaiás, 256 - terre-
no 10x25m. 3 quar-
tos, 3 vagas, 2 ba-
nheiros, lavanderia, 
cozinha etc. Amplo 
terreno nos fundos 
R$ 450.000,00 (19) 
98817-5312 Tratar 
com proprietário 

Oportunidade - lin-
da casa no Jd Es-
planada II - 03 dor-
mitórios planejados 
( 3 s u í t e s ) ,  s a l a  2 
ambientes, área de 
luz, cozinha plane-
jada, área gourmet, 
jardim, garagem 4 
autos AT. 300m²  A.C 
180m² R$ 640.000,00 
(19)996982366 Victor
Vi la  Sor iano  -  2 
dormitórios (1 suíte 
planejada), sala, co-
zinha planejada, la-
vanderia e garagem 
com portão eletrônico. 
R$350.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Morada do Sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descober tas. 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área 
de serviço coberta 
ao lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Jardins do Império - 
Excelente casa térrea 
com 2 suítes + lavabo, 
sala ampla, cozinha 
americana integrada à 
sala de jantar e ao es-
paço com churrasquei-
ra. Acabamentos mo-
dernos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha america-
na integrada à lavande-
ria, 1 vaga de garagem 
e área de lazer com-
pleta. R$194.900,00. 
Aceita financiamento 
bancário. Fone: (19) 
99164-1734

 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suite c/ ar-
mários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336
Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, cozi-
nha grande e banheiro. 
R$2.500,00 + IPTU. 
Fone: (19) 99778-4336

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada no 
segundo andar, bloco 
10 (próximo a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condomí-
nio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,  com 2 
dormitóros, sala, co-
zinha,  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

Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  
lavanderia externa,  va-
randa e quintal, 1 vaga,   
65 metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). F.: 
(19) 99127-1799
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. 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. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormitórios sendo 1 
suíte 400 metros da 
praia. Permuto por 
imóvel em Indaiatuba. 
Valor: R$380.000,00 F.: 
(19) 99762-5005
Cond. Nacões Jd. 
Alice - térreo, com 2 
dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de gara. Reformadi-
nho, lindo! Em oferta 
para o mês de abril 
de: R$220.000,00 por 
apenas: R$185.000,00 
ac. financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294

Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia 
e 1 vaga de gara. 
Super conservado.
L indo! !  Em o fer ta 
para o mês de abril. 
de :  R$230.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
ac.financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294.
 

Apartamento edifí-
cio Ana Maria, Jd. 
Primavera - 3 quar-
tos, 1 suíte, piscina, 
salão de festas, salão 
de jogos, academia. 
Valor: R$ 1.480,00 di-
reto 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 
j o g o s , q u i o s q u e , p
l ayg round ,quad ra 
poliesportiva,portaria 
24 hrs, no Condomí-
nio Azaleia em Itaici. 
R$1.000,00 + con-
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo - Apartamen-
to no Jd.  Renata 
em frente Pq. Mall, 
3 dormitórios, sala, 
cozinha, WC, 1 vaga, 
portão eletrónico no 6 
andar com elevador. 
Tratar direto com pro-
prietário (19) 98937-
2525.
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Condomí-
nio ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-
6945

Ed. Royale - 3 dormitó-
rios com armários (2 suí-
tes), banheiro, sala, cozi-
nha planejada, lavande-
ria, varanda gourmet e 
2 vagas de garagem no 
2º subsolo. R$2.000,00 + 
IPTU + Cond. Fone: (19) 
99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Pq.  das  Bande i -
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 m² 
R$180 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a par-
tir de R$ 240.000,00 
melhor localização da 
cidade F. 3875-2215
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Terreno condomí-
nio Bréscia 200 m² 
plano.  Tratar com 
p r o p r i e t á r i o .  V a -
lor  R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
V e n d o /  T r o c o  : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 
50  met ros  da  Av . 
Parque Ecológico, 
5 minutos do centro, 
próximo ao colégio 
Objet ivo e o novo 
Sumerbol,  padaria 
Su iça  e  G ian inn i . 
F á c i l  a c e s s o  à 
r o d o v i a .  A c e i t o 
te r reno  de  menor 
valor em loteamento 
aber to .  Doc.  OK . 
F.: (19) 99321-2684 
(whatsapp) /  (19) 
3875-2860  -  Valor 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.   Apenas 
R $  1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceito carro novo, 
C o r o l l a ,   H o n d a ,  
Ecosport,  por  até 
R$ 100.000,00 como 
parte de pagamen-
to. O saldo à  vista.     
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd.  Regina,   280 
m2,  R$ 185.000,00  
FONE 19. 3816.8380  
- 19 -  9.83640235 
J d .  D o s  L a g o s ,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Te r reno  com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235

Vende-se terreno 
Vila Mariana  A.T. 
1000 m ² Valor: R$ 
120 .000 ,00  t ra ta r 
c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Alugo terreno Vila 
Pompéia 500 m ² de 
esquina. Valor: R$ 
3.500,00 direto com o 
proprietário. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topo-
grafia. Documento ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698
Terreno condomí-
nio Jardim dos La-
gos 525 m² plano 
com v is ta .  Va lo r 
R$295.000,00 F.: (19) 
98257-4799
Terreno de 1.040 
m², em Porangaba 
( Rodovia Castelo 
Branco ) em um lo-
teamento, na cidade, 
com muitas casas 
já construídas. R$ 
130.000,00 - Irineu 
(190 3935-6376 - (19) 
99290-2079
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
– R$1030,00P/ M2 
-escriturado. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Terrenos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272

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

Cidade Nova I - ótima 
casa comercial - 2 dor-
mitórios, cozinha, WC 
social, sala e lavande-
ria. Quintal com edícu-
la contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto ou 
separado Cidade Nova 
próxima a Avenida 
Conceição 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. Oswaldo Cruz, 268 
F.: (19) 98716-9978
Salão e galpão no 
Cidade Nova, 400m². 
Valor tratar com o pro-
prietário. F. 9.9292-
4120
 

Vendo freezer semi-
novo. Contato: (19) 
3935-1633
Vendo calça jeans 
3 6 - 4 0  s e m i  n o v a 
Contato: (19) 3935-
1633
Vende-se  colchão 
casal R$ 70,00 F.:  
(19) 3875-7624
Vende-se Micro-on-
das Brastemp R$ 
80,00 F.: (19) 3875-
7624
Vendo título do clu-
be 9 de Julho. Valor 
R$ 1.600,00. Conta-
to: (19) 3885-4406 - 
(19) 98239-4260
Vendo Iphone 4s. 
Valor: R$ 150,00 (19) 
3875-7624
Vendo kit gás fiu-
rino Contato: (19) 
3935-1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  (19) 3935-
1633

Vendo maquina de 
recarregar cartucho. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016- 3599 ou F.: (19) 
3935- 8330
Vendo video cassete 
R$ 80,00 e Fax sem 
quase uso R$ 80,00 
(19) 3834-1367 falar 
com dona Juandira

 

Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automát ico, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. 
Aceito carro como par-
te de pagamento  e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra , F. (19)97409-
7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azu l ,  au tomát ico , 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, F. (19)97409-
7070.
Cruze  1 .4  Turbo , 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto,  Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Ent re  em conta to 
com A lexandra ,F . 
(19)97409-7070.

Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
p r a t a ,  p o r  R $ 
42.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, F. (19)97409-
7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
comp le to ,manua l , 
Flex, preto, por R$ 
33.990,00, km:47.600, 
por R$ 33.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, au-
tomático, prata, Flex, 
por R$ 45.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, F. (19)97409-
7070.
Vendo Celta - ano 
2011 cor: prata com-
pleto (ar, direção e tra-
va) bagajeiro original, 
valor: R$ 17.000,00. 
Falar com Rodrigo. 
F.: (19) 97407-5459 
(whats app) / (19) 
3392-9713

Vendo Xsara Picas-
so 2004 R$ 4800,00 
aba i xo  da  tabe la 
fipe. Ar,vidro elétrico, 
computador de bor-
do, direção hidráulica, 
rádio, banco com re-
gulagem de altura e 
documento ok. Valor 
da venda 10.000,00. 
Aceito moto no valor 
de até 4.000,00. Fa-
lar com Marcelo (19) 
974224078
 

Ofereço-me para 
serviços de babá e 
acompanhante  de 
idosos (com veículo 
próprio). Falar com 
Leila (19) 3825-0706 
ou (19) 99652-8120 
-  (19) 98899-2457 
(whats app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
c r i anças  pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento Residencial 
e hospitalar poço re-
ferências e experi-
ência contato Evelyn 
- 19 9 88694313 ou 
19 9 94466299
Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com 
referência e expe-
riência (19) 99417-
0626 

Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
wha ts  app  -  ( 19 ) 
99618-9664 (v ivo) 
whats app
Ofereço-me  como 
limpador de vidros, 
corpus (co le ta  de 
l ixo),  a judante em 
geral. F.: (19) 99712-
4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e ma-
nicure.  Promoção: 
corte, hidratação + 
escova R$ 45,00. 
Pé + mão grátis so-
brancelha F.:  (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499

Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpeza 
de terreno. Tenho má-
quina. Falar com De-
nis. (19) 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como mo-
torista profissional facul-
dade particular CNH A D 
com cursos de motorista 
de passageiros e es-
colar - Rosane F.: (19) 
99719-4661 email: ro-
sane.pithan@gmail.com
Ofereço-me como pin-
tor (textura, grafiato, 
projetado etc ) em ge-
ral. Entrar em contato 
com José Carlos. F.: 
(19) 99144-4770 / (19) 
99175-7217
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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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