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Os times do Vizzent 
Calçados (Veteranos) e do 
DF Engenharia (Adultos) 
são os grandes campeões 

do primeiro turno das duas 
competições de futebol So-
ciety do Indaiatuba Clube.

A Farmácia Aroma é 
uma empresa especializada 
na manipulação de fórmu-
las tanto para fins estéticos 

quanto para tratamento mé-
dico e visa fornecer produtos 
de qualidade e excelência.

As férias escola-
res chegaram e quem 

procura diversão para 
entreter as crianças não 

podem perder as atra-
ções do Polo Shopping 

Indaiatuba. 
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Mulher é presa por guardar corpo de bebê 
em freezer no Jardim Morada do Sol

A organização do Frutos de Indaiá está a todo vapor para a realização de mais uma 
edição da noite de premiação que acontece no dia 14 de novembro, a partir das 20 horas, 
no salão social do Clube 9 de Julho.

Entrega do Troféu Frutos de Indaiá terá 
show de Chitãozinho & Xororó

Indaiatuba está entre as 50 cidades mais desenvolvidas do país
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O Índice Firjan de 
Desenvolvimento 
Municipal divulgou 
o ranking das 100 
cidades mais desen-
volvidas no país, 
e que acompanha 
anualmente o desen-
volvimento socioe-
conômico de todos 
os mais de 5 mil mu-
nicípios brasileiros.

Bandeira vermelha 
continua em vigor 
no mês de julho

ENERGIA

Pág. A03

Pág. A05

A  Aneel manterá a cobran-
ça com o adicional da bandeira 
vermelha no mês de julho e as 
contas de luz terão acréscimo 
de R$ 5 a cada 100 kWh.

As finalistas do concurso Rainha Faici 2018 já estão definidas e a próxima etapa será a grande 
final, marcada para ocorrer na primeira noite da Faici, que acontece de 2 a 12 de agosto, quando 
as 10 escolhidas disputarão os títulos de Madrinha, Princesa e Rainha Faici. 

Definidas as finalistas do concurso 
Rainha Faici

MARCHETTI FOTOGRAFIA

FAICI
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Homem morre 
baleado em tentativa 
de assalto no Cecap

MORTE
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No último domingo, dia 
24, um rapaz sofreu uma 
tentativa de assalto e acabou 
sendo baleado com dois tiros 
no Cecap. Ele foi socorrido e 
levado ao hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
mas não resistiu aos ferimen-
tos.

Primavera 
garante vaga para 
próxima fase

ESPORTES
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No último sábado, dia 
30, o Primavera enfrentou a 
equipe do Jabaquara  conse-
guiu uma importante vitória 
pelo placar de 1 a 0.

ELIANDRO FIGUEIRA



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

Editorial
Quando a questão 

hídrica é prioridade
O Saae de Indaiatuba irá receber mais de R$ 3 

milhões em recursos através da Cobrança Paulista 
pelo Uso da Água (Fehidro) que será destinada à 
execução de dois projetos que visam diminuir as 
perdas de água tratada na rede de distribuição. 

Com isso Indaiatuba continua a frente de mui-
tas cidades da região quando o assunto é reserva 
de água, pois mostra resultados positivos quanto 
ao abastecimento das residências, sem prejuízos, 
mesmo em épocas de estiagem. Tal decisão de 
investir “forte” é um exemplo para demais ci-
dades entenderem que o trabalho correto é o de 
prevenção. 

Porém, infelizmente a população aos poucos 
parece deixar a economia de lado. Não é possível 
precisar se o consumo aumentou, porém basta 
caminhar pelas ruas da cidade para ver o desper-
diço, na maioria das vezes de pessoas lavando 
suas calçadas. 

Enfim, é preciso que, assim como o Executivo, 
as pessoas se conscientizem da necessidade de se 
economizar água, mesmo num período chuvoso, 
tornando-se um costume cultural dos brasileiros. 

Artigos

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
7 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
7 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 DOM.   NÃO OPERA
9 SEG.   FERIADO
9 SEG.   FERIADO
9 SEG.   FERIADO
9 SEG.   FERIADO
9 SEG.   FERIADO
9 SEG.   FERIADO
10 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
10 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
10 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
10 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
10 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
10 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
11 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
11 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
11 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
11 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
11 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
11 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
12 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
12 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
12 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
12 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
12 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
12 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 SEX. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
13 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
13 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
13 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
13 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
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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.

Campinas ganha Universidade Virtual com 200 
vagas em quatro cursos

06/07 - Sexta-feira 07/07 - Sábado 08/07 - Domingo 09/07 - Segunda

Unicamp desenvolve 
projetos para implantar 
‘campus inteligente’

Parceria entre Sumaré e Unicesumar oferece 
descontos de 50% em graduação

3 cidades da RMC estão entre 
as 20 mais desenvolvidas do 

país, aponta estudo

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 consequência 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, subordina-
dos, 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 reconhecimento 
para ser mais feliz, como muitas pessoas  vêm fazendo. Inscreva-se– WWW.signatreinamentos.
com.br  019-3875.7898 - TREVISAN JOSÉ.

Um polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp) começa a funcionar em Campinas já no 
segundo semestre. Nesta terça-feira, dia 3 de julho, 
o prefeito Jonas Donizette assinou o convênio 
com o Governo do Estado para implantação 
da Univesp em Campinas, em cerimônia 
realizada no Palácio dos Bandeirantes, 
na Capital. Ao todo, a universidade 
oferece mais de 55 mil vagas em 330 
polos localizadas em 290 municípios.

Por meio de soluções voltadas à 
Internet das Coisas, a Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) investe 
continuamente na tecnologia e avança na 
implantação de um “campus inteligente”. As-
sim, as inovações desenvolvidas pelo projeto “Smart 
Campus”, desenvolvido pela prefeitura do campus, são inseridas 
em uma ferramenta que compilará dados de diversas áreas. O obje-
tivo é estabelecer conexões e facilitar o trabalho de toda a equipe.

Por meio de uma parceria com Sumaré, a faculdade à distância 
Unicesumar oferece à população descontos de 50% 

nas seis primeiras mensalidades de 20 cursos 
de graduação. As inscrições podem ser feitas 

pelo site www.universoead.com.br ou no 
polo da faculdade na cidade, localizado na 

Avenida Rebouças, nº 1.977, Vila San-
tana, até o dia 9 de julho. Além disso, 
são oferecidos mais de 80 cursos de 
pós-graduação com 25% de desconto.

Itatiba, Paulínia e Vinhedo conse-
guiram lugares de destaque no ranking 

das cidades mais desenvolvidas do Brasil, 
aponta estudo. Itatiba ficou com a 9ª coloca-

ção, Paulínia em 17º e Vinhedo em 20º. O índice 
levou em consideração vários fatores, tais como, saúde, 
educação, emprego e renda. Essas 3 cidades foram consi-
deradas de alto nível de desenvolviemnto.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Máxima 29º 
Mínima 16º

Máxima 29º 
Mínima 15º

Máxima 25º 
Mínima 17º

Máxima 29º 
Mínima 17º

Como profissional e estudiosa sobre o assunto posso dizer que o consumidor possui direito de ser indeni-
zado quando adquire um produto de consumo alimentício, e neste produto está inserido um corpo estranho 
(como uma substancia ou isento). No entanto, por mais que a responsabilidade do fornecedor sobre produto 
com defeito seja objetiva, o dano moral não pode ser presumido e depende de prova. Para haver indenização, 
portanto, é preciso comprovar a existência do dano à Justiça.

No entanto, para ir mais fundo ainda no assunto será que seria necessário: a ingestão do produto indus-
trializado com o corpo estranho para configurar dano moral? 

 A resposta é NÃO: A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, 
expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de 
seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação 
adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

O simples ato de “levar à boca” o alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral in re ipsa, 
independentemente de sua ingestão.

A disponibilização de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto 
estranho no seu interior afeta a segurança que rege as relações consumeristas, na medida em que, expõe o 
consumidor a risco de lesão à sua saúde e segurança e, portanto, dá direito à compensação por dano moral.

O CONSUMIDOR POSSUI O DIREITO A SER INDENIZADO NA HIPOTESE DE 
ENCONTRAR UM CORPO ESTRANHO NUM PRODUTO INDUSTRIALIZADO 
POR ELE ADQUIRIDO?



DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A3

DIVULGAÇ~~AO

Serviços públicos estarão de plantão 
no feriado do dia 9 de julho
Os serviços operacionais da Guarda Civil manterão o plantão normal

Aneel mantém bandeira vermelha 
nas contas de energia de julho 

ECONOMIA

Os serviços públicos 
municipais funcio-
narão em sistema 

de plantão no dia 9 de ju-
lho, feriado da Revolução 
Constitucionalista de 1932. 
A Prefeitura de Indaiatuba, 
autarquias e fundações mu-
nicipais não terão expediente 
no feriado.

Na saúde o atendimento 
de urgência e emergência 
será feito pela UPA-24h 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) localizada no Jardim 
Morada do Sol, com o apoio 
do Pronto Atendimento do 
Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo). O plantão 
de Odontologia também fun-
cionará na UPA-24h, das 7h 
às 12h, no sábado e domingo, 
e das 7h às 13h, no feriado.

As secretarias de Urba-
nismo e Meio Ambiente e de 
Obras e Vias Públicas estarão 
de plantão no feriado com 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, 
limpeza dos banheiros públi-
cos, cemitérios e feiras livres. 

No lazer, as estações do 
Projeto Ecobike funcionarão 
no mesmo esquema do fim 
de semana, com as duas es-
tações localizadas no Parque 
Ecológico, em frente à Pre-
feitura e Guarda Municipal, 
abertas das 8h às 12h e das 
14h às 18h. O Bosque do 
Saber poderá ser visitado no 
sábado, domingo e feriado 
das 08h às 16h30. O Bosque 
do Casarão Pau Preto fun-
cionará no feriado das 8h às 
12h e o Museu das 13h às 

17h. No Parque da Criança 
funcionarão, normalmente, 
somente as atrações “secas”. 
Já o Museu da Água não 
funcionará no feriado, pois 
na segunda-feira o local fica 
fechado para manutenção.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. Os serviços 
operacionais da Guarda Ci-
vil, ligada à Secretaria de 
Segurança Pública, mante-
rão o plantão normal. O te-
lefone da Guarda para emer-
gência é 153, da Polícia 
Militar é 190, do Corpo de 
Bombeiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

 
Rodovias

O feriado estadual pro-
longado da Revolução Cons-
titucionalista, celebrado na 
próxima segunda-feira, dia 
9, deve movimentar as ro-
dovias administradas pela 
AB Colinas, concessionária 
do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de 
São Paulo, entre a próxima 
sexta-feira, 6 e a segunda, 
com cerca de 467 mil veí-
culos.

O motorista que não de-
seja pegar tráfego intenso 
na saída para o feriado deve 
evitar pegar a estrada entre 
às 14h e 21h da sexta e das 
6h às 17h do sábado. Durante 
a volta, o horário de maior 
movimento promete ser en-
tre 10h e 22h da segunda.

Na SP-075 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, Enge-
nheiro Ermênio de Oliveira 

O Poupatempo não abrirá ao 
público na próxima segunda-
-feira, retornando o atendi-
mento no dia seguinte

Penteado e Santos Dumont), 
que liga Itu a Campinas, ao 
todo, são aguardados 148 mil 
veículos.

Já na Rodovia Castello 
Branco (SP-280), uma das 
principais vias de acesso 
para o interior do Estado, 
cujo trecho de concessão 
da AB Colinas vai de Itu 
a Tatuí, receberá 136 mil 
veículos.

Shopping
Os Shoppings da cidade 

também irão funcionar em 
horários diferenciados na 
segunda-feira.

O Parque Mall funcionará 
das 10h às 16h. A programa-
ção normal será retomada já 
no dia seguinte, com funcio-
namento de segunda a sexta, 
das 9h às 20h, e aos sábados 
das 9h às 16h.

O Poupatempo não abri-
rá ao público na próxima 
segunda-feira. Entretanto, 
manterá seu atendimento de 
costume no sábado, dia 7 de 
julho, das 8h às 12h. O posto 
funciona ainda de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Dúvidas e agendamentos são 
realizados via Aplicativo SP 

Serviços, ou então pelo site 
www.poupatempo.sp.gov.br.

O mix de serviços ofere-
cidos no shopping também 
estará indisponível no feria-
do. A agência do banco Itaú 
fechará e será reaberta no dia 
seguinte, com atendimento de 
segunda a sexta, das 12h às 
20h. Também estão suspen-

sos os serviços nos cartórios 
de Registro de Imóveis e de 
Notas, Protestos de Letras e 
Títulos – Tabelionato Mes-
quita. O atendimento será 
normalizado já na terça-feira 
e segue com atendimento 
normal, apenas durante a 
semana, das 9h às 16h e das 
9h às 17h, respectivamente.  

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
manterá a cobrança com 
o adicional da bandeira 
vermelha no mês de julho 
e as contas de luz terão 
acréscimo de R$ 5 a cada 
100 kWh. A manutenção da 
tarifa, segundo a Aneel, tem 
como base a “manutenção 
das condições hidrológicas 
desfavoráveis e a tendência 
de redução no nível de ar-
mazenamento dos principais 
reservatórios do Sistema 
Interligado Nacional”.

Com a tarifa de energia 
elétrica atingindo o patamar 
mais alto, os consumidores 
acendem um alerta para 
economizar. De acordo com 
o engenheiro eletricista, 
Lucas Scarin, há várias me-
didas que podem ser tomadas 
pelos consumidores para 
economizar energia elétrica. 
“A primeira sugestão é o in-
vestimento em aquecimento 
de água a gás ou solar, pois 
um dos vilões de consumo 
da casa é o chuveiro”, conta. 

“Em uma família com 4 pes-
soas, é possível economizar 
até 25% na conta substituin-
do a energia elétrica. Outra 
medida é a substituição de 
antigas lâmpadas incandes-
centes por LED", explica.

Quando este consumo 
de uma família é analisado 
em escala, a exemplo de 
condomínios residenciais, 
o consumo de energia deve 
ser considerado ainda com 
mais atenção. O engenheiro 
eletricista calcula que em um 
edifício residencial, os gas-
tos apenas com iluminação 
das garagens e áreas comuns 
podem representar mais de 
50% da conta de energia 
elétrica. "Um sistema mais 
eficiente e econômico pode 
diminuir em até 90% as 
despesas com iluminação. 
Temos o caso de um condo-
mínio que o gasto mensal era 
de R$ 3.500,00 e passou para 
R$ 1.900,00 após a implan-
tação de medidas que otimi-
zaram o projeto elétrico do 
prédio. Com esta economia, 

o projeto elétrico foi pago 
em 18 meses", exemplifica 
Scarin.

Outras dicas que po-
dem ser adotadas são o 
uso da iluminação natural 
ou lâmpadas econômicas, 
pintar o ambiente de cores 
claras, isolamento térmico 
eficiente e janelas maiores, 
pois elas melhoram a lu-
minosidade e diminuem a 
necessidade de ventilador e 
ar condicionado.

Sistema
O sistema de bandei-

ras tarifárias foi criado, de 
acordo com a Aneel, para 
sinalizar aos consumidores 
os custos reais da geração 
de energia elétrica.

A adoção de cada bandei-
ra, nas cores verde, amarela 
e vermelha (patamar 1 e 2), 
está relacionada aos custos 
da geração de energia elétri-
ca. No patamar 1, o adicional 
nas contas de luz é de R$ 3 
a cada 100 kWh; já no 2, o 
valor extra sobe para R$ 5.
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Indaiatuba está entre as 50 cidades 
mais desenvolvidas do país
O Índice Firjan utilizou dados sobre emprego e renda, saúde e educação
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA

Fehidro aprova verba para programa de Combate as Perdas de Água
INVESTIMENTO

O Índice Fi r jan  de 
Desenvolvimento 
Municipal (IFDM) 

divulgou no dia 28 de junho, 
o ranking das 100 cidades 
mais desenvolvidas no país, 
com base em dados de 2016, 
e que acompanha anualmente 
o desenvolvimento socioeco-
nômico de todos os mais de 
5 mil municípios brasileiros 
em três áreas de atuação: 
Emprego e Renda, Educação 
e Saúde. O estudo é feito, 
exclusivamente, com base em 
estatísticas públicas oficiais, 
disponibilizadas pelos minis-
térios do Trabalho, Educação 
e Saúde.

No ranking nacional, In-
daiatuba está na 33ª posição, 
enquanto na lista estadual o 
município encontra-se na 23ª 
colocação.

Para se chegar a média, é 
feita uma avaliação de 0 a 1, 
sendo que quanto mais perto 
de 1, maior o desenvolvi-
mento. Há também a divisão 
em quatro categorias: baixo 
(0 a 0,4); regular (0.4001 a 
0,6); moderado (0.6001 a 

0,8) e alto desenvolvimento 
(0.8001 a 1).

Com base em dados de 
2016, a cidade ficou com 
I F D M  c o n s o l i d a d o  d e 
0.8632, média 1% maior que 
em 2015, quando alcançou a 
nota 0.8573. Na Educação, a 

cidade tinha a média 0.9957, 
em 2015, e obteve no último 
estudo 0.9958.  Na saúde, o 
saldo foi negativo. Enquanto 
2015, o Município conquis-
tou a média 0.9348, em 2016 
caiu para 0.9318. Já na Renda 
e Emprego ficou com média 

No ranking nacional, Indaiatuba está na 
33ª posição, enquanto na lista estadual o 
município encontra-se na 23ª colocação

O Fundo Estadual de Re-
cursos Hídrico (Fehidro) apro-
vou dois projetos do Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos 
(Saae) para o combate às 
perdas de água, que foram 
aprovados pelo órgão pelo 
valor total de R$ 3.518.535,29 
para o desenvolvimento e im-
plantação de estações remotas 
de medição e automação nas 
Estações de Captação de Água 
bruta (ECA), o valor investido 
é de R$ 2.899.965,29, sen-

do R$ 2.272.159,77 a fundo 
perdido e R$ 627.445,52 de 
contrapartida do Saae. Os 
serviços já foram licitados e 
as empresas contratadas.

A contratação prevê o de-
senvolvimento e implantação 
de pontos de medição (vazão 
e pressão) e automação (co-
mando, controle e proteção de 
conjunto moto-bombas) com 
transmissão de dados por te-
lemetria via radiofrequência, 
a serem instalados nas ECAs  

do Capivari-Mirim, Ribeirão 
Piraí, Represa do Cupini, 
Represa do Morungaba, Cór-
rego da  Barrinha, Córrego 
do Barnabé, Rio Jundiaí e 
Jardim Brasil, onde as infor-
mações serão enviadas para 
o banco de dados corporativo 
já existentes no CCO (Centro 
de Controle Operacional) 
instalado no Complexo Vila 
Avaí, possibilitando o moni-
toramento e controle remoto 
das operações pertinentes ao 

sistema de captação, permi-
tindo melhor gerenciamento 
do sistema de abastecimento 
de água do Saae, sendo possí-
vel a redução do consumo de 
energia elétrica e auxiliando 
ainda mais na otimização do 
Controle de Perdas, uma vez 
que haverá controle do quanto 
de água bruta é captada e o 
quanto entra nas Estações de 
Tratamento de Água, sabendo 
se está havendo perda durante 
o trajeto.

Para aquisição de 30 me-
didores de vazão macro ele-
tromagnético e 30 sensores 
de pressão para o sistema de 
abastecimento de água de 
Indaiatuba, o valor investido 
é de R$ 618.570,00, sendo 
R$ 426.823,30 a fundo per-
dido e R$ 191.756,70 como 
contrapartida da autarquia, e 
irá atender o Plano Diretor de 
Combate as Perdas de Água, 
que prevê a instalação de 23 
setores de medição, estando 

12 já implantados.
“O sistema de abasteci-

mento e distribuição do Saae 
vem sendo modernizado gra-
ças à gestão e capacidade 
financeira da autarquia e das 
verbas conseguidas nos órgãos 
estaduais e federais através de 
projetos bem elaborados pela 
nossa equipe técnica, tornando 
esse sistema cada dia mais 
eficientes”, afirma o superin-
tendente do Saae, engenheiro, 
Sandro Lopes Coral.

0.6618, em 2016, número 
acima dos 0.6415 de 2015.

Porém, quando compara-
do com a melhor cidade do 
País, Louveira, Indaiatuba se 
supera no quesito Educação 
quando a cidade atingiu a 
média de 0,9958 contra a mé-
dia de 0,9906 e Louveira. No 
IFDM Consolidado, Louveira 
ficou com a média 0.9006.

RMC
Na Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) apenas 
7 cidades, das 20, aparecem 
na lista. São elas: Itatiba 
que se destaca entre as 10 
cidades mais desenvolvidas 
e conquistou a 9ª colocação; 
Jaguariúna (13º); Paulínia 
(17º); Vinhedo (20º); Nova 
Odessa (35º); Holambra 
(43º); e Campinas (80º).

Disparidades Regionais
O IFDM 2018 confirma 

uma realidade que outros 
estudos sobre o tema já vi-
nham revelando ao longo dos 
últimos anos: o país contínua 
desigual e com enormes dis-
paridades regionais.

Enquanto o Sul é a região 
mais desenvolvida do país, 
tendo 98,8% de cidades com 
desenvolvimento alto ou 
moderado, perfil semelhante 
ao apresentado pelo Sudeste 
e Centro-Oeste, as regiões 
Norte e Nordeste têm, res-
pectivamente, 60,2% e 50,1% 
dos seus municípios com 
desenvolvimento regular e 
baixo.

O estudo trouxe destaques 
positivos, como a melhoria 
da região Centro-Oeste, que 
alcançou o padrão Sul-Su-
deste, com 92,4% dos muni-
cípios com desenvolvimento 
moderado ou alto e nenhum 
município com baixo desen-
volvimento.
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Entrega do Troféu Frutos de Indaiá terá 
show da dupla Chitãozinho & Xororó
Prêmio reconhece as principais empresas de Indaiatuba
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Priscila Francischinelli da Espaçolaser Indaiatuba 
receberá pela primeira vez o Troféu Frutos de Indaiá

A5

A organização do Fru-
tos de Indaiá está 
a todo vapor para 

a realização de mais uma 
edição da noite de premiação 
que acontece no dia 14 de no-
vembro, a partir das 20 horas, 
no salão social do Clube 9 de 
Julho. E a dupla Chitãozinho 
& Xororó fechará a noite do 
13º Frutos e Indaiá com cha-
ve de ouro e promete animar 
e encantar todos os presentes 
com seus grandes sucessos.

Chitãozinho & Xororó 
são recordistas em venda de 
discos no Brasil. A dupla já 
vendeu mais de 37 milhões 
de álbuns e ganharam três 
prêmios Grammy Latino. São 
tidos como a dupla que abriu 
as portas das rádios FM para 
a música sertaneja, no início 
da década de 1980.

São mais de 40 anos de 
total dedicação à vida artís-
tica. Sempre com os mesmos 
objetivos do início da carrei-
ra, produzindo música com 
amor, qualidade e inovação, 
independentemente dos mo-
mentos altos e baixos dentro 
do gênero musical sertanejo 
e das constantes – e cada vez 

mais bruscas – mudanças no 
mercado fonográfico.

Qualidade
Considerado o principal 

e melhor evento de premia-
ção de Indaiatuba, o Frutos 
de Indaiá 2018 promete 
superar as expectativas dos 
premiados e convidados, 
que nos anos anteriores fi-
caram muito satisfeitos.

Segundo o presidente do 
Grupo, a prioridade é man-
ter a qualidade dos serviços 
prestados. “Iremos manter 
os serviços prestados com 
excelência na edição do 
ano passado devido a sua 
eficiência e aprovação dos 
participantes, quanto aos 
novos parceiros, estão vindo 
para aprimorar a qualidade 
do evento”, afirma.

O 13º Frutos de Indaiá 
tem como objetivo oficial 
o recebimento do troféu, 
que os empresários eleitos 
em pesquisa feita com a 
população e lei tores do 
jornal, receberão das mãos 
do presidente do Grupo e 
do diretor Alan de Santi. 
Troféu esse, que simboliza 
o reconhecimento de seus 
trabalhos prestados à popu-
lação durante o ano de 2017. 

“A diferença do Frutos de 
Indaiá é muito grande se 
comparada a outros ‘prê-
mios’ existentes na cidade e 
até mesmo na região. Uma 
delas está na participação 
apenas dos eleitos em pri-
meiro lugar, o que acaba 
por limitar a quantidade de 
empresas, pois se o primeiro 
lugar não aderir ao pacote 

publicitário, o concorrente 
que ganhou em segundo 
lugar não pode participar, 
ficando o segmento vago e 
sem nenhum representante”, 
explica Redecopa.

Premiados
Indicados para receber 

o troféu Frutos de Indaiá 
aguardam ansiosos o gran-

de dia. Entre as empresas 
e empresários que serão 
premiados no evento,  a 
Espaço Laser irá receber 
pela primeira vez das mãos 
do presidente e diretor do 
Grupo Mais  Expressão, 
o troféu que simboliza o 
reconhecimento em seus 
serviços prestados à popu-
lação. “Essa premiação é o 

reconhecimento do trabalho 
da equipe da Espaço Laser 
Indaiatuba, fortalecendo 
ainda mais a nossa marca 
na região. Sempre busca-
mos oferecer serviços com 
alto padrão de qualidade 
para atingir a satisfação de 
nossos clientes”, comemora 
a proprietária Priscila Fran-
cischinelli.

Outra empresa que será 
premiada e já coleciona 
troféus Frutos de Indaiá 
é a Will Modas que mais 
um ano foi eleita pelos in-
daiatubanos como a melhor 
loja em seu ramo. “A Will 
Modas vem participando 
há 5 anos do grande evento 
Frutos do Indaiá, promovido 
por essa conceituada empre-
sa Jornal Mais Expressão. 
Nossa expectativa é grande, 
pois trata se de um evento de 
muita repercussão em toda 
região”, conta a proprietá-
ria Wilde Santos Moraes. 
Quanto ao show, Wilde 
disse estar muito satisfeita. 
“Com relação à escolha dos 
artistas que irão se apresen-
tar, não poderia ser melhor, 
t ra tando-se de uma das 
maiores duplas sertanejas 
do pais, da qual somos ad-
miradores”, completa.

ARQUIVO PESSOAL

Wilde Moraes, da Will Modas, receberá pela 5ª 
vez do Troféu Frutos de Indaiá
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Farmácia Aroma 
oferece medicamentos 
manipulados de qualidade 

A9

Objetivo participará da final 
da Olimpíada do Saber

EDUCAÇÃO

A Farmácia Aroma é 
uma empresa especia-
lizada na manipulação 

de fórmulas e tem como obje-
tivo fornecer aos seus clientes 
qualidade e excelência nos 
seus produtos oferecendo o 
que há de mais moderno para 
o tratamento individualizado.

Diferente dos industria-
lizados, os medicamentos 
manipulados são direcionados 
às necessidades do paciente, 
especificando assim seu uso.

A empresa é certificada 
pelos órgãos competentes, 
cumprindo diariamente as 
boas práticas de manipulação 
conforme determinado, que 
são as exigências de qualidade 
que garantem ao usuário um 

rigoroso controle na utilização 
de matérias-primas e nos pro-
cedimentos de manipulação.

Em Indaiatuba, a Farmácia 
Aroma é referência em mani-
pulação e está no mercado há 

27 anos e conta com 14 fun-
cionários para melhor atender 
seus clientes, sendo orientadas 
por  Clélia Boselli e Isabel 
Boselli – farmacêuticas sócias 
proprietárias.

Colégio Montreal 
oferece curso de férias

ATIVIDADES

O Colégio Objetivo In-
daiatuba participará, pelo 
segundo ano consecutivo, 
da fase final da Olimpíada 
Brasileira do Saber (OBS) 
2018, que será realizada na 
base aérea naval, em São 
Pedro da Aldeia, no Rio de 
Janeiro, de 11 a 14 de julho.

A OBS é uma competição 
nacional de alto nível de ex-
celência que visa a estimular 
o interesse dos estudantes 
brasileiros para Matemática, 
Ciências, Língua Estrangeira 
e Tecnologia e prepará-los 
para competições interna-
cionais. A competição é 
dividida em Debates, testes 
de Ciências, de Habilidade 
Mental, Matemática, Robó-
tica, Raciocínio Lógico e a 
construção de um barco com 
função eletrônica, sem conta-
to humano, para a realização 
de desafios surpresas.

A equipe do Colégio Obje-
tivo Indaiatuba será composta 

por sete alunos e um professor 
líder. Em 2017, o Objetivo In-
daiatuba conquistou o troféu 
de 1º lugar na classificação 
geral, medalha de ouro em 
Ciências e Debate e prata em 
Habilidade Mental.

Outras Olimpíadas
No dia 11 de agosto, 47 

alunos do Colégio Objetivo 
Indaiatuba participarão da 
fase final da Olimpíada Bra-
sileira de Informática (OBI). 
Uma equipe do Colégio, 
formada por três alunas da 
2ª série do Ensino Médio 
diurno, foi classificada para 
a fase final da Olimpíada Na-
cional em História do Brasil 
(ONHB), que será realizada 
nos dias 18 e 19 de agosto. E 
no dia 26 de agosto, outros 
quatro alunos farão a prova 
da fase final da Olimpíada de 
Matemática da Unicamp. As 
três provas serão realizadas 
na Unicamp. 

Todos os anos o Colégio 
Montreal oferece o Curso de 
Férias durante as férias de 
inverno, pensando nos pais 
que não têm com quem dei-
xar os filhos. Este ano não 
será diferente e acontecerá 
do dia 2 a 31 de julho, com 
muitas atividades para as 
crianças.

O Curso de Férias é ofe-
recido aos alunos do Mater-
nal, Infantil e Fundamental 
I. Para adequar às necessi-
dades de cada família, são 
oferecidas desde a contra-
tação de dias avulsos do 
Curso, quanto semanas ou 
até todo o período de férias, 
durante a manhã, tarde ou 
em período integral. Duran-
te esse tempo, as crianças 
participam de diversas ativi-
dades como jogos, oficinas 
de reciclagem, de jardina-
gem, de culinária, horta, 
cinema, brincadeiras anti-
gas, esporte, entre outros. 

A intenção é fazer com que 
a criança realmente se sinta 
de férias e tenha prazer em 
vivenciar esses dias junto à 
nossa equipe.

Além disso, é oferecida 
uma alimentação balance-
ada e saudável, preparada 
pela nutricionista do Colé-
gio, Fabiana Neuberger, que 
afirma que o diferencial do 
Montreal é justamente a ali-
mentação natural e integral. 
O Colégio passou a oferecer 
o Curso ao perceber que 
os pais estão priorizando 
o cuidado especial e real-
mente voltado à formação 
dos filhos. “Apesar de não 
trabalharmos conteúdos pe-
dagógicos nesse período, a 
equipe qualificada visa inte-
grar as crianças de diversas 
fases oferecendo atenção 
especial e cuidado ao pre-
parar esses dias de lazer e 
muita diversão”, explica a 
Coordenadora.

Rua 11 de junho, 1098 – Centro –Indaiatuba – SP
(19)38751815        (19)38343415
Email -  contato@farmaciaaroma.com.br.
Site - www.farmaciaaroma.com.br
Facebook -  Farmácia Aroma
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A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil

Bebê é encontrado dentro de freezer 
no Jardim Morada do Sol
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A mãe do bebê foi presa por ocultação de cadáver

GAP prende indivíduo que escondia drogas na 
casa da namorada

Homem morre baleado em 
tentativa de assalto no Cecap

MORTE

COMANDO NOTICIA

No último domingo, dia 
24, um rapaz sofreu uma 
tentativa de assalto e acabou 
sendo baleado com dois tiros 
no Cecap. Ele foi socorrido e 
levado ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no último sába-
do, dia 30.

Segundo testemunhas na 
noite de domingo, três ho-

mens armados invadiram a 
residência e atiraram. Não foi 
confirmado se foi tentativa de 
latrocínio ou execução. Além 
da vítima que foi atingida na 
região do tórax, uma mulher 
também ficou ferida na região 
da perna.

Os suspeitos de cometer o 
crime foram levados até à de-
legacia, mas foram liberados, 
pois não houve flagrante.

Casos de homicídio, estupro e roubo de carga 
aumentam em Indaiatuba

AUMENTO

Durante o patrulhamento no 
Bairro Brigadeiro Faria Lima, na 
madrugada do Domingo (01), a 
equipe da GAP abordou uma 
pessoa em um ponto conhecido 
por indivíduos o utilizarem para 

efetuar o tráfico de drogas.
Em posse do homem abor-

dado, nada de ilícito foi locali-
zado, porém, ele estava muito 
impaciente e nervoso com a 
presença da viatura no local.

COMANDO NOTICIA

Foram localizados 301 tubetes de cocaína, 59 porções de maconha e 34 pedras de crack

De janeiro a maio de 2018, 
Indaiatuba registrou aumento 
nos casos de homicídio, estu-
pro e roubo de carga, quando 
comparado ao mesmo período 
de 2017, de acordo com dados 
da SSP-SP (Secretaria de Se-
gurança Pública de São Paulo).

De 2017 para 2018, os 
casos de estupro subiram de 
32 para 34, representando 
uma variação de 6,25%. Os 

de homicídios, ocorreu apenas 
um no ano passado contra 4 
neste ano, uma elevação de 
400%. Já o roubo de cargas, 
aconteceu apenas um neste 
ano, e nenhum em 2017.

Em uma análise dos ín-
dices das 5 maiores cidades 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) - Campi-
nas, Indaiatuba, Hortolândia, 
Sumaré e Americana - dois 

índices aumentaram, estupro 
e roubo de cargas, e o número 
de homicídios diminuiu. 

As 5 cidades registraram 
225 casos de estupro em 
2018. Em 2017, foram 202 
casos registrados. Os roubos 
de carga, foram relatados 185 
em 2017, contra 199, uma 
alta de 7,57%. Já os homicí-
dios, foram 120 em 2017, e 
decaíram para 88 casos em 

2018, acarretando uma baixa 
de 30,7%.

Embora tenha registrado 
aumento nos três índices, a 
cidade ficou com o menor 
número de casos em dois dos 
índices (homicídio e roubo 
de carga) entre as 5 cidades. 
Em estupro, a cidade ficou 
em segundo, atrás apenas 
de Campinas, que teve 135 
ocorrências.

TRÁFICO

Questionado de onde estava 
vindo, ele alegou ter saído da 
casa de sua namorada. Descon-
fiados do nervosismo do rapaz, 
os homens do GAP deslocaram 
até a casa de sua namorada, e 

com autorização do proprietário 
da residência, entraram na casa 
para fazer uma averiguação.

Na casa, os Guardas localiza-
ram 301 tubetes de cocaína, 59 
porções de maconha e 34 pedras 
de crack. Após a localização de 
toda a droga, o rapaz confessou 
aos Guardas que as drogas eram 
suas. Disse ter recebido elas 
de um indivíduo que ele não 
saber quem é, e que ganharia 
certa quantia em dinheiro para 
realizar a venda de todo aquele 
entorpecente. Diante dos fatos, 
o abordado, junto com sua 
namorada, foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, onde o 
Delegado de Plantão determi-
nou a prisão do indivíduo pelo 
crime de tráfico de drogas.

No começo da tarde de 
terça-feira, dia 03, 
um recém-nascido 

foi encontrado morto dentro 
de um freezer no Jardim Mo-
rada do Sol. A mãe do bebê, 
de 30 anos, foi presa por 
ocultação de cadáver.

Os policiais civis chega-
ram até o local após infor-
mações da filha da suspeita 

que encontrou o corpo dentro 
freezer e com auxílio do avô 
chamou a Policia Civil.  

Segundo informações, 
alguns vizinhos também 
perceberam o forte cheiro 
que saia de dentro da casa. 
Peritos estiveram no local 
e encontraram manchas de 
sangue.

O bebê era do sexo mascu-
lino e segundo investigação 
nasceu no mês de abril ou 
maio. De acordo com o dele-

gado, Doutor Luiz Fernando, 
a linha de investigação acre-
dita que não foi o único lugar 
em que a mulher escondeu o 
cadáver, visto que por conta 
do mau cheiro ela embrulhou 
e colocou no freezer. Ele ain-
da falou que depende o laudo 
do IML para saber a causa da 
morte, mas não tira o crime 
de ocultação de cadáver.

A Polícia Civil quer saber 
quem é o pai da criança, pois 
segundo relato da mãe, ela 

estava em relacionamento 
anterior e não descarta a 
participação de outra pessoa.

Em depoimento, a mu-
lher conta que o bebê já 
nasceu morto, mas não sou-
be explicar o motivo que 
ocultou o corpo. O caso está 
sendo investigado pela po-
lícia civil e é tratado como 
infanticídio. Pelo crime 
de ocultação de cadáver, a 
mulher pode pegar até três 
meses de prisão.

Vítima foi atingida
na região do tórax
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Com o 1 a 1 predominando até o final do confronto, o título foi decidido na disputa por pênaltis

Copas Society do Indaiatuba 
Clube conhecem seus campeões
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X
BélgicaBrasil

06/07/2018 - KAZAN - às 15h

QUARTAS DE FINAL
Jogos na sexta-feira, dia 06
Horário Times
11h00  Uruguai x França
15h00  Brasil x Bélgica

Quartas de Finais, jogos no sábado, dia 07
Horário Time
11h00  Inglaterra x Suécia
15h00  Rússia x Croácia

Primavera garante vaga 
para próxima fase

SOCIETY

Os times do Vizzent 
Calçados (Vetera-
nos) e do DF Enge-

nharia (Adultos) são os gran-
des campeões do primeiro 
turno das duas competições 
de futebol society realizadas 
pelo Indaiatuba Clube.

A festa do título aconte-
ceu no domingo, dia 1º de 
julho, quando foram dis-
putadas as finais das copas 
Sorvete Selecto Ice - Cate-
goria Veteranos e Colégio 
Pólo - Categoria Adultos.

O primeiro a comemo-
rar foi o Vizzent, que na 
decisão da Copa Sorvete 

Alguns dos atletas do Viz-
zent Calçados e membros 

da Diretoria do IC 

No último sábado, dia 
30, o Primavera enfrentou a 
equipe do Jabaquara no Está-
dio Espanha em Santos (SP) 
e o Fantasma conseguiu uma 
importante vitória pelo placar 
de 1 a 0, e selou a classificação 
para a segunda fase da Segun-
da Divisão do Campeonato 
Paulista.

O único gol do jogo foi 
marcado por Abimael, contra, 
aos 23 minutos da primeira 
etapa do duelo.

Com o resultado, o fantas-
ma chegou aos 27 pontos, e 
não poderá ser alcançado pelo 

quarto colocado, o Elosport 
que tem 23 pontos. Faltando 
uma rodada para o término da 
primeira fase, o time coman-
dado por Paulo Pereira entra 
em campo apenas para cum-
prir tabela, quando enfrentará 
o Mauá em casa, no domingo 
às 10h da manhã, que precisa 
vencer para garantir vaga.

A equipe irá com força 
máxima em busca da vitória, 
porém, terá alguns desfalques. 
Com três cartões amarelos, o 
zagueiro, Wesley e o meia, 
Carlos Guilherme, estão fora 
da partida.

Selecto Ice encarou o time 
do Multifer.

Em um jogo muito igual, 
com nenhuma das equipes 
entrando com amplo favo-
ritismo sobre o adversário, 
a partida teve muita disputa, 
poucas chances de gol e bas-
tante vontade e dedicação 
dos jogadores.

Melhor no primeiro tempo, 
o Multifer abriu o placar. Já a 
segunda etapa teve o Vizzent 
apresentando mais qualidade 
para empatar o jogo.

Com o 1 a 1 predominan-
do até o final do confronto, 
o t í tulo foi  decidido na 
disputa por pênaltis, onde 
o Vizzent acabou vencendo 
por 3 a 2.

Goleada
Ao contrário do que acon-

teceu nos Veteranos, na Copa 
Colégio Pólo, o DF Engenha-
ria entrou com favoritismo 
sobre a Padaria Líder, já que 
terminou a primeira fase com 
seis vitórias e apenas uma 
derrota.

E essa diferença acabou 
sendo vista dentro de campo, 
onde o DF foi amplamente 
melhor durante todo o jogo, 
criando mais chances de gol 
que o adversário, não sendo 
incomodado em sua defesa 
e conquistando o título com 
uma goleada de 6 a 1.

Assim que as duas partidas 
foram finalizadas, a Diretoria 
do Clube realizou a entrega 

das medalhas e troféus de 
campeão para os dois ven-
cedores.

Sequência
Os vencedores e perde-

dores do primeiro turno não 
terão muito tempo para come-
morar ou se lamentar.

A abertura do segundo 
turno das duas competições 
acontece na quinta-feira, dia 5 
de julho, com três jogos.

Pelos Veteranos, a partir 
das 19h, o MMídia encara o 
Multifer e às 20h, o Brasil-
tex enfrenta o Casagrande 
Turismo.

Fechando a noite, pelos 
Adultos, às 21h o Colégio 
Pólo pega o Red Ballon.

TABELÃO
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL
Rodada amanhã, dia 07, na Sol-Sol
Horário  Times                                      Divisão
12h50 Barcenlona Futsal x Carvalhada  Futsal                               2°
13h50 Parque Indaia x Clube 9de Julho                              2°
14h40 União Tribuna B x The Rocket                                  2°
15h30 Tapiratiba/Sociapan x Klorofila/Piscina.Com            2°
16h20 Zenit Futsal x Kautela /Elfa                                        2°
17h10 Cebi/VM x Borussi/D. Pachelli                                2°

Rodada amanhã, dia 07, no Carlos Aldrovandi
Horário  Times                                                 Divisão
12h50 Projeto Restitui B x Unidos da Cecap                                3°
13h50 Kitimico x Campo Bonito                                    3°
14h40 Cidade Nova x  Elias Fausto                                       3°
15h30 ML. infor/D. Unifarma x Tênis de Ouro                                 1°
16h20 Real Sporting x  Regatas Saltense                               3°
17h10 União Z. Leste x Colégio Conquista                             3°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018
Rodada domingo, 08, no Carlos Aldrovandi
Horário Times
12h30  Ministerio Plenitude x Minist. U. Nova Visão
13h20 Avivmento Biblico x Hangar 7
14h10  ASS. De Deus Leão Juda x Renascerem Cristo
15h00 ASS. Deus Madureira x Batista JD. Morada Sol
15h50 Batitsta Água Viva x  Nazareno  Ebenezer 
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Horóscopo de 06 a 12/07 Por Alex Costa Guimarães

O ariano, sempre muito dinâmico, precisa nesse momento 
aprender a ir com calma e diminuir seu ritmo. Se não 
souber lidar com isso o momento pode levar a cirurgias 
inesperadas ou acidentes. É importante saber lidar com 
imprevistos e tudo o que fizer correndo agora pode sair 
errado. Muito do que deseja fazer, sonhos ou projetos, 

precisam passar por uma reavaliação.

O taurino pode passar por momentos que estejam empur-
rando-o a buscar por um recolhimento ou até mesmo um 
certo distanciamento de sua vida social. É um momento 
para buscar entender mais sobre si mesmo, descobrir sobre 
o que o motiva e traz prazer em sua vida. Ações em sua 
vida profissional podem sofrer alterações. Hora de renovar atitudes em 
sua profissão.

Gêmeos inicia essa semana com uma disposição focada em 
expandir seus conhecimentos, podendo gastar com cursos 
ou estudos, ou simplesmente expressará mais o que sente 
durante este período. É muito provável que pessoas de 
longe possam influenciar seus projetos ou sonhos.

O canceriano pode estar vivendo um momento de alte-
ração grande em seus gastos ou ganhos financeiros. É 
possível que perceba o que causa dificuldades em sua vida 
pessoal (financeiramente ou não). Agora pode perceber 
a necessidade de evitar guardar atitudes que só impedem 
seu crescimento. Momento mostra a necessidade de ver e alterar com-
portamentos que não mudam nunca.

Ganhos profissionais e pessoais sob mudanças, é muito 
interessante que o leonino está criando condições para 
seu desenvolvimento pessoal. Término de um ciclo nessa 
fase e com isso uma nova oportunidade de expansão 
tende a ocorrer. Em termos profissionais sua vida entra 
em uma fase de expansão. Sua vida afetiva depende 

dessa expansão profissional.

O virginiano sente que este é um momento onde deseja 
ficar mais isolado, sem muita conversa com os outros, 
mas ao mesmo tempo sente muito que sua maneira de se 
expressar pode estar sendo afetada pelas suas emoções. 
Momento importante para entrar em contato com sua 
espiritualidade mais profunda, as respostas serão imediatas. Mudanças 
no planejamento no trabalho e risco de ficar irritado no trabalho. Reveja 
sua organização.

O libriano sente uma necessidade de reavaliar sua maneira 
de se relacionar, pode sentir que algumas mudanças im-
portantes nos relacionamentos, pessoais e profissionais 
estão ocorrendo. Risco de terminar uma parceria (seja 
afetiva ou comercial) e isso pode marcar um novo ciclo de 

vida. Uma nova agitação em sua vida social pode ocorrer e o surgimento 
de novos amigos marca uma tendência. Um romance pode começar.

O escorpiano tem um período de mudanças importantes em 
seus projetos de trabalho. Um novo caminho pode surgir 
pelas próximas semanas. Sua profissão ganha novas opor-
tunidades e isso gera possibilidades de surgir novos rumos 
a serem trilhados. Convites, oportunidades e propostas 
surgem a qualquer momento. As maiores dificuldades serão manter o 
equilíbrio em suas amizades.

O Sagitariano pode enfrentar um momento de mudanças 
em sua vida afetiva, irá reavaliar seus conceitos e sua 
maneira de agir diante de suas emoções. Pode ocorrer 
término de romance que não faz mais sentido em sua 
vida (seja realmente encerrando ou renovando o formato 
dessa relação). Ainda sente que precisa estar mais focado 

em sua espiritualidade do que qualquer outra coisa.

Preocupações com a família (pais, ou filhos) devem 
ser o principal ponto de atenção neste momento para 
o capricorniano, pois existem mudanças importantes, 
relacionadas à sua vida doméstica e familiar. Inclusive 
pode até vir a mudar de casa, ou realizar reformas dentro 
dela. Aproveite e elimine moveis, objetos e roupas que já 
não servem pra você. Apesar dessa situação, o momento também marca 
boas possibilidades de bons negócios.

Uma renovação na mente do aquário está ocorrendo de 
forma muito intensa. É importante respirar nova forma de 
ver e de sentir. O sistema imunológico está baixo, e isso 
pode perdurar por um bom tempo, mas para se manter 
bem durante esse tempo todo, o importante é trabalhar 
bem a rigidez mental e sua respiração. Sua vida familiar 

estará sendo transformada e passando por mudanças.

O pisciano precisa tomar cuidado com sua vida finan-
ceira, com gastos e empreitadas sem pensar com calma, 
pois corre o risco de tensão em acordos e negociações 
envolvendo suas finanças. De alguma forma, precisará 
enfrentar o passado e organizar conceitos e emoções. 
Amizades distantes ou com problemas.

Definidas as finalistas do concurso Rainha Faici
SELETIVA

Entre os mais vendidos, A sutil arte de ligar o f*oda-se surpreende
O livro, com um toque de diversão, faz uma análise da 

realidade de ser feliz

Sem dúvida é a leitura mais reflexiva que fiz esse ano, e 
acredite que já li muita coisa que me surpreendeu.  O título do 
livro nem é de longe a coisa mais impactante nessa leitura, mas 
foi o que mais me chamou a atenção. Porém, como não é só um 
rostinho bonito que nos alegra não, é mesmo? podemos dizer 
que o conteúdo é uma bomba de reflexões, situações e realidade, 
com uma pitada de sarcasmos e diversão, que não esperava en-
contrar. Um livro de autoajuda totalmente diferente e contrário 
das premissas que já conhecemos dos livros nesse segmento.

Em A sutil arte de ligar o f*da-se, vamos encontrar um livro 
que nos faz refletir, a tudo que nos é dito como correto para 
chegarmos a tal "felicidade", a busca constante e os verdadei-
ros valores: “Sutileza n°1:  Ligar o f*da-se não significa ser 
invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade.”

O melhor de tudo é que é uma leitura leve. O autor escre-
ve como se tivesse conversando com um amigo, não é nada 

robotizado e monótono "você deve fazer isso, faça aquilo", 
"pra ser feliz é preciso isso". Não! E acho que foi isso que 
me fez devorar cada página. Senti-me tão próxima, e achei 
aquela verdade dita nua e crua, 
tão interessante que, cada linha 
me fez pensar nas coisas que 
deixamos passar sem perceber.

É como se o autor descon-
truísse tudo que aprendemos, 
toda sistematização que temos 
como certo para chegar em 
tal ponto. E mostrasse coisas 
que são "perceptíveis", mas 
devido a certos "costumes" não 
enxergamos.

Nada do que eu li e senti 
lendo esse livro era esperado. 
Refleti, dei muita risada e con-
fesso que até chorei.

As férias escolares che-
garam e quem procura 
diversão para entreter 

as crianças não pode perder 
as atrações do Polo Shopping 
Indaiatuba. Com programação 
para todas as idades, o empre-
endimento promove atrações 
temporárias, como a Aventura 
Safári, o Globo de Neve e o 
Trenzinho Expresso Kloob, e 
ainda conta com diversas op-
ções de diversão permanentes, 
que juntos formam maior oferta 
de lazer para as crianças.

Em um espaço com 200m² 
montado na Praça Central, a 
Aventura Safári oferece diver-
são com gostinho de natureza 
em diversas atividades lúdicas 
em dois espaços. No Espaço 
Jardim, as crianças poderão 
brincar de modelagem no Lago 
de Areia, um espaço cheio de 
areia cinética que estimula a co-
ordenação motora e aguça a cria-
tividade. No Túnel Sensorial, 
diferentes texturas de carpete e 
adereços aéreos aguçam a ima-
ginação dos pequenos. Há ainda 
uma cama elástica, um mural 
para colorir e o Espaço Baby, 
um parquinho para crianças de 2 
a 4 anos. Já no Espaço Aventura, 
desafios como mini-parede de 
escalada, ponte, escorregador 
e aquário de bexigas provocam 
uma verdadeira imersão na 
selva, tudo isso num cenário 
cheio de plantas e animais e uma 
piscina gigante de bolinhas.

E aproveitando que o inver-
no chegou, quem quiser entrar 
no clima e ainda registrar esse 
momento tão especial, pode 

dar uma passadinha no Globo 
de Neve. O espaço recria uma 
praça nevada onde os visitantes 
podem fazer fotos para com-
partilhar com os amigos. Há 
bonecos de neve para deixar o 
cenário ainda mais completo.

Quem quiser passear de 
uma maneira diferente pelos 
corredores do Polo Shopping 
Indaiatuba pode se divertir 
com o Trenzinho Expresso 
Kloob. Com quase oito metros 
de comprimento, o Trenzinho 
é movido à bateria e pode car-
regar até cinco crianças ou dois 
adultos por vagão. Crianças 
muito pequenas serão orienta-
das pelos monitores a irem no 
colo de pais ou responsáveis. 
Outra opção para dar uma 
volta em grande estilo pelos 
corredores do Polo são os Mini 
Cars. Com réplicas de famosos 
modelos como BMW e Merce-
des, os pequenos automóveis 
elétricos proporcionam uma 
experiência de motorista para 
as crianças, que podem condu-

zir ou serem guiadas pelos pais 
por meio de controle remoto.

Para gastar energia, a crian-
ça ainda conta com os parques 
infantis Cia da Criança e Brin-
quedos Indaiá, que funcionarão 
em horário normal no período. 
Atrações como piscina de boli-
nhas com obstáculos, bate-bate 
e jogos eletrônicos são algumas 
das opções de diversão para 
crianças e adolescentes.  

Cinéfilos de plantão vão ado-
rar a programação do Topázio 
Cinemas. Os esperados "Juras-
sic World: Reino Ameaçado" e 
"Os Incríveis 2" são opções para 
quem busca diversão em famí-
lia. E quem deseja incremen-
tar as emoções da telona com 
outras sensações, pode curtir o 
Cine 6D, que proporciona uma 
experiência emocionante, que 
pode ser, inclusive, conferida 
por quem está de fora da sala. 
Isto porque há uma câmera no 
interior do cinema registrando 
as reações da plateia, que são 
mostradas em uma tela na entra-

da da atração. Enquanto as cenas 
são exibidas, as cadeiras da sala 
simulam diferentes movimentos 
tornando cada cena ainda mais 
real. É possível sentir a água, o 
vento e acompanhar os movi-
mentos como se o participante 
estivesse dentro do filme.

E quem procura adrenalina 
pode desafiar a si mesmo no 
Zombie Killer AirSoft, espa-
ço temático de treinamento 
de tiros onde os participantes 
praticam com armas de airsoft 
para atingir alvos que simulam 
os zumbis da ficção. No local, 
até oito pessoas podem brincar 
simultaneamente, treinando 
para acertar um ou dois alvos. 
As pistolas de airsoft são feitas 
de plástico e possuem munição 
especial, não bélica, com dispa-
ro feito por meio de ar compri-
mido, o que faz da experiência 
uma brincadeira 100% segura.

Confira a programação 
completa e valores das ati-
vidades em nosso site www.
maisexpressao.com.br.

As finalistas do concurso 
Rainha Faici 2018 já estão 
definidas e a semifinal acon-
teceu na noite de sábado, dia 
30, durante a festa junina da 
Academia CTI. As candidatas 
desfilaram para os jurados e o 
público presente. A próxima 
etapa será a grande final, mar-
cada para ocorrer na primeira 
noite da Faici, que acontece 
de 2 a 12 de agosto, quando 
as 10 escolhidas disputarão 
os títulos de Madrinha, Prin-
cesa e Rainha Faici. A busca 

pelo título máximo da Faici 
iniciou com todas as finalistas 
desfilando na passarela. O pri-
meiro momento de destaque 
das candidatas foi trajando 
shorts jeans, colete com fran-
jas e bota, e depois, em um 
segundo desfile, calça jeans, 
camisete branca e salto alto.

O júri novamente foi com-
posto por 10 profissionais 
entre patrocinadores, convi-
dados, empresários e espe-
cialistas do universo da moda 
e beleza, que deram notas de 

1 a 5, sem frações, para os 
critérios de beleza, simpatia 
e desenvoltura. As 10 fina-
listas são: Amanda Stela da 
Silva, Daniele Carla de Mello, 
Lorena Rodrigues Costa, Ma-
rina Mielke, Milena Mendes 
de Santana, Monique Idalgo 
Peres, Natália Macorin, Po-
liana Ferreira, Sandra Teixeira 
Costa e Tatiane Caroline de 
Almeida.

O concurso Rainha Faici 
conta com patrocínio de Ar-
mazém da Prata, Floraviva 

Cosméticos, Loja Star Coun-
try, Chapéus Pralana, Espaço 
Laser Depilação, Academia 
CTI, Seven Hall, Mercadinho 
dos Sapatos, MCW Studio, 
R1 Jeans, Óticas Carol, Loja 
Eva Maria, Lúcia Ramos 
Lingerie, Autêntica Eventos, 
Churrascaria Jatobá, Lojas 
Cris Bandeira, Polo Shopping 
Indaiatuba, Glow Cabelos, 
Fashion Trends, Vita Derm, 
Casa da Fazenda Móveis, Fa-
culdade Max Planck e apoio 
de O Boticário.

Trenzinho Expresso Kloob é uma das 
atrações temporárias do Polo Shopping
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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!

ALUNOS DA CATEGORIA SUB 07 DA ESCOLA DE 
FUTEBOL OFICIAL DO CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

ALUNOS DA CATEGORIA SUB 11 DA ESCOLA DE 
FUTEBOL OFICIAL DO CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

ALUNOS DA CATEGORIA SUB 13 DA ESCOLA DE 
FUTEBOL OFICIAL DO CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

ALUNOS DA CATEGORIA SUB 16 DA ESCOLA DE 
FUTEBOL OFICIAL DO CRUZEIRO EM RECENTE 
CAMPEONATO NA CIDADE DE HORTOLÂNDIA

Na tarde do dia 03/07, a empresária Fernanda Camargo, 
apresentou a um grupo seleto de mulheres notáveis de 
Indaiatuba, a sua empresa a “Alternativa Soluções”, uma 
empresa que presta um serviço inovador, em diversas áreas 
tipo: (home);diaristas, passadeiras, cozinheiras, (business); 
motoristas office boy, copeira, linha pet; Pet Walker, leva e traz, 
banho e tosa, e muito mais, encanadores, eletricistas e etc. A 
apresentação ficou a cargo da sempre simpática e profissional 
Tania D’Ávila e aconteceu na Passionata, Café e Chocolateria

Na noite do dia 30/05, a muito, mas muito querida Drica, 
comemorou seu aniversário, na Let’s Eat, junto com seus amigos 
mais queridos, da vida e em especial do Rugby, Tornados 
marcando presença! Parabéns minha linda, Feliz Aniversário

Noite de 30/06. foi Noite de Flamenco na Magnólia Casa de Chá 
e Arte, com o grupo Lagartera Coletivo. Som e dança deliciosos 
e as guloseimas da casa, que são verdadeiramente um delírio!

Cerimônia de Posse conjunta dos Clubes de Rotary de 
Indaiatuba, foram: Rotary Indaiatuba, Sai Daniel Sombini e 
entra Maria Helena; Rotary Votura, Sai Renata Furlan e entra 
Ivan; Rotary Cocaes, Sai Boanerges e entra Renato Rezende 
e Rotary E-Clube dist. 4310, Sai Rodrigo e entra Rui. Parabéns 
a todos pela linda Festiva

Com um delicioso café da manhã, Paulo Celso Lui, apresentou 
á imprensa local, a nova sala de exibição, a sala “Topázio 
Confort”, que na realidade é a atualização da sala 1 do Jaraguá, 
totalmente remodelada e reformada, muito mais confortável. E 
para usar esta mesma data, aconteceu também uma cabine 
especial com o filme “Os Incríveis 2”, que esta fazendo o maior 
sucesso desde seu lançamento no exterior.

Isabele comemorou 6 aninhos com uma linda festa de unicórnio
Ana Roberta técnica de segurança do trabalho da Sanare em 
visita na obra do Plaza Bella Vista

Camila Sato, Celina Okuda, Alice Sato e Anderson Sato na 
Festa do Peão Objetivo

No dia  27/6, aconteceu o  COMBATE DOS CHEFS COM ALUNOS 
MAX – “A VELHA E BOA GALINHADA” com uso obrigatório de 
produtos dos patrocinadores: Castelo Alimentos, Arroz Prato Fino 
e Nespresso; no total foram nove pratos que seguiram o tema 
proposto, foi uma decisão difícil, porem deliciosa para os jurados: 
Carmen, Manoel, Lucas, Boanerges, Anderson, Renata e Nadia



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

EQUIPE EM DESTAQUE - ATENTO
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Marcos e Rogério no Cintra RestauranteMarcos e Francisco no Cintra Restaurante

Equipe da Loja Multicoisas do Shopping Jaraguá

Equipe da Conceição Gás informa que na compra de 
um botijão P13 você ganha um cupom para concorrer a 
R$500,00 em dinheiro. Ligue e peça já o seu!

Milene Tramarin da Agrococ informa que a Ração Saúde 
& Vida de 10kg para cães e gatos está com um precinho 
excelente. Vá conferir!

Natália, Amanda e Luís da Ouro e Prata

O Buffet Renato Laranjeira oferece pratos de alta qualidade, 
saborosos e diferenciados, como esse delicioso Mousse de 
Gorgonzola. Para reservas e orçamento contate e faça da 
sua festa um momento inesquecível Fone: 9.9778-4991

Cosmo Paulo – Ronda 
Noturno

Lucas e Muca do Lava-jato Irmão Soster

Maternal 2 do Colégio Alves de Olivera se divertindo na 
torcda para o Brasil no jogos da Copa do Mundo 2018

Galerinha do 1 ano do Colégio Alves de Olivera animados 
torcendo para o Brasil

Evelyn Administrativo; Limpeza: Ana Paula, Gislene, Andressa, Juliana, Katiana e 
Rosemeire, equipe em destaque da Atento Casa



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Escola Automotiva

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Nova coleção Magnólia Maria Bonita / Moda Jovem e Acessórios

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. 

Agora é hora de conhecer a Loja Maria Bonita que oferece moda jovem 
feminina, bolsas e acessórios. Trabalha com várias marcas entre elas a  
tão conhecida Dona Florinda com lindos vestidos, saias, shorts, calças 
jeans, blusinhas de todos os modelos, casaquinhos e acessórios, todos 
eles disponíveis em diversos modelos para atender a todos os tipos de 
identidades da mulher brasileira, considerando diferentes cores e formatos. 
Dê um pulo na loja para conhecer a nova coleção que está deslumbrante. 
Rua Cerqueira César 1353 - Centro - Horário de funcionamento: Seg à Sex 
10h às 18h. Sab: 10h às 13h. Temos convênio com a Zona Azul

Aproveite 
promoção na 
Flor de Lis: 
Corte bordado 
mais hidratação 
por apenas 
R$99,90. Agende 
seu horário 
nos telefones 
9.9921-7576 ou 
3825-0623 com 
Alessandra

A A Nova Loja acaba de receber a nova coleção da Center Noivas 
"Magnólia". Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria 
requintada pela sua fragrância doce. O significado dessa flor remete à 
nobreza, perseverança, dignidade e à beleza explêndida. E é isso que 
as noivas buscam encontrar em seu vestido de noiva. Vestidos com 
cortes e modelagens perfeitos e preocupação com os tecidos e suas 
texturas, pedrarias, bordados e transparências. Tendências da moda 
noiva internacional em uma leitura perfeita para as noivas brasileiras. 
A beleza dos vestidos chamam a atenção de seus convidades, a cima 
de tudo os detalhes é que tornam esse modelo tão especial. Desde 
as mangas perfeitas para nosso clima até as aplicações de renda 
e delicadeza dos bordados. Quando a noiva passa deixa um rastro 
desta flor tão cheirosa. Coleção maravilhosa (venda e aluguel), vale 
a pena conferir! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela do 
Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha aquele 
senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e mandioca 
fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  experimentar na R. 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Inspirado nas tendências Europeias, valorizando o estilo do usuário 
e principalmente visando conforto e segurança, a Bicicleta Antonella-
Nathor, foi criada. Não deixe de conferir de pertinho! Isso e muito 
mais você encontra na Duas Rodas Bicicletas. Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

A tutora Marta com Juju e Jack para vacinação anual com a doutora 
Sueli Midori da Clínica Bicho Amigo

Veja só a sugestão para o almoço de sábado no Grenelle Gastro 
Pub: Salmão grelhado ao molho de ervas e risoto de aspargos. 
Chame a família e os amigos e vá se deliciar, é divino! Avenida 
Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Promoção
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)

Patricia Joana 
Trevisan 
Garcia casou 
na Igreja São 
José em Itu. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Leonardo, Andreia, Lucas e Romildo

Gustavo

André Amstalden e Adalberto
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ERRATA - Tiago Costa e Catarina (Proprietária da Marca dos 
produtos Tutanat Cosméticos) no lançamento dos produtos, que 
aconteceu no ultimo dia 26 no salão do Tiago Costa Hair Stylist.

Ivan Rodrigo e Eva Maria, no dia do Vermelho e Negro  Night Date, 
para Viver e dançar o mês do Romance, que aconteceu no dia 
28/06, contou com desfiles da moda By Eva Maria, e muita dança

Rafael, Neide e Caio Blumer da Angelo Vertti, equipe sempre 
muito simpática e prestativa

Cerimonialista Ivanilde Reis e Marina Reis dos Santos da 
Brigadeiro da Nina em evento recente Marcos Antônio Consultor de vendas, Manoel Gomes Gerente 

Comercial, Nathalia Campos  da Metal Rezende, Waniel Mesquita 
Empresário e Wesley Oliveira Empresario prestigiando o coquetel

Lançamento do Toyota Yaris na 
Maggi Motors Indaiatuba

Claudia, Isabella e Marcos, curtindo o sábado na Pizzaria 
Torrelaguna, que fica na Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 587O gerente Alex com a vendedora Eveliny 

Rinaldo Wolf, Sonia Wolf, Geovana Pauletto e Rafael Wolf, 
curtindo o sábado,  na Pizzaria Torrelaguna, que fica na 
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici.

A Aleatory do Shopping Polo 
está com uma super promoção 

camisetas de R$139,90 por R$69,90



negócios & classificados
Nº 804

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

Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

Jd.Pompeia-SL00292
Torre Corporate 41M².
R$1.000,00 + 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, BANHEIRO, 
1 VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00

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

JD PATRICIA CA02797
02 AMPLOS DORM, SALA, COZINHA, A,S, 
BANHEIRO, E 1 VAGA 
R$ 1100,00 + IPTU

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

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

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

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

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

Locação – Apartamentos

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

kit net mobiliada CENTRO  AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, televisão, 
mesa cadeiras, micro-ondas, fogão, 
frigobar, armários de cozinhas, maquina 
de lavar.   
No centro, R$ 600,00 + cond + iptu    
 
Apartamento em Salto
2 dormitórios, sala, cozinha, wc e va-
randa, área comum possui play ground, 
bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 vaga, 
portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.100,00 (Incluso Condomínio e IPTU).

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), sala 
02 ambientes, wc, cozinha com armários, 
A.S. 01 vaga. (cond c/ 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$ 1700,00 + cond + iptu
 
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, VAR, 
2 VAGAS. 
120m²  
R$2600,00 + cond+ iptu 

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZI-
NHA 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

JD MORADA DO SOL CA03052 
2 Dormitórios (1 suíte com banheira), sala, 
cozinha, a.s, banheiro e Garagem com 2 
vagas cobertas. AT 125m². AC 100m²
Aceita financiamento. Aceita permuta por 
terreno em Indaiatuba. R$ 280.000,00

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

Venda -Terrenos 

Jd dos Imperio  
150m² cond fechado  
R$ 115.000,00

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

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

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

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00
Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00
Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00
Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

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

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

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

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

Loteamento Jd. 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 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, Playgrou-
nd, Salão de festas, 2 Piscinas,
03 dormitórios com sacadas (1 suíte), 
com piso laminado Duraflor, 2 banhei-
ros (1 lavabo), com box de vidro tem-
perado.  Sala 02 ambientes, Cozinha 
com armários planejados e Lavanderia 
com piso em Porcelanato.  Quintal 
com Churrasqueira e Espaço Gourmet 
coberto contendo pia e churrasqueira. 
Jardim Frontal montado e Vagas para 
2 carros, energia interna 110v e 220v. 
R$ 382.000,00

Condomínio Flamboyant – CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários 
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 CONDICIONADO.  
R$ 420.000,00

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

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

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 – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, lavan-
deria, wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, wc 
social, ar condicionado, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 
2dorms (1st), sala, coz planejada, varanda, 
lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, 
garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churr. com pia, aque-
cedor solar, quintal, gar. 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 pla-
nejada, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, área gourmet, área de luz, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dor-
ms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dorms, 
sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHAC. DO TREVO – R$370 MIL – 
3dorms(1st)sala de estar e jantar, varanda, coz, 
2 wc, ar condicionado, gar. 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 COMER-
CIAIS 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

CHÁCARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 
21.000 M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.015m² - somente em dinheiro
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2Ds, sala, coz, wc, va-
randa, pomar, área gourmet no alicerce, garagem

CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasqueira, 
pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.913 – 7 FOGÕES – R$560 MIL – 8 alqueires
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 
4 comodos, galpão de 150m2, tanque de água, 
nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMIS
 
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)
CIDADE NOVA – R$ 1200,00 – 2 dorms,  
sala,  coz,  wc,  área de serviço,  garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1200,00 – 3 dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, wc, garagem para 4 carros.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st), sala, 
coz, wc, garagem para 2 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/sa-
cada e armários (1st c/hidro), sala de estar 
c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC 
de empregada, escritório, dispensa, piscina, 
área gourmet completa, salão de festa, portão 
eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 
2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dor-
ms,  sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, as, sacada, wc, 1 vaga coberta e 1 
vaga descoberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dor-
ms (1st), sala 2 ambientes, coz americana 
planejada, wc, 1 vaga descoberta
VILA FURLAN – R$1300,00 – 2 dorms com 
a/e, sala, coz com a/e, wc, lavanderia com 
a/e, 1 vaga de garagem 
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 am-
bientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, 
WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, varan-
da gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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B4 Imóveis

ref. site 565781 - Jd Colonial - 3 dorm.(1 suite c/ 
closet) / 2 salas / coz. / 2 wc / as / 2 gar. tem uma 
varanda grande na parte de cima. R$ 298.000,00

ref. site 933881 - Parque das nações - 2 
dormt / suite / wc / coz / sala / 2 gar 
R$258.000,00

ref. site 823991 - Colinas do Mosteiro de Itaici 
- 3 suítes/ sala 2 amb/ lavabo /coz planejada/
lavand/academia/sauna/ wc / sala de jogos/área 
gourmet/forno de pizza/churr./campo de futebol /
piscina/poço caipira/2 canil/2  gar/R$1.600.000,00

ref. site 41351  - Jd. bom principio - 3 
dorm.(1 suite) / sala / coz. / wc / as / 2 gar. 
R$ 1.500,00 + iptu

ref. site 056102 – Jd. Esplanada - 3 suítes/ 2 
closet/ sala de TV, jantar, estar/ coz planej/ lav./ 
área gourmet/ quintal/ 4 gar – R$850.000,00

ref. site 131102 - Portal das Acácias - 4 
dormt/ sala p/ 2 amb/ 4 wc /cozinha planej/ 
lavand/quintal/ jardim /1 gar R$3.200,00.

ref. site 408791 - Jd. dos Colibris - 3D/ 1 suite/ 
sala/ coz planejada/ wc /churrasq/ lav./ 3 gar  
com portão automático R$350.000,00

ref. site 080102 – Pq. Campo Bonito - Terre-
no comercial, 150m² de área R$150.000,00

ref. site 845102 - Pq das Nações - 2 dor-
mt/ 1 suite/ sala / coz / wc / lavand / 2 gar 
R$1.100,00

ref. site 88232 - Cidade Nova - 3 dorm (1 suíte 
) / sala / copa / coz. / wc + hidro / as / despejo / 
wc ext. / portão elet. / alarme / cerca elet. / gar.2 
vagas. R$ 2.200,00 + IPTU / R$ 550.000,00

ref. site 079871 - Moradas de Itaici - 2 dor-
mt/1 suite/ sala/ coz/ wc  /área de serviço/ 
2 gar/R$900.00 + Cond + IPTU

ref. site 475871 - Jd morada do sol - 
dorm / sala / coz / copa / wc / as / gara-
gem R$950,00

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES



B5Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OFERTA IMPERDÍVELL!!!! 03 CASAS DE 02 CÔ-
MODOS E WC EM LOTE DE 125M ²NA MORADA 
DO SOL, IDEAL P/ LOCAÇÃO, COM RENDA DE 
R$1.600,00 POR MÊS POR APENAS R$180.000,00. 
OU R$70.000,00 DE ENTRADA + 73 X R$1.650,00
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO DE R$210.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE JULHO POR R$195.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JULHO 
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- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JULHO 
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 DORMS (01 SUITE) CO-
ZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. 
EM OFERTA DURANTE O MÊS DE JULHO POR 
R$270.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. 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 JULHO POR R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-
/997627997
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! TROCA-SE CHÁCA-
RA 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 JULHO. DE:  R$230.000,00 POR 
APENAS: R$210.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DI-
VERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD 

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

,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR 
VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
F=19-99762-7997/3935-3294

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

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA

JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.SUP.) -01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
800,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.INF.) -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 
JD. COLIBRIS – 01DORM-SALA-COZ-WC-LAVAN-
DERIA –GARAGEM R$800,00+IPTU
JD.HUBERT- 03DORM-SALA-COZINHA(COM 
COOKTOP)-WC –LAVANDERIA-MESANINO-
NOS FUNDOS –GARAGEM PRA 02 AUTOS 
R$1200,00+IPTU

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

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

CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 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$1.700.000,00
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Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blindex 
verde em toda casa , 2 
garagens entrada de ar 
esplit  (material de pri-
meira linha com capta-
ção de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Contato: 
F. 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 construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível 
- 3 casas de 02 cô-
modos e wc em lote 
de 125m² na Morada 
DO Sol, ideal para 
locação, com ren-
da de R$1.600,00 
por  mês por  ape-
nas R$180.000,00. 
o u  R $ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
de entrada + 73 X 
R$1.650,00
Oportunidade Única - 
Jardim Morada do Sol 
– rua 77 próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294

Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em ofer-
ta para o mês de ju-
lho de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de:  R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$265.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Hubert :  3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ameri-
cana, mezanino nos 
fundos, garagem c/
po r tão  e le t ron i co 
–  lo te  de  130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita 
lote/ financiameno. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo 
no pav superior: 2 
dormitórios (1 sui-
te) wc social, sacada 
com porta balcão com 
vista para o parque 
ecológico e no pav in-
ferior: sala 2 ambien-
tes, 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 julho por 
R $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
9.9762-7997

Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa no 
Jardim Laguna em Salto, 
por casa em lote inteiro 
em Indaiatuba F. 9.9762-
7997 / 3935-3294.
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215
Casa térrea, Portal 
dos Ipês, 3 suítes, 
sem piscina, cozinha 
planejada e aquecedor 
solar F.: (19) 3800-4078 
ou (19) 99913-9801 
Aceito 50% casa ou 
terrenos. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cer-
ca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietá-
rio F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por apenas 
R$ 446.000,00,  ex-
celente oportunidade, 
Casa com 250 m2 de 
construção.  3 dormitó-
rios, 1 suite, 2 wc, ga-
ragens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, excelen-
te imóvel,   3 dormitórios, 
1 suite, 2 salas,  wc,  3 
vagas de garagem, 207 
m2 AC.  Ref. CA00128 
-  R $  4 5 0 . 0 0 0 , 0 0  
-  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 Ve-
neza,  Jd. Sabiás - acei-
tamos terreno, veícu-
lo, moto.  F. 3816-8380  
ou  9.8364-0235

Vila Furlan - 1 quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 
A.C. 35 m² A.T. 83 
m². Toda reforma-
da com documen-
tação e escr i tura. 
R$155 .000 ,00 .  F : 
(19) 9 8979-4700
Vendo/troco menor 
valor comercial  - 
Excelente local Rua 
dos Indaiás, 256 - ter-
reno 10x25m. 3 quar-
tos, 3 vagas, 2 ba-
nheiros, lavanderia, 
cozinha etc. Amplo 
terreno nos fundos 
R$ 450.000,00 (19) 
98817-5312 Tratar 
com proprietário 
Vila Soriano - 2 dor-
mitórios (1 suíte pla-
nejada), sala, cozinha 
planejada, lavande-
ria e garagem com 
por tão e le t rôn ico. 
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 tér-
rea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734

Pq. São Lourenço 
- 2 dormitórios, W C 
social, sala, cozinha 
americana integrada 
à lavanderia, 1 vaga 
de garagem e área 
de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancá-
rio. Fone: (19) 99164-
1734
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários 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 suí-
te), sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, co-
zinha grande e ba-
nheiro. R$2.500,00 
+ IPTU. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 
24 horas, ótima loca-
lização. Apto 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada 
no segundo andar, 
bloco 10 (próximo a 
portaria, área de la-
zer e vista privilegia-
da) Condomínio R$ 
187,00 e IPTU R$ 
57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Már-
cia  F.: (19) 98102-
7090

Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,   com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dormi-
tórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormitó-
rios, 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 planeja-
da. Garagem com 2 
vagas, 83 m. Tratar 
com Sr. Perez F.: (19) 
99697-6698 Valor: R$ 
430.000,00
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormitórios sendo 1 su-
íte 400 metros da praia. 
Permuto por imóvel 
em Indaiatuba. Valor: 
R$380.000,00 F.: (19) 
99762-5005
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de gara. Super conser-
vado.Lindo!! Em oferta 
para o mês de abril. 
de: R$230.000,00 por 
apenas: R$210.000,00 
ac.financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294.
 

Apartamento edifício 
Ana Maria, Jd. Prima-
vera - 3 quartos, 1 suíte, 
piscina, salão de festas, 
salão de jogos, acade-
mia. Valor: R$ 1.480,00 
direto com proprietário. 
Contato: (19) 3885-4406 
- (19) 98239-4260
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão de 
festas,salão de jogos,qu
iosque,playground,quad
ra poliesportiva,portaria 
24 hrs, no Condomí-
nio Azaleia em Itaici. 
R$1.000,00 + con-
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo - Apartamen-
to no Jd. Renata em 
frente Pq. Mall, 3 dorm., 
sala, cozinha, WC, 1 
vaga, portão eletrónico 
no 6 andar com eleva-
dor. Tratar direto com 
proprietário (19) 98937-
2525.
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

Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários (2 
suítes), banheiro, sala, 
cozinha planejada, 
lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subso-
lo. 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 Bandeiras - 
1.000m². 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 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. 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 condomínio 
Bréscia 200 m² plano. 
Tratar com proprietário. 
Valor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I  à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
p a d a r i a  S u i ç a  e 
Gianinni. Fácil acesso 
à  rodov ia .  Ace i to 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK .  F.: (19) 
99321-2684 (whatsa-
pp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escri-
turado,  plano, cer-
cado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de paga-
mento. O saldo à  vis-
ta.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  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 
Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão,  excelente 
localização, Terreno 
com 525 m2,  área 
construída 345 m2, 4 
suites,  3 salas, 4 ga-
ragens. Ref.CA00069,  
R$ 905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se terreno Vila 
Mariana A.T. 1000 m ² 
Valor: R$ 120.000,00 
tratar c/ Rubinho F.: 
(19) 99337-4437

Alugo terreno Vila 
Pompéia 500 m ² de 
esquina. Valor: R$ 
3.500,00 direto com o 
proprietário. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topo-
grafia. Documento ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698
Terreno condomínio 
Jardim dos Lagos 
525 m² plano com vis-
ta. Valor R$295.000,00 
F.: (19) 98257-4799
Terreno de 1.040 m², 
em Porangaba ( Ro-
dovia Castelo Branco 
) em um loteamento, 
na cidade, com muitas 
casas já construídas. 
R$ 130.000,00 - Irineu 
(190 3935-6376 - (19) 
99290-2079
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
–  R $ 1 0 6 0 , 0 0  P / 
M2 -escriturado. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
Lote  Industr ia l  - 
1.000m². R$360.000. 
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 cartu-
cho. Contato:  (19) 
3935-1633
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016- 3599 ou F.: 
(19) 3935- 8330

Vende-se 1 Rack 
de teto do Hoda City 
R$250,00 F. :  (19) 
3318-0657
Vendo video cassete 
R$ 80,00 e Fax sem 
quase uso R$ 80,00 
(19) 3834-1367 falar 
com dona Juandira

 
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, automático, 
Flex, km: 8.163, por 
R$ 87.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
p r a t a ,  p o r  R $ 
42.990,00, à vista. 
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

Ford Focus Ti ta-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automát ico, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento  
e financio também.
Ent re  em con ta to 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
M a r c h ,  1 . 0 S , 
comp le to ,manua l , 
F l e x ,  p r e t o ,  p o r 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Ent re  em con ta to 
com A lexandra ,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 vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Ent re  em con ta to 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Xsara Picas-
so 2004 R$ 4800,00 
aba i xo  da  t abe la 
fipe. Ar,vidro elétrico, 
computador de bordo, 
direção hidrául ica, 
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

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
 

Ofereço-me para ser-
viços de babá e acom-
panhante de idosos 
(com veículo próprio). 
Falar com Leila (19) 
3825-0706 ou (19) 
99652-8120 - (19) 
98899-2457 (whats 
app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento Residencial e 
hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me  como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer ho-
rário, folguista e final de 
semana. (19) 99417-
0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app

Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me  como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como ca-
beleireira e manicure. 
Promoção: corte, hi-
dratação + escova R$ 
45,00. Pé + mão grátis 
sobrancelha F.: (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpe-
za de terreno. Tenho 
máquina. Falar com 
Denis. (19) 95223-
7579

Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como 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
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. Valor R$50,00 
contato F.: (19) 98970-
1976
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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  (CADAS-
TRO) – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Para trabalhar 
em Limpeza de empresas e condomí-
nios. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - 
Ensino médio completo. Domínio em 
Autocad e leitura e interpretação de 
desenho mecânico.  Conhecimentos 
em acabamento e inspeção de peças 
e controle de estoque. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
– Possuir experiência anterior em 
empresas do Ramo de Terceirização 
de Serviços de Limpeza e Portaria ou 
Agência de empregos. Experiência 
em vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporários e 
terceirização. Residir em Indaiatuba. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
ferramentaria de moldes plásticos. 
Residir em Indaiatuba ou região. Para 
trabalhar em Monte Mor.
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 Pro-
dutos Perigosos Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE TORNO CNC – 
Ensino médio completo. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de horário. 
PORTEIRO VIGIA – Experiência em 
controle de acesso e ronda. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino 
médio completo. Experiência com-
provada em carteira. Realizará 
preparação da superfície (lixar, 
polir, desengraxar, decapar, olear), 
preparação da tinta para aplicação 
com pistola e posterior limpeza e 
conservação dos materiais utilizados. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) – Ensino médio 
completo. Para trabalhar em comér-
cio do Ramo de material de constru-
ção. 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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