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O atleta de Indaia-
tuba, Maurício Pazian 

Martins, participará da 
próxima edição do Desa-
fio do Gladiador 12 horas 

que ocorre no dia 29 de 
setembro em Piracicaba.

Os dentes estão intima-
mente ligados a aparência e 
a saúde.  Basta analisar uma 

face ou abrir a boca para 
que se perceba algum pro-

blema, por isso é primordial 
cuidar bem da sua boca.

Acontece amanhã, 
dia 14, a 1ª Festa Juni-

na Vegana de Indaia-
tuba. O evento tem 

como principal objetivo 
ajudar o pequeno Mar-

quinhos.
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Construtora é acusada de aplicar 
golpe em consumidores

Faltando apenas 21 dias para a Faici 2018, a organização do evento já deu início as 
montagens das estruturas no novo local, na avenida General Motors, s/n, às margens da 
SP-75, ao lado da empresa Toyota. 

Faltando 21 dias, Faici inicia montagem 
da estrutura no novo local

Doenças erradicadas no país voltam a preocupar 
profissionais da saúde
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SAÚDE

Doenças já erra-
dicadas  no Bra-
sil voltaram a ser 
motivo de preo-
cupação entre as 
autoridades sanitá-
rias e profissionais 
de saúde devido à 
baixa coberturas 
vacinais, de acordo 
com o Ministério 
da Saúde. 

Novas regras do 
cheque especial 
estão em vigor

Primavera perde, 
mas se classifica 
para a próxima fase 

Agência Bancária 
no Cecap amanhece 
cheia de fumaça

ECONOMIA FUTEBOL SUSTO
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Estão em vigor as novas 
regras para uso do cheque es-
pecial. As medidas determinam 
a oferta de alternativas para o 
pagamento do saldo devedor.

O Primavera enfrentou 
o Mauá em casa no último 
domingo, dia 08, pela última 
rodada da primeira fase do 
Campeonato Paulista. 

Na noite da última sex-
ta-feira, dia 6, uma agência 
bancária amanheceu cheia de 
fumaça na Avenida Francisco 
de Paula Leite, no Cecap.

Aconteceu durante a madrugada da última terça-feira, dia 10, a captação de órgãos 
para transplante de uma paciente que estava internada no Haoc desde o dia 20 de junho. 

Haoc registra primeira captação de 
órgãos de 2018
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TRANSPLANTE
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Carro furtado é 
recuperado após 
denúncia

POLÍCIA
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O COADE recebeu 
uma denúncia sobre um 
veículo Space Fox sus-
pe i to ,  que  es tava  ro -
dando nos arredores da 
Fazenda Água Branca, 
l oca l i zada  no  Ba i r ro 
Pedregulho.

Ligação para 
prevenção ao suicídio 
se torna gratuita 

ALERTA
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Desde o dia 1° deste mês, as 
ligações para o CVV, organização 
que realiza apoio emocional na 
prevenção de suicídio, passaram 
a ser gratuitas em todo Brasil.

ELIANDRO FIGUEIRA



Tiago Pereira Advogado - Trabalhista e Previdenciário - contato@tpadvogado.com.br

Editorial
E tem doença querendo 

voltar por aí!
Nos últimos dias temos ouvido falar muito das do-

enças, que antes erradicadas no Brasil, estão voltando 
e está sendo motivo de preocupação entre autoridades 
sanitárias e profissionais da saúde. Isso porque desde 
2016 a vacinação tem demonstrado sinais de queda 
em todo o país.

Em 2016, a meta de vacinação contra poliomielite 
(a paralisia infantil) não foi cumprida por aqui. Foram 
imunizados 86% da população, ante os 95% reco-
mendados pela OMS. Foi a pior taxa de vacinação 
dos últimos 12 anos. A pólio é considerada erradicada 
do Brasil desde 1990, porém pode voltar a circular no 
Brasil caso a cobertura vacinal, sobretudo entre crian-
ças, não aumente

Dificilmente  a vacinação chega a 100% da popu-
lação. Mas, quanto maior for o contingente vacinado, 
maior a proteção conferida inclusive aos não vacinados. 
Por essas e outras, a vacinação é algo maior que uma 
escolha pessoal. Vira assunto de saúde pública. Se você 
não vacina seu filho de 5 anos, ele pode contrair uma 
doença e passar para o meu bebê de 6 meses, que ainda 
não tomou todas as doses necessárias. Assim, a SUA 
escolha afeta a vida do MEU filho. Portanto vamos agir 
com consciência sabendo que a melhor proteção contra 
possíveis doenças é a vacinação. Vacinar é preciso!

Artigos

D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPER-
AÇÃO: 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 funcio-
nam das 09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
14 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 SAB 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
15 DOM.   NÃO OPERA
16 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
16 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
16 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
16 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
16 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
17 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
17 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
17 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
18 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
18 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
18 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
18 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
19 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
19 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
19 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
20 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
20 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
20 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
20 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
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APARELHO FISIOMAG

Ceasa Campinas inaugura feira de orgânicos 
amanhã

13/07 - Sexta-feira 14/07 - Sábado 15/07 - Domingo 16/07 - Segunda

Refinaria de Paulínia 
está com a produção de 
gás reduzida

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

Cidades buscam apoio do 
Governo do Estado para 

investimentos na área da saúde

O FISIOMAG é um aparelho portátil, de fá-
cil manuseio, seguro, indolor e de rápida ação 
que promove ativação muscular e circulatória 
utilizando a tecnologia MAG-INRED. Funcio-
na através de um processo vibratório, no qual 
são emitidas irradiações eletromagnéticas de 
raios infravermelhos longos. 
As ondas eletromagnéticas estimulam a irri-
gação sanguínea, com melhora da oxigenação 
e do metabolismo no local onde é aplicado. 
Com a melhora da circulação sanguínea local, 
aumenta a nutrição dos tecidos corpóreos e a 
excreção de toxinas. 
O FISIOMAG é uma forma simples e eficaz de 
aliviar as tensões do stress e pode ser um coad-
juvante para melhora de alguns quadros patoló-
gicos, quando utilizado nas posições indicadas 
e de acordo com os tempos recomendados.

A Ceasa Campinas inaugura amanhã, dia 14, a feira 
de produtos orgânicos que será realizada todos 
os sábados, das 8h às 13h, no píer do Mercado 
de Flores, próximo ao Varejão da Ceasa. A 
iniciativa é uma parceria inédita entre 
a central de abastecimento e a ANC 
(Associação de Agricultura Natural 
de Campinas e Região) e atende a 
uma demanda cada vez maior da 
população por produtos orgânicos.

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

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

luentes nos ônibus intermunicipais das 
cinco regiões metropolitanas do Estado. 

A Região Metropolitana de Campinas 
teve 1107 coletivos avaliados. Desse 

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

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

tropolitana de Campinas), os secretários 
de saúde dos municípios que compõe a RMC 

discutiram alternativas para ampliar os recursos 
da saúde. Os secretários vão agora elaborar uma “Carta 
de Intenções e enviá-la tanto para o governo do estadual, 
quanto para o governo federal em busca de apoio.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Máxima 27º 
Mínima 14º

Máxima 29º 
Mínima 18º

Máxima 29º 
Mínima 16º

Máxima 24º 
Mínima 11º

O Motorista Profissional foi contemplado com uma seção especial na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) diferenciando alguns direitos trabalhistas dos empregados em geral, 
principalmente quanto a jornada de trabalho, tendo em vista que exerce seu trabalho em 
grande parte do tempo fora da empresa.

Os motoristas profissionais empregados de transporte rodoviário coletivo de passageiros 
e os de transporte rodoviário de cargas tem essa proteção especial.

Não é só direitos que estão previstos, mas também deveres a começar pela submissão a 
exames toxicológicos com período de detecção mínima de 90 dias entre um exame e outro. 

A jornada diária terá de ser respeitada em 8 horas com prorrogação de no máximo 4 horas 
mediante acordo ou convenção coletiva. Terá também 1 hora de intervalo para descanso e 
refeição. 

O tempo de espera quando o empregado fica aguardando carga ou descarga do veículo 
nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com fiscalização não 
são computados como jornada de trabalho, porém o empregado terá direito a 30% sobre a 
hora normal nesse período de espera. 

Quando houver mais de dois motoristas, pode haver o descanso de um deles ainda com o 
veículo em movimento, respeitado o período de 6 horas com veículo parado. 

Além dos direitos descritos acima, o motorista profissional deve ter registro em CTPS, 
receber o piso da categoria, além de outros direitos previstos para os empregados em geral.

DIREITOS TRABALHISTA DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS
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Construtora é acusada de aplicar 
golpe em consumidores
Empresa reconhece que ocorreram problemas, mas que em nenhum momento tentou prejudicar os seus clientes

Indaiatuba tem Grau de Excelência 
em Abastecimento de Água

RANKING

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

Um grupo de consu-
midores está acu-
sando a construtora 

City Imob de aplicar golpes 
na construção de imóveis 
na cidade. De acordo com 
relatos, a empresa não es-
taria cumprindo os prazos, 
além de enganar as pessoas 
acerca de financiamentos 
não aprovados pela Caixa 
Econômica Federal.

Muitos que procuraram a 
empresa neste ano ou no ano 
passado, para construir sua 
casa própria, estão diante 
de muitos problemas para 
conseguirem seus imóveis. 
Os relatos são de que a cons-
trutora teria recebido di-
nheiro de entrada, mas que 
não teria iniciado nenhuma 
obra. Em alguns casos, a 
obra foi iniciada, mas não 
foi concluída. Ainda alguns 
consumidores alegam que 
seus financiamentos não 
foram aprovados pela Cai-
xa, e que não haviam sido 
informados pela empresa.

De acordo com Adria-
no Vieira, 39, técnico de 
rede, suas obras não fo-
ram nem sequer iniciadas, 
apesar de ter entregue R$ 
20 mil adiantado para a 

construtora. “Eu iria fazer 
um financiamento junto da 
Caixa Econômica Federal, 
e entreguei R$ 20 mil para 
a construtora, contudo, as 
obras não foram nem sequer 
iniciadas. Posteriormente, 
fiquei sabendo ainda que 
o financiamento não havia 
nem sequer sido emitido 
pela Caixa”, afirma.

Uma fonte que preferiu 
não se identificar, afirmou 
que passou pela mesma si-
tuação, entregou uma certa 
quantia adiantada, e não 
teve nenhuma construção 
até o momento. “Entreguei 
R$ 10 mil para a City em 
janeiro, e ficou acordado 
que pagaria mais 20 par-
celas de R$ 1,5 mil. Após 
pagar 4 parcelas, descobri 
que o financiamento não foi 
aprovado pelo banco, mas 
não através da construtora, 
foi buscando informações 
com a própria Caixa”.

Fato similar ocorreu com 
uma outra pessoa, que tam-
bém pediu para não ser 
identificada. “Entreguei R$ 
40 mil para a construtora 
em março do ano passado. 
As obras,  contudo, nem 
sequer começaram até o 
início deste ano. Procurei 
a empresa, e foi feito um 
acordo. Eles devolveriam 

o dinheiro em 8 parcelas 
de R$ 5 mil. A primeira 
foi paga corretamente. Já a 
segunda, foi de apenas R$ 
3,5 mil. Infelizmente, não 
consigo mais contato com 
a empresa. Os proprietários 
sumiram”, comenta.

Jaqueline Fernandes, 34, 
esteticista, relata que teve 
problemas com a finaliza-
ção da obra, que deveria ter 
sido entregue em dezembro 

do ano passado. “A obra 
foi iniciada, contudo, não 
a encerraram. Deveriam ter 
entregue a casa pronta em 
dezembro, mas ficou parada. 
Tive que ficar pagando alu-
guel e condomínio, até que 
em maio, tive que arcar com 
o acabamento da casa, que 

custou em torno de R$ 25 
mil, para poder parar de pa-
gar aluguel e condomínio”.

Os compradores chega-
ram até mesmo a criar um 
grupo do WhatsApp de to-
dos os que fizeram negócio 
com a empreiteira. Esse gru-
po soma mais de 70 pessoas.

O número de processos 
da empresa na justiça au-
mento consideravelmente 
nos últimos meses.

Alguns consumidores 
estão até mesmo cogitando 
acionar o Ministério Públi-
co, já que muitos estão se 
sentindo lesados. O Minis-
tério Público informou que 
está ciente da situação, e 
que já solicitou informações 
por parte da construtora.

Construtora
A reportagem do Jornal 

Mais Expressão entrou em 
contato com a City Imob, 
que por telefone reconhe-
ceu alguns problemas, mas 
nega qualquer tentativa de 
golpe. “Ocorreram atrasos 
por conta de problemas 
administrativos. As cons-
truções agora estão sendo 
terceirizadas, há dois ou 
três meses, e não estão mais 
sendo realizadas pela City. 
Algumas casas já foram 
entregues recentemente. Já 
foi criado um grupo jurídico 
que cuidará da devolução do 
dinheiro dos que cancelaram 
seus contratos. Contudo, 
em momento algum, houve 
tentativa de golpe”.

Indaiatuba conquistou 
Grau de Excelência  em 
Abastecimento de Água. 
Como resultado, a cidade 
tornou-se a vice-líder no 
ranking  do  segmento  e 
está atrás apenas de Nova 
Odessa. O levantamento 
foi realizado pela Indsat 
nas 15 maiores  cidades 
da Região Metropolitana 
de Campinas durante o 1º 
trimestre.

A 2ª colocada somou 
805 pontos pelos critérios 
do instituto. Dos 400 en-
trevistados, 95% respon-
deram que a  Qual idade 

da Água está “ótima” ou 
“boa” e 3% disseram que 
está “regular”. A repro-
vação foi de apenas 2%. 
O serviço é prestado pela 
SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos).

A cidade já havia con-
quistado Grau de Excelên-
cia no início do ano passa-
do. Durante os primeiros 
meses de 2017, Indaiatuba 
registrou 803 pontos e che-
gou até mesmo a ocupar a 
liderança do ranking no 2º 
trimestre. 

Nos levantamentos se-
guintes, no entanto, a satis-

fação com o Abastecimento 
apresentou queda e Indaia-
tuba encerrou o ano na 5ª 
posição, com 777 pontos. 

A 1 ª  co locada  Nova 
Odessa somou 815 pontos 
e por registrar 96% de “óti-
mo” e “bom”. Hortolândia 
apa rece  na  3 ª  pos ição , 
com 798 pontos. Valinhos, 
que chegou a ocupar a 13ª 
posição no ano passado, é 
hoje a 4ª colocada. O Top 
5 se fecha com Campinas, 
que recebeu 789 pontos. As 
cinco primeiras colocadas 
conquistaram Alto Grau de 
Satisfação.

Construtora City Imob 
está sendo acusada de 
não cumprir contratos 
com os consumidores

GUILHERME LIBERALESSO

REPRODUAÇÃO INDSAT
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Doenças erradicadas no país voltam 
a preocupar profissionais da saúde
Secretária de saúde, Graziela Drigo Bossolan Garcia, alerta sobre a importância da vacinação
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA

Haoc registra primeira 
captação de órgãos de 2018

TRANSPLANTE

Do e n ç a s  j á  e r r a -
dicadas no Brasil 
voltaram a ser mo-

tivo de preocupação entre 
as autoridades sanitárias 
e profissionais de saúde 
devido à baixa coberturas 
vacinais, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Com 
a “luz vermelha” acesa, 
a secretária de saúde de 
Indaiatuba, Graziela Drigo 
Bossolan Garcia,  a ler ta 
sobre  a  impor tância  de 
manter a carteira de vaci-
nação em dia. “É de suma 
importância mantermos a 
carteira de vacinação em 
dia, pois assim evitamos 
que doenças imunoprevi-
niveis voltem a circular 
em nosso  pa i s” ,  d i s se . 
“As  vac inas  s ão  s egu -
ras e um dos mecanismos 
mais eficazes na defesa do 
organismo humano con-
tra agentes infecciosos e 
bacterianos, e consiste na 
proteção do corpo por meio 
de resistências às doenças 
que o atingiriam. Elas são 
compostas por substâncias 
e microrganismos inativa-
dos ou atenuados que são 
introduzidos no organismo 
para est imular a reação 
do sistema imunológico 
quando em contato com 
um agente  causador  de 
doenças”, explica.

De acordo com Graziela, 
assim como em todo País, 

Assim como em todo País, desde o ano passado, 
em Indaiatuba há uma baixa adesão dos pais e/ou 
responsáveis para a campanhas de vacinação 

desde o ano passado, em 
Indaiatuba há uma bai -
xa adesão dos pais e/ou 
responsáveis para a cam-
panhas de vacinação em 
menores de um ano, bem 
como nas vacinas de rotina 
do calendário de vacinação. 
“Não há casos de doenças 
exantemáticas (sarampo e 
rubéola) no município de 
Indaiatuba. A nossa série 
histórica desde 2004 não 
mostra nenhum caso dessas 
doenças”, enfatiza.

Para atualizar a cader-
neta de vacinação a orien-
tação é para procurarem as 
UBS ou PSF mais próxima 
da residência, levando a 
carteira de vacinação da 
criança (caso não tenha 

a unidade irá fornecer o 
documento). “É muito im-
portante guardar a carteira 
de vacinação como um do-
cumento independente da 
idade da pessoa”, explica 
a secretária.

O Ministério da Saúde 
determina uma meta de va-
cinar 90% de toda a popula-
ção do grupo alvo (crianças 
de 6 meses a menores de 5 
anos, gestantes, puérperas, 
idosos, trabalhadores da 
saúde, professores).

Doenças
Uma das doenças, que 

em 2016 foi  considera-
da erradicada no país e 
recebeu da Organização 
Pan-Americana de Saúde 

(Opas)  o cert i f icado de 
eliminação da circulação 
do vírus, e está de volta é 
o Sarampo, que apresenta 
casos no Rio de Janeiro, 
Amazonas, Roraima, Rio 
Grande do Sul e Rondônia.

Além do sarampo, po-
liomielite, rubéola e Dif-
teria são algumas das do-
enças que estão prestes 
a voltar caso a cobertura 
vacinal não apresente au-
mento.

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que a apli-
cação de todas as vacinas 
do calendário adulto está 
abaixo da meta no Brasil – 
incluindo a dose que protege 
contra o sarampo. Entre as 
crianças, a situação não é 

muito diferente – em 2017, 
apenas a BCG, que protege 
contra a tuberculose e é apli-
cada ainda na maternidade, 
atingia a meta de 90% de 
imunização. Em 312 muni-
cípios, menos de 50% das 
crianças foram vacinadas 
contra a poliomielite. 

O  g rupo  de  doenças 
pode voltar a circular no 
Brasi l  caso a  cobertura 
vacinal, sobretudo entre 

c r ianças ,  não  aumente . 
O alerta é da Sociedade 
Brasileira de Imunizações 
(Sbim), que defende uma 
taxa de imunização de 95% 
do público-alvo. O pró-
prio Ministério da Saúde, 
por meio de comunicado, 
des tacou que  as  ba ixas 
coberturas vacinais iden-
tificadas em todo o país 
acendem o que chamou de 
"luz vermelha".

Aconteceu durante a ma-
drugada da última terça-fei-
ra, dia 10 de julho, a cap-
tação de órgãos para trans-
plante de uma paciente que 
estava internada no Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (HAOC) desde o dia 
20 de junho. A paciente, de 
60 anos, sofreu hemorragia 
subaracnóidea espontânea 
(HSA), e após a realização 
dos protocolos que atestam 
a morte encefálica, os fami-
liares autorizaram a doação 
de órgãos.

Desta maneira, a equipe 
da Unicamp foi acionada e 
o procedimento resultou na 
captação de córnea, rins e 
fígado, ajudando assim di-
versas pessoas que aguardam 
na fila de transplante. 

Em situações em que o 

paciente está em morte ence-
fálica, a decisão pela doação 
cabe à família. Em vida, 
é possível efetivar outras 
formas de doação, como de 
sangue ou de medula óssea. 
No caso do rim, a doação 
em vida é entre familiares 
devido a necessidade de 
compatibilidade genética.

O Haoc conta com uma 
Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Teci-
dos para Transplantes (CIH-
DOTT), responsável por 
detectar possíveis doadores 
de órgãos e tecidos, viabi-
lizar o diagnóstico de morte 
encefálica, criar rotinas para 
oferecer aos familiares de pa-
cientes falecidos no hospital 
a possibilidade de doação 
de córneas e outros tecidos, 
entre outras prerrogativas.
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Ligação para prevenção ao suicídio 
se torna gratuita em todo país
A partir de agora, o número 188 está disponível em todos os estados, 24 horas por dia

D esde o dia 1° des-
te  mês ,  as  l iga-
ções para o Centro 

de Valorização da Vida 
(CVV), organização que 
realiza apoio emocional 
na prevenção de suicídio, 
passaram a ser gratuitas em 
todo Brasil, graças a uma 
parceria firmada com o Mi-
nistério da Saúde.

O CVV é uma entidade 
sem fins lucrativos, que vem 
prestando apoio a pessoas 
que precisam conversar, fun-
cionando como uma preven-
ção ao suicídio. Somente em 
2017, o órgão recebeu mais 
de 2 milhões de ligações. 
Agora, a gratuidade foi am-
pliada, cobrindo todo o ter-
ritório nacional, e estima-se 
que as ligações cheguem a 
2,5 milhões ainda neste ano.

De 2011 até 2016, In-
daiatuba registrou 68 óbitos. 
No Estado de São Paulo, 
13.944 no mesmo perío-
do. Já no Brasil ocorreram 
62.804 suicídios em 6 anos.

Entre os fatores de ris-
co para o suicídio, estão: 
transtornos mentais, como 
depressão, alcoolismo, es-
quizofrenia; questões socio-
demográficas, como isola-
mento social; psicológicos, 
como perdas recentes; e 
condições clínicas incapaci-
tantes, como lesões desfigu-
rantes, dor crônica, neopla-
sias malignas. No entanto, 
tais aspectos não podem 

ser considerados de forma 
isolada e cada caso deve ser 
tratado no Sistema Único de 
Saúde conforme um projeto 
terapêutico individual.

O Ministério da Saúde 
entende que a assistência 
é um fator fundamental na 
prevenção ao suicídio. Por 
conta disso, o governo vem 
tomando medidas para pre-
venir que novos casos ocor-
ram, tais como a ligações 
gratuitas para o CVV. Com 
a recente ampliação, 21% da 
população foi beneficiada 
com o serviço. Além disso, 
de acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado 
pelo ministério, nos locais 
onde existem Centros de 
Apoio Psicossocial (CAPS), 
uma iniciativa do SUS, o 
risco de suicídio reduz em 
até 14%. Existem no país, 
2.463 CAPS e, no último 
ano, foram habilitadas 146 
unidades, com custeio anual 
de R$ 69,5 milhões do Mi-
nistério da Saúde. Por isso, 
a agenda estratégia prevê a 
expansão dessas unidades 
nas regiões de maior risco.

Dados
Em 2015, foram regis-

trados 15.231 atendimen-
tos ambulatoriais e 14.428 
internações em decorrência 
de depressão. Em 2016, 
foram 16.398 atendimen-
tos ambulatoriais e 13.872 
internações. Ano passado, 
com dados ainda prelimina-
res, foram registrados 9.740 
atendimentos ambulatoriais 
e 7.398 internações.

Já nos casos de ansieda-
de, em 2015 foram regis-
trados 41.298 atendimen-
tos ambulatoriais e 2.008 
internações em decorrência 
de ansiedade. Em 2016, 
foram 48.327 atendimen-
tos ambulatoriais e 2.660 
internações. Ano passado, 
também com dados ainda 
preliminares, já foram regis-
trados 35.603 atendimentos 
ambulatoriais e 1.032 inter-
nações.

A psicóloga Sheila Mol-
chansky, explica que o apoio 
através de uma conversa, é 
tentar ajudar a pessoa a ver 
com mais clareza outras 
saídas, que tirar a própria 
vida não é um caminho. “O 
fato de ter a quem recorrer 
no momento de desespero, 
não pode ter o objetivo claro 
de dissuadir a pessoa, por-
que se ela estiver decidida, 
ela vai cometer o suicídio. 
Acho que o principal é ten-
tar mostrar a confusão entre 
não querer viver e não que-
rer sofrer. A tentativa tem 
que ir na linha de mostrar 
que existem outros recursos, 
que existem outras formas 
de lidar com esse sofrimen-
to, que não seja acabar com 
a própria vida. É nessas 
horas que a gente consegue 
ganchar com algo produti-
vo, com algo de bom que 
possa ainda restar dentro 
dela. Muitas vezes, movida 
pela fé, a gente segura uma 
crise dessas”, afirma.

A doutora lembra ainda, 
que é possível notar quando 
uma pessoa está cogitando 

tirar a própria vida, pois de 
alguma maneira, mesmo que 
involuntariamente, a pessoa 
demonstra mudanças em 
seu comportamento, como 
isolamento social, entriste-

cimento, palavras que se usa 
em busca de internet, com-
panhias que exercem influ-
ência negativa, entre outros 
fatores. Portanto, é preciso 
se atentar aos problemas da 

De 2011 até 2016, Indaiatuba 
registrou 68 suicídios

pessoa, para poder lhe pres-
tar apoio, pois como disse 
a doutora Sheila, a pessoa 
tem que entender a confusão 
que ocorre entre não querer 
viver e não querer sofrer.

JME
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Novas regras do cheque especial 
estão em vigor
Uma das principais medidas é a oferta automática de parcelamento para os consumidores
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Desde 1º de julho, está 
em vigor as novas 
regras para uso do 

cheque especial. As medidas, 
elaboradas pelo conselho de 
autorregulação da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), determinam a oferta de 
alternativas para o pagamen-
to do saldo devedor com juros 
menores e condições mais 
vantajosas, além de ampliar 
a transparência e o detalha-
mento de informações sobre 
o uso desse tipo de crédito. 

Os bancos orientam que 
o serviço seja usado somente 
em situações excepcionais e 
por pouco tempo, já que os 
juros cobrados são, de longe, 
os mais altos da economia. 
Em maio, segundo o Banco 
Central (BC), a taxa média 
de juros do cheque especial 
chegou a 311,9% ao ano. É 
quase 48 vezes maior do que 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 6,5% ao ano 
e que serve de referência as 
demais taxas praticadas no 
mercado.

Uma das principais me-

didas que entram em vigor é 
a oferta automática de par-
celamento mais barato para 
consumidores que usaram 
mais de 15% do limite dis-
ponível por 30 dias consecu-
tivos. A oferta será feita nos 
canais de relacionamento e 
o cliente decide se adere à 
proposta. Caso não aceite, 
um novo contato deverá ser 
feito a cada 30 dias.

Caso o consumidor opte 
pelo parcelamento do saldo 

devedor, os bancos poderão 
manter os limites de crédito 
contratados, levando em 
consideração as condições 
de crédito do cliente, ou 
estabelecer novas condições 
para a utilização e o paga-
mento do valor correspon-
dente ao limite ainda não 
utilizado e que não tenha 
sido objeto do parcelamen-
to, informou a Febraban.

Agora, nos extratos ban-
cários dos clientes, o saldo 

Assim como o cartão de crédito, o cheque especial é uma das 
modalidades de crédito mais populares entre os consumidores 
brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) em todo o país revela que 17% dos consumidores 
recorreram ao cheque especial nos últimos 12 meses ― sobretudo 
as classes A e B (29%) ―, sendo que quase a metade (46%) possui 
o hábito de entrar todos os meses e 20% a cada dois ou três meses. 
Por outro lado, 80% afirmam não ter usado o limite neste período.

Seu uso teve como principais finalidades cobrir imprevistos com 
doenças e medicamentos (34%), quitar dívidas em atraso (23%) e 
realizar manutenção de automóveis ou motos (18%). Outros 17%, 
entraram no cheque especial por descontrole no pagamento das 
contas. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, alerta 
que o fato do serviço não exigir qualquer tipo de burocracia ou ga-
rantia, acarreta no alto custo de uso. “Sem perceber, muitos entram 
no limite por achar que o recurso faz parte do seu saldo bancário. E 
no fim das contas, acabam pagando juros altos”, ressalta.

Usuários recorrem ao limite do 
cheque especial todos os meses, 
aponta SPC Brasil 

em conta será informado 
de forma separada do saldo 
e do limite do cheque es-
pecial, para que o usuário 
do serviço não confunda o 
valor do crédito como sendo 
saldo positivo da própria 
conta. Pelas novas regras, 
as instituições financeiras 
terão sempre disponíveis ao 
consumidor uma alternativa 
mais barata para parcela-
mento do saldo devedor do 
cheque especial.

Números
O cheque especial repre-

senta apenas 1,4% de todas 
as operações de crédito a 
pessoas físicas no país, com 
saldo emprestado de R$ 24,3 
bilhões em maio. É uma mo-
dalidade mais cara e menos 
usada que outras opções de 
crédito. Dos 155,8 milhões 

de clientes ativos do setor 
bancário em maio deste ano, 
25 milhões usavam cheque 
especial, segundo a Febra-
ban. Desses 25 milhões de 
clientes, cerca de 4 milhões 
se enquadrariam nas novas 
regras do cheque especial, 
pelos cálculos da federação. 
(Fonte: Agência Brasil)
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Tratamentos simples e 
menos invasivos para 
problemas bucais e faciais
Harmonização e cirurgia buco-maxilo-facial são algumas das opções

ARQUIVO PESSOAL

Os dentes estão inti-
mamente ligados a 
aparência e a saúde.  

Basta analisar uma face ou 
abrir a boca para que se 
perceba algum problema, e 
por essa razão e também por 
questões de saúde, é primor-
dial cuidar bem da sua boca.

Quando os dentes não estão 
em sintonia, os problemas de 
desvios e anomalias dos dentes 
podem afetar a mastigação, 
causando até mesmo proble-
mas na digestão, e para solu-
cioná-los, existem algumas 
alternativas, onde o cirurgião 
dentista irá determinar qual a 
melhor opção de tratamento.

A Harmonização Facial 
é um tratamento inovador, 
que utiliza botox ou pre-
enchimento, e visa corrigir 
alguns desvios. É indicado 
para casos onde pequenas 
correções resolvem, sem a 
necessidade de cirurgia. Já a 
Lipo Enzimática de Papada, 
que é um tratamento pouco 
invasivo, tem a finalida-
de de redução de medidas 
através da diminuição de 
gorduras nessa região, pro-
porcionando um resultado 
satisfatório e imediato.

Para os casos mais comple-
xos existe a cirurgia buco-ma-
xilo-facial, que além de ser um 
procedimento indicado para a 
retirada de tumores na boca, 
também é efetuada em casos 
para a correção de trauma-
tismos, ferimentos e fraturas 
acidentalmente causadas na 
face e para a reparação de ou-
tras deformidades e anomalias 
que comprometem o conjunto 
de ossos da face, como oclu-
sões dentais e crescimen-
to inadequado de estruturas 
como maxilar e mandíbula 
desproporcionais, que acabam 
por deixar a estrutura facial 
assimétrica, sendo que em 
alguns casos, é necessária até 
mesmo reconstrução facial. 
Para fazer tal procedimento, o 
profissional deve ter um amplo 
conhecimento sobre traumas 
da face e ossos do crânio.

Especialmente na fase de 
crescimento, algumas pessoas 
podem ter ossos crescendo fora 
dos padrões anatômicos ideais. 

Dependendo do caso, a corre-
ção pode ser feita através de 
uma cirurgia ortognática, que 
serve para corrigir e reposicio-
nar os ossos da mandíbula, e 
mesmo assim, ainda demanda-
rá um tratamento odontológico 
após o procedimento cirúrgico.

De acordo com a dou-
tora Deise Nunes, cirurgiã 
dentista, esses tratamentos 
e procedimentos têm uma 
mesma finalidade. “A função 
é proporcionar uma aparência 
estética maior e mais agradável 
ao paciente, melhorando sua 
qualidade de vida e assegurar 
mais saúde através da harmo-
nia entre os dentes, a boca e a 
face", explica.

Contudo, não é qualquer 
profissional de odontologia 
que está preparado e/ou 
autorizado a fazer esses 
tipos de tratamentos, con-
forme explica a doutora. 
"O profissional precisa ser 
especializado para execu-
tar esses procedimentos, 
e embora o avanço da me-
dicina tenha tornado esses 
tratamentos mais simples e 
menos invasivos, é preciso 
uma capacitação específi-
ca", afirma.

E para atender melhor às 
necessidades de seus pacien-
tes, a cirurgiã dentista retornou 
a pouco de Miami onde estava 
fazendo residência em Cirur-

gia e Harmonização Orofacial.
A doutora Deise é espe-

cialista em Cirurgia e Trau-
matologia buco maxilo facial, 
em Harmonização Orofacial 
e mestre em DTM, além disso 
também é clínica geral e está 
apta a avaliar todos os casos, 
indicando a melhor solução 
e procedimento necessário. 

Seu consultório está lo-
calizado na Torre Medical 
– sala 201 - Rua das Orquí-
deas, 667 – Jardim Pompéia 
– Indaiatuba e também atende 
em Alphaville e São Paulo.

Para mais informações 
(19) 3325-9605 ou entre em 
contato pelo e-mail: deisenu-
nes_87@hotmail.com.

A doutora Deise 
é especialista 
em Cirurgia e 
Traumatologia 
buco maxilo fa-
cial, especialista 
em Harmoniza-
ção Orofacial e 
mestre em DTM
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Todas as pessoas detidas pela GC foram encaminhadas à Delegacia de Polícia

Ocorrências de embriaguez ao volante 
foram registradas no fim de semana
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Agência Bancária no 
Cecap amanhece cheia 
de fumaça

SUSTO

Todos os casos aconteceram no final de semana prolongado

No final de semana 
prolongado, a Guar-
da Civil de Indaiatu-

ba conduziu cinco pessoas 
a Delegacia de Polícia, en-
volvidas em ocorrências de 
embriaguez ao volante.

A primeira ocorrência foi 
registrada na noite da sexta-
-feira (06), no bairro Jardim 
Alice. Um motorista na con-
tramão acertou um veículo 
que vinha na mão correta da 
rua. Ao chegar ao local, os 
Guardas Civis constataram 
que um dos motoristas se 
encontrava com sinais de 
embriaguez.

A segunda ocorrência 
aconteceu nas primeiras ho-
ras de sábado (07), no Bairro 
Jardim Morada do Sol. A 
Guarda Civil foi acionada por 
populares, após um indivíduo 
visivelmente embriagado, 
bater seu veículo em uma van 
que estava estacionada. Com 
a chegada da Guarda Civil, o 
indivíduo tornou-se violento, 
e tentou entrar em luta corpo-
ral com os Guardas ao perce-
ber que seria conduzido até a 
delegacia de polícia.

O terceiro caso foi regis-

trado no sábado à noite, no 
Bairro Jardim Oliveira Ca-
margo. Durante uma aborda-
gem, os integrantes da equipe 
do GAP perceberam quando 
um indivíduo trafegava com 
o seu veículo fazendo zig-zag 
na via. Assim que os guardas 
abordaram o veículo, nota-
ram sinais de embriaguez no 
motorista. O abordado tentou 
intimidar os Guardas, dizendo 
várias vezes que era parente 
de um Policial. Como os 
Guardas não se intimidaram, 
assim que o guincho chegou 
para realizar a recolha do 
veículo, o motorista começou 

a quebrar o seu próprio carro 
com o intuito de alegar que 
o veículo foi quebrado pelos 
Guardas. Um dos Guardas fil-
mou toda a ação, e ao perceber 
que estava sendo filmado, o 
motorista tentou entrar em 
luta corporal com os Guardas, 
mas foi contido e conduzido 
até a Delegacia de Polícia.

O quarto episódio foi 
registrado no domingo à 
noite, na Rua José da Silva 
Maciel, no Jardim Morada 
do Sol, quando um acidente 
envolvendo uma pessoa que 
ingeriu bebida alcoólica vi-
timou uma criança.

E por fim, a última ocor-
rência também foi registrada 
no Jardim Morada do Sol, na 
segunda-feira, feriado. Um 
indivíduo alcoolizado bateu 
o seu veículo em outro carro, 
acertou uma motocicleta e 
tentou fugir do local, mas foi 
contido por populares.

Todas as pessoas detidas 
pela Guarda Civil foram 
encaminhadas à Delegacia 
de Polícia, onde o delega-
do de plantão determinou 
a condução de todas até o 
Instituto de Criminalística 
de Campinas, para realizar a 
constatação da embriaguez.

Na noite da última sex-
ta-feira, dia 6, uma agência 
bancária amanheceu cheia de 
fumaça na Avenida Francis-
co de Paula Leite, no Cecap.

A Polícia Militar foi acio-
nada, pois pessoas passaram 
pelo local e foi constatado 
que o dispositivo de fumaça 
havia sido acionado.  Nin-
guém se feriu ou foi preso.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
não foi registrada tentativa 

de furto e a agência está 
com serviço normalizado. 
A causa da ativação da fu-
maça pode ter sido um erro 
que ocorreu com algum 
cliente que tenha entrado 
na agência fora do horário 
de funcionamento.

Eles explicaram que essa 
fumaça é acionada para ini-
bir assaltantes diminuindo 
a visibilidade no ambiente 
provocando ardência nos 
olhos.

Guarda Civil apreende 
bombas, cerol e drogas 
no CDHU

APREENSÃO

Na manhã de sexta-fei-
ra (06), várias ligações ao 
telefone 153 da Guarda 
Civil, relatavam que três 
adolescentes estariam acen-
dendo e colocando bombas 
nos muros do Conjunto 
Habitacional Lúcio Artoni, 
danificando os muros.

Rapidamente a viatura da 
Guarda Civil foi até o local 
informado. Ao perceber a 
presença dos homens da 
Guarda Civil, os adolescen-

tes saíram correndo, mas 
acabaram todos detidos.

Com os jovens, os Guar-
das localizaram vários tipos 
de bombas, alguns rolos de 
linha com cerol e algumas 
porções de maconha.

Todos foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia, 
onde o delegado determinou 
a confecção de um boletim 
de ocorrência e a apreensão 
de todo o material locali-
zado.

Carro furtado é recuperado após denúncia
RECUPERADO

Na tarde da última sex-
ta-feira (06), o COADE, 
o Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
recebeu uma denúncia sobre 
um veículo Space Fox sus-
peito, que estava rodando 
nos arredores da Fazenda 
Água Branca, localizada no 
Bairro Pedregulho.

Pesquisado o emplaca-
mento do veículo, os Guar-
das  constataram que se 
tratava de um veículo com 
queixa de furto. Duas viatu-
ras deslocaram até o bairro 
para averiguar o fato.

Chegando ao local, após 
um rápido patrulhamento, 
os Guardas encontraram 
uma menor de idade diri-
gindo o veículo junto com 

mais dois amigos no veículo 
denunciado. Questionada 
a procedência do veícu-
lo, a condutora alegou ter 
trocado o carro com uma 

bicicleta.
Todos foram conduzidos 

até a Delegacia de Polícia, 
onde o delegado determinou 
a confecção de um boletim 

de ocorrência de receptação. 
A  menor que dirigia o carro 
foi liberada ao seu respon-
sável legal e o veículo foi 
apreendido.

Veículo foi localizado com uma menor no Bairro Pedregulho

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Duas mulheres foram 
presas por tráfico de 
drogas no Santa Cruz

PRISÃO

Na tarde de sábado, dia 
07, duas mulheres foram 
presas por tráfico de dro-
gas no bairro Santa Cruz. 
De acordo com informa-
ções, os guardas civis esta-
vam fazendo patrulhamen-
to de rotina quando foram 
informados pelo rádio que 
teria uma denúncia de trá-
fico de drogas no bairro 
e passou a descrição das 
duas mulheres.

A equ ipe  r ea l i zou  a 
abordagem e em buscas 
pe s soa i s  f o r am encon -
t radas  c inco  pedras  de 
crack. Questionada sobre 

ter mais drogas, a mulher 
confessou que guardava 
mais entorpecentes na cal-
cinha e retirou 14 pedras 
de crack.

Uma das mulheres ne-
gou estar praticando tráfi-
co e acusou a outra de ser 
a traficante. Com as duas 
foram encontradas  uma 
bicicleta e elas disseram 
q u e  c o m p r a r a m  d e  u m 
indivíduo, mas não sabia 
informar o sujeito.

D i a n t e  d o s  f a t o s  a s 
duas  foram conduzidas 
para a delegacia e presas 
em flagrante por tráfico.
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O intuito da participação é arrecadar recursos para entidades 

Atleta de Indaiatuba 
participa da edição do 
Desafio do Gladiador
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DIVULGAÇÃO

CIDA SANTOS

X
CroáciaFrança

FINAL - 15/07/2018 - MOSCOW - às 12h

COPA DO MUNDO - FINAL
Disputa do 3ª e 4ª lugar, jogo amanhã, dia 14
Horário  Times
11h00   Bélgica x Inglaterra 

Primavera perde, mas se 
classifica para a próxima fase 

FUTEBOL

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

Rodada amanhã, dia 14, no Ginásio da Sol-Sol

Horário Time
13h50        Pref. Mun. Salto x XII Junho S. 20
14h50        Atlético Santa Fé S. 20 x Sem Chance S. 20
15h40        União Tribuna/Sol Sol x Projeto Restitui S. 20
16h30        Campo Bonito S.20 x Real Magia/CA

O objetivo do atleta, 
dentro da prova, é 
passar dos 120 km

O atleta de Indaiatu-
ba, Maurício Pazian 
Martins, participará 

da próxima edição do Desafio 
do Gladiador 12 horas que 
ocorre no dia 29 de setembro 
em Piracicaba e reúne dez 
atletas de solo (masculino e 
feminino) que somaram maior 
quilometragem nas duas edi-
ções de 2018.

Maurício compete há três 
anos e conquistou boa pon-
tuação na última edição do 
Desafio 12 Horas, ficando em 
oitavo lugar entre os dez me-
lhores. O atleta de Indaiatuba 
correu 112,80 quilômetros 
em 12 horas no Desafio de 
Piracicaba, no dia 21 de abril.

Além de participar das 
provas, o atleta mantém há 
cinco anos uma empresa de 
assessoria esportiva. 

De acordo com o atleta, o 
objetivo é arrecadar recursos 
para entidades assistenciais 
de Indaiatuba. Em entrevista 
ao Jornal Mais Expressão, 
Maurício conta um pouco 
sobre a prova. “Todo ano faço 
uma corrida beneficente, onde 
convido as pessoas a partici-
parem. Chamo estas pessoas 
de anjo, pois cada um delas 
colabora com 0,50 centavos 
por km que eu percorrer, este 
ano resolvi fazer esta ação 
social dentro da prova”, conta. 
“Minha ideia era usar toda 
estrutura da prova, banheiros, 
água, ambulância e tudo mais 
que a prova oferece. Foi a me-
lhor opção, fiz minhas 12 ho-
ras tranquilo com suporte da 
minha esposa e auxiliando em 

tudo que precisava”, explica.
O objetivo do atleta, dentro 

da prova, é passar dos 120 km 
e sua preparação está muito 
dura para competição. “Faço 
meus treinos sempre entre 
uma aula e outra, deixando 
os mais longos para finais de 
semana. Faço cinco seções de 
musculação semanais, pedalo 
em média 50 km por semana 
e corro mais uns 70 km por 
semana, além de manter uma 
alimentação saudável. Como 
meu dia é muito corrido faço 
muitos treinos em esteira e 
bike indoor por ser mais prá-
tico e rápido”, explica o atleta.

Maurício fala do amor que 
ele tem por esse tipo de prova 
e conta que a parte psicoló-

gica ajuda bastante. “Meu 
maior desafio é buscar meu 
próprio limite. Durante as 12 
horas, é uma briga constante 
entre mente e corpo, e precisa 
ter uma cabeça muito boa 
para não abandonar a prova, 
pois o corpo depois de algu-
mas horas correndo, começa 
a querer parar, e então entra 
sua mente forte e te faz com-
pletar”, explica. Na minha 
opinião é 70% mente, 30% 
corpo”, completa.

Desafio
A 9ª edição do Desafio 12 

Horas de Piracicaba abrangeu 
percurso em pista circular ao 
redor do lago do parque da 
Rua Porto, totalizando 1.200 

metros. A próxima edição 
será no dia 29 de setembro, 
no mesmo local.

As inscrições do primei-
ro lote se encerraram na 
próxima segunda-feira, dia 
16, e a segunda etapa segue 
até 1º de agosto, no valor de 
R$ 260. A partir do dia 2 de 
agosto, começam as adesões 
do terceiro lote, ao custo de 
R$ 320 - o prazo se estende 
até se esgotar o limite de 
inscritos (400 participantes).

Para as provas de solo 
12 horas, 6 horas e 3 horas 
e dupla, é obrigatório no ato 
da inscrição, apresentar um 
atestado médico e assinar 
na retirada de kit a decla-
ração de aptidão.

O Primavera enfrentou 
o Mauá em casa no último 
domingo, dia 08, pela última 
rodada da primeira fase do 
Campeonato Paulista. O fan-
tasma entrou em campo classi-
ficado e o adversário precisava 
da vitória para se classificar.

A partida foi fraca tecnica-
mente sem muitas oportunida-
des de gol e muita marcação 
no meio campo. Com isso, 
o Primavera não conseguiu 
repetir o mesmo futebol que 
fez nas outras partidas, e os 
visitantes foram em busca 
do gol, mas apesar de todo 
esforço, a etapa inicial ficou 
em 0x0. Na etapa final o jogo 

começou morno, com as duas 
equipes brigando muito pela 
bola no setor do meio campo, 
mas não criando chances de 
gols. Quando tudo parecia que 
jogo iria ficar empatado, em 
um ataque a equipe do Mauá 
abriu placar e saiu com vitória 
e a classificação.

O Primavera finalizou a 
primeira fase na primeira co-
locação do grupo 05 com 27 
pontos. Em sorteio realizado 
na manhã da última terça-feira, 
dia 10, na sede da Federação 
Paulista de Futebol, na segun-
da fase da competição, o Pri-
mavera ficou no grupo 07 com 
Talentos 10, Itararé e América. 

Data Horário  Times   Local 
14/07 15h00 Itararé x Primavera         Itararé
21/07 15h00 Primavera x América-SP  Indaiatuba
28/07 15h00 Primavera x Talentos 10  Indaiatuba
05/08 15h00 Talentos 10 x Primavera  Marília
11/08 15h00  América-SP x Primavera  São José do Rio Preto
18/08    15h00 Primavera x Itararé     Indaiatuba

Primavera finalizou a primeira fase na primeira 
colocação do grupo 05



Faltando 21 dias, Faici 
inicia montagem do recinto
Evento acontece de 2 a 12 de agosto com novidades
DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

MARCHETTI FOTOGRAFIA 
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Horóscopo de 13 a 19/07 Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua em sua fase de reavaliar muito daqui-
lo que acredita, rever seus sonhos, seus projetos de vida, 
rever sua posição com os amigos e rever seus conceitos 
de amizade. Apesar disso estará trabalhando mais in-
tensamente sua maneira de estabilizar seus ganhos. Sua 
mente estará sendo movida pelas emoções, tenha calma.

O taurino pode enfrentar dificuldades, mudanças, ou 
necessidade de renovar a sua postura em sua vida 
profissional. Essa é uma fase boa para seu autocon-
hecimento, para suas descobertas pessoais. Estará 
mais magnético e atraente. Na saúde há uma tenden-
cia a sentir-se com mais disposição.

Gêmeos tem durante essa semana algumas dificul-
dades com familiares ou parentes, pois exigirão algu-
mas posturas relacionadas a questões financeiras ou de 
estabilidade material. Por outro lado a mente do gem-
iniano estará muito atuante e movida pelas emoções o 
que pode fazer tomar algumas atitudes indadequdas. 

O canceriano continua na fase de alteração em seus 
gastos ou ganhos financeiros. Terá possibilidades 
de perceber o que sua maneira de pensar ou de ex-
pressar aquilo que sente ou aquilo que deseja pode 
estar trazendo dificuldades em sua vida pessoal (fi-
nanceiramente ou não). Daí, a necessidade de rever 
essa maneira e melhorando-a para afastar tais dificuldades.

O leonino está vivendo o finalzinho de seu inferno 
astral. Excelente momento para olhar para dentro 
de si, rever seus conceitos pessoais, tratar de re-
solver pendencias dentro de si mesmo com uma 
boa avaliação. Agora seria uma boa hora para so-

licitar um mapa astral e buscar o autoconhecimento. 

O virginiano está entrando em seu inferno astral. 
Apesar de sentir-se muito só nesse período, também 
estará facilitado o encontro com pessoas que vem 
de longe, com viagens ao estrangeiro, ou terá possi-
bilidades de lidar com o mundo metafísico. Poderá 
ter que avaliar com mais intensidade seus gastos, pois há uma 
tendencia a gastar mais.

O libriano estará passando por etapa importante 
de renovação de sua aparência e hábitos, podendo 
perceber que mudanças em sua aparência poderão 
ocorrer pelas próximas semanas e isso será con-
stante. Seus valores pessoais estarão em ren-

ovação, bem como seus relacionamentos também estarão sendo 
renovados ou encerrados.

O escorpiano tem um período de grandes emoções e 
por um momento o nativo pode se sentir muito extrem-
ista com seus sentimentos. Também estará trabalhan-
do fortemente seus valores pessoais e verificando sua 
capacidade de lidar com seus ganhos e finanças. Pode ser que do 
passado venha alguém que faça parte de seu relacionamento.

O Sagitariano continua naquela fase onde tem que 
enfrentar mudanças em sua vida afetiva, onde tem 
que reanalisar seus conceitos e sua maneira de agir 
diante de suas emoções. Nos relacionamentos fica 
a dica de avaliar se não está diminuindo a capaci-

dade de seu parceiro conjugal, ao julga-lo como menos hábil.

Para o capricorniano, esse é um período com diver-
sas preocupações com a familia (com os pais, ou 
com os filhos) sendo talvez o principal ponto de 
atenção, já que existem mudanças importantes, rel-
acionadas à sua vida doméstica e familiar. Na vida 
profissional, o momento é de lançar sementes para seu futuro, todo 
o momvimento que fizer agora frutificará daqui a alguns meses. 

O aquariano está vivendo uma fase que ele pode es-
tar agindo de uma forma contrária a que ele acred-
ita e isso trazer grande intensidade nas emoções e 
criando situações em sua vida. Mas também pode 
ser uma oportunidade para conseguir ver algo a 
mais que de outro modo, não conseguiria. 

O pisciano precisa tomar cuidado com suas ati-
tudes, pois pode agir de forma mais difusa, sem 
foco, e trazer uma grande confusão para seu dia-
a-dia. É importante reavaliar sua maneira de agir 
diante das emoções dos outros ou diante de seus 
medos interiores.

1ª Festa Junina Vegana acontece amanhã
FESTA

DIVA DE LEITURA LOCAL BOOK
COMO FAZER AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS

O Guia Clássico e Definitivo para Relacionar-se com as Pessoas

Você provavelmente já ouviu falar deste livro, não é mesmo? Como 
Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um guia clássico e definitivo sobre 
como melhorar sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Não à 
toa que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição e mais de 
50 milhões de exemplares vendidos, segue sendo um livro inovador e 
uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja 
no âmbito profissional ou pessoal. Os conselhos, métodos e as ideias 
de Dale Carnegie já beneficiaram milhões de pessoas e permanecem 
completamente atuais. Nesta obra, Dale Carnegie fornece técnicas e 
métodos simples para que qualquer pessoa alcance seus objetivos pes-
soais e profissionais.

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas - R$ 59,90 na LocalBooks

FAICI 2018 acontece de 2 a 12 de agosto 
e terá diversas atrações para receber o 
público de Indaiatuba e região 

Faltando apenas 21 dias 
para a Faici 2018, a 
organização do evento 

já deu início as montagens das 
estruturas no novo local, na 
avenida General Motors, s/n, 
às margens da SP-75, ao lado 
da empresa Toyota. O novo 
local é amplo, totalizando 
uma área de 120 mil m² que 
permitirá novas possibilidades 
de entretenimento ao púbico.

Como anunciado, a Faici 
2018 chega com novidades 
dando um espaço maior para 
a música. Uma tenda exclusi-
va será montada para música 
eletrônica, além do tradicional 
Bailão. Outras atrações serão 
o pavilhão com exposições 
agropecuárias, que contará 
com 4 mil m², pista de caval-
gada, além de ambientes já co-
nhecidos do público, como o 
Parque do Peãozinho e a praça 
de alimentação, que ganhará 
mais opções gastronômicas e 
continuará 100% coberta.

Ainda dentro do recinto da 
Faici 2018, acontecerá uma 
outra festa, a 20ª Fenui que 
contará com mais de 2 mil 
m² e reunirá gastronomia e 
apresentações folclóricas de 
seis etnias: japonesa, italia-
na, alemã, afrodescendente, 
gaúcha e nordestina. Nas 

sextas-feiras, 3 e 10, o pavi-
lhão da Fenui funcionará das 
20h às 23h. Nos sábados, 4 
e 11, o espaço estará aberto 
das 11h às 18h, com entrada 
e estacionamento gratuitos, e 
com entrada paga depois das 
20h com funcionamento até 
23h. Nos domingos, 5 e 12, 
o horário de visitação será 
das 11h às 18h com entrada e 
estacionamento gratuitos.

E na arena da Faici as com-
petições do rodeio prometem 
empolgar o público com a 
prova da ANTT (Associação 
Nacional dos Três Tambores), 
a etapa da Copa Panther Cutia-
no, além das montarias em tou-
ros, cheias de adrenalina, com 
a Equipe Rozeta e seu curral 
de elite, e os melhores atletas 
da modalidade. Para tornar as 
noites ainda mais agradáveis 

ao público, nesta edição, o bre-
te ficará posicionado embaixo 
do Camarote Super Premium, 
o que garantirá, no momento 
do show, uma área mais ampla 
em frente ao palco.

Shows
Abrindo a programação de 

shows da Faici, na quinta-fei-
ra, 2 de agosto, apresentação 
da Orquestra de Viola Caipira, 
na sequência quem sobe ao 
palco é a dupla Zé Neto & 
Cristiano que faz sua estreia 
em Indaiatuba. Na sexta, 3, 
Naldo Barrettos abre a noite, 
seguido por um show de Bru-
no di Marco & Cristiano e, 
logo após, as irmãs Maiara & 
Maraisa que, depois do suces-
so do ano passado, confirmam 
presença novamente, agora 
como Embaixadoras da Faici 

2018. No sábado, 4, a música 
começa com a dupla Roby & 
Thiago, que depois dá espaço 
aos queridinhos do público, os 
irmãos Henrique & Juliano.

A segunda semana come-
ça com o mineiro Gusttavo 
Lima empolgando o público 
na noite de quinta-feira, 9. Já 
na sexta-feira, 10, é a vez de 
Leandro & Lorena esquenta-
rem o palco para as colegui-
nhas Simone & Simaria. E 
no sábado, 11, a Faici recebe 
o cantor Ferrugem, a dupla 
Rionegro & Solimões, que 
apresenta um show com mix 
de lançamentos musicais e 
clássicos sertanejos, e a estreia 
da cantora paranaense Naiara 
Azevedo, fechando assim 
com chave de ouro a edição 
2018 da Festa nos palcos de 
Indaiatuba.

Acontece amanhã, dia 14, 
a 1ª Festa Junina Vegana de 
Indaiatuba que será realizado 
no Espaço Empório Real, das 
15h às 22 horas, com entrada 
gratuita. O evento tem como 
principal objetivo ajudar o 
pequeno Marquinhos que ne-
cessita comprar um aparelho 
chamado Parapódio que irá 
auxilia-lo a ficar de pé.

Para a festa estão previs-
tas apresentações de dança, 
música, vendas e rifas de 
produtos veganos - livres 
de matéria prima de origem 
animal – entre eles aces-
sórios, roupas, calçados, 
artesanato, pratos típicos, 
bebidas, produtos orgânicos 
e ecológicos. Além, claro, 
das comidas e bebidas típi-

cas das festas juninas.
Ainda o evento conta-

rá com a participação da 
Ong Cão Leal que estará 
conscientizando sobre os 
cuidados com os animais 
e também sobre a adoção 
consciente, além de estar 
vendendo água para arreca-
dar verba para a compra de 
rações.

De acordo com um dos 
organizadores do evento, 
Alaor Rodrigues Siqueira, 
a expectativa para a festa é 
grande, pois muitas pessoas 
estão juntas pela causa do 
Marquinhos. “Esperamos em 
média 500 pessoas em nossa 
primeira edição”, disse. “A 
festa ainda visa conscien-
tizar a população sobre a 

filosofia pacífica do veganis-
mo”, completa.

A 1ª Festa Junina Vegana 
conta com a organização 
das empresas Mamma Mia 
Cucina e Shilema e conta 
com o apoio da ativista 
vegana Selma Gregório da 
página Veganices Indaiatuba 
e da empresária Alê Ribeiro, 
patrocinadora do Festival 
Vegano de Inverno. Em caso 
de chuvas o local é coberto.   

A festa contará com os 
seguintes expositores: Artes 
da Polly; Ateliê Viva Arte; 
AmiguTchuri; Cão Leal; 
Casa São Francisco; El Sa-
broso Churros; Garimpada; 
Gostoso e Fácil; Ike Natu-
ral; Kerai; Lilix Cookies; 
Mamma Mia Cucina Meu 

Copo Eco; Mei Mei; Mi-
xtura Veggie; Natural & 
Eco; Orgonites; Pão de Flor; 
PancLones O Melhor Bolo 
de Chocolate das Galáxias; 
Regina Produtos Veganos; 
Tecido e Carinho; Sitio Sá-
bia; Shilema; Tucci Mini; Vi 
Pimenteiro; Viver Vegano 
Produtos. 

SERVIÇO 
Data: Sábado 14/07/2018 
Horário: 15h ás 22:00 
Local: Espaço Empório Real 
(Área Coberta) 
Endereço: Rodovia Enge-
nheiro Paulo de Tarso Souza 
Martins, 4355. Indaiatuba/SP. 
Informações: Selma Gregório 
WhatsApp (19) 9.8838-4636
veganices.indaiatuba@gmail.com
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Hoje foi dia de conferir a 
mostra internacional Human 
Bodies – Maravilhas do Corpo 
Humano, que transporta o 
público para uma viagem pela 
anatomia humana e revela de 
maneira tridimensional todos 
os órgãos que compõem o 
corpo, a exposição foi aberta 
ao público na quinta-feira, 5 
de julho, no Shopping Center 
Iguatemi Campinas. A mostra 
poderá ser conferida até 23 de 
setembro no piso 2 da torre de 
estacionamento do shopping.

A conceituada agência FETICHE MODELS está a procura 
de novos modelos para compor o seu casting. A agência é 
reconhecida pelos grandes eventos que realiza há 30 anos e pelos 
modelos que se destacam no Brasil e no exterior. Os interessados 
deverão procurar a agência até o dia 30 de julho, onde estarão 
sujeitos a participar do projeto New Faces, através de um curso 
preparatório que dará noções aos iniciantes a carreira, sobre 
moda, passarela, fotografia, postura, interpretação, etiqueta social, 
mercado de trabalho e comportamento profissional. É através 
deste projeto que a Fetiche selecionará seu casting masculino 
e feminino, adulto (de 13 a 28 anos) e infantil (de 04 a 12 anos), 
para os trabalhos e eventos em 2018/19. A agência é dirigida pelo 
respeitado manager Sandro Bergamo e está atendendo a Av. 
Dom Pedro II, 209b – Centro – Salto – SP – Fone: (11)4029-1265. 
Rodrigo Charnoski Fetiche Models (11) 4029-1265

Abertos na manhã de domingo, 8 de julho, em Holambra, 
eventos que apresentam aos profissionais da área e amantes 
da floricultura, decoração e paisagismo, novidades e tendências 
do setor, trazendo lançamentos em flores, plantas ornamentais, 
acessórios para floricultura e decoração. O 27º Encontro 
Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios 
(Enflor) e a 15ª Garden Fair - Feira de Tecnologia em Jardinagem 
e Paisagismo acontecem simultânea e paralelamente no Parque 
da Expoflora, em Holambra (SP).

Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, realizou na noite do 
dia 10/07, a primeira reunião ordinária do ano rotário 
2018/2019, do Presidente Renato Rezende, seguida da 
1ª Assembleia ordinária. Domingo, 08/07 aconteceu o penúltimo dia da Festa de Encerramento 

do Festival Itinerante “Sabores da Terra”, várias barracas com os 
participantes do festival, aulas com chefs convidados, palestras com 
cervejaria artesanal, show,  atrações culturais e etc...

Inauguração do novo espaço de beleza e estética Alessandra 
Guilger

Nova Diretoria Executiva do Indaiatuba Clube toma posse para o 
biênio 2018/2020 - O novo presidente do Clube é o associado Paulo 
Roberto de Toledo Finatti, conselheiro há mais de 10 anos (atualmente 
licenciado do Conselho Deliberativo) e que nos últimos dois mandatos 
ocupou o cargo de Diretor de Esportes e Diretor Social.

Lançamento da Novo Século 
Editora e Distribuidora Ltda.
Livro: A Vida Nos Devolve 
O Que A Ela Nós Doamos - 
(Paulo Brito)
Espiritualidade - Auto Ajuda 
- Deus
Neste sábado, dia 14, das 
10h30 às 14h.
Endereço: Local  Books 
Livraria e Papelaria
Av. Itororó nº 613.
Convidado pela Editora Novo 
Século, Paulo Brito, autor, 
apresentará seu Livro na 25º 
BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO - EXPO ANHEMBI 
SP - Agosto/2018”.

O Zooparque Itatiba comemora o nascimento de dois tigres 
siberianos, espécie ameaçada de extinção, reproduzidos 
naturalmente. A mãe, Darya, deu à luz um casal de forma 
natural, na passagem do dia 17 para o dia 18 de junho. Mãe e 
filhotes passam bem e são mantidos em local reservado, não 
estando, ainda, expostos

Paulo Brito, escritor do livro “A VIDA NOS DEVOLVE 
O QUE A ELA NÓS DOAMOS”. O lançamento será  na  
Livraria Local Books,  dia 14, a partir das 10h30. Não perca!



Chácara Cruzeiro para alugar com salão de festa, 
playground, 2 piscinas (adulto/infantil), deck, campo 
de futebol com grama sintética e estacionamento.  
“Onde Seus Momentos Se Tornam Inesquecíveis” F. 9.9112-6333

COLABORADORES DA ATENTO COMEMORAM ANIVERSÁRIO
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Caio e Andressa no Grenelle Gastro Pub

Ivone, Katia e Diana no Grenelle Gastro Pub

Viviane, Gabriele, Gabriel e Marcelo no Cintra Restaurante

Equipe da  Wm Pisos Indaiatuba em recente treinamento NR 18

RobertGabiRafaela Rezende

Alvaro Edilaine José Adelmo

Paulo Sérgio

Brisket Fries, maravilhosa porção de batatinha, com molho de 
queijo e lascas de Brisket que você só encontra no Burgerland, 
é irresistível, pois a Burger Land trabalha com ingredientes de 
alta qualidade, escolhidos cuidadosamente afim de garantir 
uma harmonização perfeita em cada burger! E aproveitando, 
você não pode perder a comemoração do 1º aniversário 
da hamburgueria que será em grande estilo, como burges 
exclusivos, porções e chopp gelado para acompanhar, tudo 
isso ao som de um rock´n roll com a banda Jewel Box. A festa 
acontece no próximo dia 22 a partir das 12h com delivery a 
partir das 18h. Não fique de fora! Delivery - ligue ou mande um 
whatsapp 3875-9234 ou 9.9895-6638. Rua Rêmulo Zoppi, 60



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Escola Automotiva Inda Fire

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Nova coleção Magnólia Bella & Mamãe

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de melhor e 
mais moderno em persianas, cortinas, papel de parede, colcha 
sob medida, almofadas, tapetes e carpetes 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. 

Equipamento de combate a incêndios você encontra na Inda Fire: 
extintores, hidrantes, alarmes, instalações e projetos, assessoria 
e treinamento, iluminação de emergência e AVCB/CLCB. Proteja 
sua residência, empresa, comércio e etc. Condições especiais 
para condomínios residenciais. Se informe 19 3834-1741 / 7802-
0909 / 7802-0910. Novo endereço Rua Emílio Lopes Cruz, 410 / 
420 - Jd. Belo Horizonte (próximo a nova rodoviária)

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

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata 
e mandioca fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Speed Criterium-SENSE - Quadro em alumínio,Grupo Shimano 
Sora 2x9,Cassette 11/32D,Freios à disco mecânico.  A Criterium 
surpreende por sua qualidade de acabamento, desempenho e 
conforto na estrada, é perfeita para todos os ciclistas! Não compre 
sem antes nos consultar, isso e muito mais você encontra na Duas 
Rodas Bicicletas. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Mais uma estrelinha brilha no céu. Trata-se da linda Meg da 
proprietária Evelaine. Saudade, com muito carinho. Drª Ana Lucia, 
Clínica Bicho Amigo

Mais uma novidade do Grenelle Gastro Pub - HONEY MUSTARD 
- 120/200g de hambúrguer bovino artesanal, queijo gouda, cebola 
grelhada, alface americana e molho honey mustard feito na casa! 
Servido no pão de brioche. Acompanha fritas ou mini salada! Não 
deixe de experimentar, magnífico! Avenida Conceição, 250 - Fone: 
3834-4802. Bom demais!

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)

Não deixe 
de conferir a 
maravilhosa 
coleção Inverno 
que a Bella & 
Mamãe acaba 
de receber, com 
moda jovem e 
gestante. Rua 24 
de Maio, 1364 - 
Fone: 3801-6233

Casamento 
de Lisandra 
Manfredi 
Saito. É a A 
Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Willian, Julio e Rhyan

Lucas

Igor, Eduardo e Pablo



A16

A beleza das mãos é uma das mais buscadas pelas mulheres 
no dia a dia. Seja hidratando a pele ou fazendo as unhas, ter 
mãos bem cuidadas com certeza deixa todo o visual feminino 
mais bonito. E no SALÃO DO TIAGO COSTA você também vai 
encontrar ótimas Manicures que vão deixar suas mãos lindas 
para o fim de semana, agende seu horário Tel.:(19) 2516-6869.

Alfredo, Alessandra, Rosangela, Albertina, Raimundo e Leo 
Zordan, recebendo e comemorando com os amigos de Goiania 
Albertina e Raimundo,  na Pizzaria Torrelaguna, que fica na 
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 587 , Itaici

Margarida, Sergio, Rubens e Sonia , comemorando a amizade,  
na Pizzaria Torrelaguna, que fica na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587 , Itaici.

Inauguração do Espaço Alessandra Guilger organizado pela 
cerimonialista Ivanilde Reis, contou com a presença de clientes 
, amigos e familiares, o Mais Expressão deseja muito sucesso

Alessandra Guilger, Cerimonialista Ivanilde Reis e  Gê 
Marques na  inauguração do espaço Alessandra Guilger que 
aconteceu no último dia 06/07

Assis Tavares, Diretor de operações da Veneza Equipamentos, 
Roberto Marques, Diretor de vendas Divisão construção John 
Deere, Marcos Melo, CEO do Grupo Veneza e João Paulo de 
Melo, Diretor Executivo da Veneza Equipamentos Sul.

Momento Bate papo, Marcos Melo, CEO da Veneza 
Equipamentos e  Roberto Marques, Diretor de Vendas da 
Divisão Construção da John Deere.

Excursão da cliente Lourdes para São Lourenço/MG com a RBC Transportes
Caique de Amorim vistoriador da 
Autocheck Vistoria Veicular

A querida amiga Sonia, da Casa de Carnes Humaitá, 
passando feriado em São Paulo e conhecendo a Igreja Matriz 
da Sé ao lado de filhos e noras

Bolo de cenoura com calda de chocolate já é delicioso, imagine 
com EXAGERO de cobertura de brigadeiro da Madre? Quem 
salivou de vontade? Vá buscar o seu agora mesmo no Bolo da 
Madre. Av. Pres. Kennedy, 1660 Fone: 3328-1500

Mônica Thonnigs, Supervisora 
de MKT e comunicação e 
Guilherme Sierra, Gerente de 
Comunicação Corporativa da 
John Deere.

Marcos Melo, CEO da 
Veneza Equipamentos e  
Roberto Marques, Diretor 
de Vendas da Divisão 
Construção da John Deere.

A John Deere, promoveu na noite de ontem, em Indaiatuba 
(SP), o John Deere Expo. O evento apresentou os 
lançamentos da companhia em novas máquinas e anunciou 
a nacionalização de produtos estratégicos para o País.  
Em um bate-papo com o diretor de Vendas da divisão de 
Construção, Roberto Marques, foi comentado sobre o ótimo 
momento da companhia no  atual cenário nacional.

JOHN DEERE EXPO
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ALUGA-SE.KIT NET MOBILIADA CEN-
TRO  AP00850
COM SOFÁ-CAMA,  GUARDA ROUPA, 
TELEVISÃO, MESA CADEIRAS, 
MICROONDAS, FOGÃO, FRIGOBAR, AR-
MÁRIOS DE COZ., MAQUINA DE LAVAR. 
NO CENTRO, R$ 600,00 + COND + IPTU    

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

CENTRO (ED. AMBASSADOR)- SL0112
SALA COMERCIAL 20M², 01 WC, 
AR CONDICIONADO, CARPETE DE 
MADEIRA
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 65,00

CENTRO – SL00247
SALA COMERCIAL 50M²
R$800,00 + IPTU

JD.POMPEIA-SL00338
TORRE CORPORATE 40M².
R$800,00 + COND. 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 CEN-
TRO 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 CA03056 
02 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 1 
BANHEIRO E VAGA P/MOTO 
R$ 800,00 + IPTU
 
VILA VITÓRIA CA02547 
02 DORM, SALA, BANHEIRO, COZINHA, 
A.S, QUINTAL E GARAGEM COBERTA 
R$ 1000,00

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,-
COZINHA, 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

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 
(PROX AV CONCEIÇÃO)
 SOBRADO: AMPLA SALA, ESCRITÓ-
RIO COM SUÍTE 
 PISO SUPERIOR: 02 DORMITÓ-
RIOS (1SUÍTE), SALA, COZINHA E 
DESPENSA  
 TERRENO  1.000M² NA CIDADE 
 R$ 2500,00 + IPTU

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

SOLAR DOS GIRASSÓIS AP00816 
{OPORTUNIDADE} SUA CHANCE DE 
DIMINUIR SEU ALUGUEL E MORAR 
EM UM CONDOMÍNIO COM BASTANTE 
ÁREA VERDE 
02 DORMITÓRIOS, WC, SALA, COZI-
NHA, 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 VARANDA, ÁREA COMUM POS-
SUI 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 AMBIEN-
TES, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO E 01 VAGA COBERTA
R$ 1.100,00 (INCLUSO CONDOMÍNIO 
E IPTU)

APARTAMENTO CENTRO AP00854 
02 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, WC, 
COZINHA COM ARMÁRIOS, A.S. 01 
VAGA. ( COND COM PISCINA E SALÃO 
DE FESTA)
R$1.300,00 + COND + IPTU
 
TORRES DA LIBERDADE AP00590 
03 DORMITÓRIOS (SUÍTE), SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA PLANEJADA E 
02 VAGAS. 
ÁREA DE LAZER COMPLETO 
R$ 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 GOUR-
MET, COZINHA PLAN, ÁREA DE SER 
PLAN. (DORM C/ SUÍTE P/ EMPREGA-
DOS). ÁREA TOTAL 280M² 3 VAGAS 
R$ 5500.00 + COND + IPTU

VENDA- APARTAMENTOS

JD. ELDORADO– AP00555
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA E 01 VAGA. R$ 150.000,00

JD. PARQUE INDAIÁ – AP00816
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC 
E 01 VAGA. R$ 170.000,00

CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM.
R$ 175.000,00

CECAP – AP00815
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA PLA-
NEJADA, 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 AM-
BIENTES, 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 COZI-
NHA 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 DORMITÓ-
RIOS (02 DORMITÓRIOS PLANEJADOS 
DE QUARTO, E O OUTRO COM PLANE-
JADO 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 
AMBIENTES, COZINHA PLANEJADA, WC, 
02 VAGAS.
R$ 310.000,00

CECAP- AP00828
03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE) SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
COBERTURA, SALA ÁREA GOURMET E 
WC,2 VAGAS.
R$ 480.000,00

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZINHA 
PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS VAGAS. 
140M²  
R$ 800.000.00

VENDA – CASAS
 
VILA BRIZZOLA CA02996 
 SALA ,COZINHA ,QUARTO, WC 
 (+2 CÔMODOS) SIMPLES COM WC 
 R$200.000,00
 
JD. DOS COLIBRIS – CA03003 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC,  
QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS. 
R$210.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZINHA, 01 
DORMITÓRIO, WC.
CASA FUNDOS – 01 DORMITÓRIO, 
COZINHA, WC.
R$210.000,00

JD. SÃO FRANCISCO CA02919
02 DORM, SALA, COZINHA, WC, A.S, 
CHURRASQUEIRA 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 BANHEI-
RA), SALA, COZINHA, A.S, BANHEIRO E 
GARAGEM COM 2 VAGAS COBERTAS
AT 125M². AC 100M²
ACEITA FINANCIAMENTO
ACEITA PERMUTA POR TERRENO EM 
INDAIATUBA 
R$ 280.000,00

JD FLORIDA CA03049 
3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE) , WC, ÁREA 
DE SERVIÇO COBERTA, SALA, AMPLA 
COZINHA AMERICANA, GARAGEM CO-
BERTA PARA 2 VEÍCULOS + 2 MOTOS, 
PORTÃO ELETRÔNICO E CHURRAS-
QUEIRA. 
A.T 137M² A.C 110M² 
R$295.000,00

VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 00328
 03 DORMITÓRIOS (01 SUÍTE), SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
EDÍCULA COM WC, POMAR, PISCINA 
AQUECIDA, CHURRASQUEIRA, PORTÃO 
ELETRÔNICO. R$ 560.000,00

LAGOS DE SHANADU-CH00324
PARTE SUPERIOR: 03 DORMITÓRIOS (03 
SUÍTES 1 C/ CLOSET), WC, SALA, COZI-
NHA 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 BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, QUINTAL FRENTE E 
FUNDOS E GARAGEM. TERRENO 250M² 
R$  375.000,00

JD.MORADA DO SOL – CA02992
SOBRADO 02 DORMITÓRIOS, 02 
WC, SALA, COZINHA, QUINTAL COM 
JARDIM E 02 VAGAS COBERTAS. 
R$380.000,00

VILA TODOS OS SANTOS CA02991 
3D, ESCRIT., SALA 2 AMB, COZ., ÁREA 
DE LUZ, BANHEIRO, LAVABO, QUINTAL 
E GARAGEM P 02 AUTOS COBERTA A.T 
250M² A.C 170M² R$ 400.000,00 

JD REGINA CA03057 - ÁREA DO 
TERRENO 250M², COM UMA ÁREA TOTAL 
DE EDIF 141,66M². IMÓVEL DIFEREN-
CIADO PELO SEUS PLANEJADOS NOS 
3 DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA, ÁREA 
GOURMET, GERADOR DE ENERGIA A 
GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, POR-
TÃO ELETRÔNICO E 7 APARELHOS DE 
AR CONDICIONADOS. IMÓVEL SEMI 
MOBILIADO. 3 DORMITÓRIOS PLANE-
JADOS (1 SUÍTE) COZINHA PLANEJA-
DA, ÁREA DE SERVIÇO PLANEJADA, 
SALA 2 AMBIENTES PLANEJADA, 
BANHEIRO SOCIAL PLANEJADO, ÁREA 
GOURMET COM LAVABO PLANEJADOS 
E PISCINA 7M² POR 2.20M² COM LED E 
CASCATA. R$ 800.000,00 - DOCUMEN-
TAÇÃO EM ORDEM. ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO NA BAIXADA 
SANTISTA (PREFERENCIA PRAIA 
GRANDE, SANTOS OU GUARUJÁ)

CASAS EM CONDOMÍNIO 

COND. GUARANTÃS A.T 131M² A.C 
100M²  CA02874 
AT: 131 M² E AC: 100M², PLAYGROUND, 
SALÃO DE FESTAS, 2 PISCINAS,
03 DORMITÓRIOS COM SACADAS (1 
SUÍTE), COM PISO LAMINADO DURA-
FLOR, 2 BANHEIROS (1 LAVABO), COM 
BOX DE VIDRO TEMPERADO.  SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA COM ARMÁRIOS 
PLANEJADOS E LAVANDERIA COM PISO 
EM PORCELANATO.  QUINTAL COM 
CHURRASQUEIRA E ESPAÇO GOURMET 
COBERTO CONTENDO PIA E CHURRAS-
QUEIRA. JARDIM FRONTAL MONTADO 
E VAGAS PARA 2 CARROS, ENERGIA 
INTERNA 110V E 220V. R$ 382.000,00

CONDOMÍNIO FLAMBOYANT – 
CC00052
03 DORMITÓRIOS (01 SUÍTE), ARMÁ-
RIOS PLANEJADOS NOS 3 DORMITÓ-
RIOS, AR CONDICIONADO NA SUÍTE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA PLANE-
JADA, 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, QUINTAL E 
3 VAGAS (1 COBERTA) 
R$ 460.000,00

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla - Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 409m², 442m²
 Valores a partir de R$ 240.000,00 melhor localização da cidade

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

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



B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st),sala,coz,wc,piscina,churras-
queira,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites,sala 2 ambientes,coz planejada,lavan-
deria,lavabo,2 wc social,churrasqueira com 
pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 
dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,escritó-
rio,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,lavande-
ria,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar com pé direito duplo,sala 
de TV com lareira no mesanino,lavabo,coz 
planejada,lavanderia,dorm e WC de empre-
gada,escritório,área gourmet,área de luz,ga-
ragem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st),sala 2 ambientes com 
lareira,lavabo,varanda,lavanderia,escritório,dis-
pensa,wc,churrasqueira,fogão á lenha,garagem 
para 4 carros

CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL 
– 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz america-
na,lavanderia,WC,churrasqueira c/pia,garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA. 335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL 
– 3 dorms (1 st), coz americana,sala de estar 
com pé direito alto, wc social, lavanderia, ga-
ragem . (se for pagamento em dinheiro, aceita 
proposta).
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st),sala 3 ambientes,coz pla-
nejada,lavabo,varanda,lavanderia,dorm de 
empregada,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,lavande-
ria,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 – 3dor-
ms (1st),sala,coz,varanda,wc,garagem coberta 
para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar,varan-
da,coz,2 wc,ar condicionado,garagem coberta 
para 2 carros.
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL 
– 2 dorms (1st),sala 2 ambientes,coz america-
na,wc com box e gabinete,1 vaga de garagem 
descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dor-
ms,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,mo-
veis planejados

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.015m² - somente em dinheiro

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm,sala,coz,wc,campo de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms,sala,coz,w-
c,varanda,pomar,área gourmet no alicerce,-
garagem

CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st,sala 
de estar e jantar,lavabo,coz planejada,copa,lavan-
deria,dorm. De empregada,dispensa,edícula,saca-
da,piscina,churrasqueira,pomar,quintal,garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms,co-
z,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 co-
modos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente 
com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – 
dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm,coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,entrada de moto
JD.MORADA DO SOL –R$800,00 -  2dorms,sa-
la,coz,wc,entrada de carro
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,entrada de carro.
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms, sala, coz, 
wc, garagem (piso superior)
PQ.INDAIA-  R$950,00 – 3dorms,sala,coz,wc,-
quintal,garagem
CIDADE NOVA – R$ 1200,00 – 2 dorms, sala, 
coz, wc, área de serviço, garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,co-
z,wc,quintal,garagem
VL. MARIA HELENA – R$1200,00 – 3 dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,-
sala,coz,wc,garagem para 4 carros.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,w-
c,garagem para 2 carros
CENTRO – R$1800,00 – 2dorms,sala,coz com 
armários,2wc,portão eletrônico,garagem para 2 
carros.
CIDADE NOVA – R$1800,00 – 3dorms,sendo 1 
(st) e 2 com ae,sala 2 ambientes,coz com ae,wc,-
churrasqueira,edícula com wc,garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms,sala,coz,w-
c,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,aquecimento solar,portão 
eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st),sala de estar e jantar,coz americana com 
ae,lavanderia,garagem coberta para 2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL 
– 3 dorms(1st),sala,coz americana,WC,as,entrada 
de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms (3st-
s),sala 2 ambientes,coz planejada,dispensa,wc 
social,garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala 
de jantar e TV,copa,coz planejada,lavabo,lavan-
deria,dorm e WC de empregada,escritório,dis-
pensa,piscina,área gourmet completa,salão de 
festa,portão eletrônico,garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dor-
m,sala,coz,wc,sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 
dorms, 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),sa-
la,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 dor-
ms,(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,va-
randa 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 – EDIFI-
CIO 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,in-
cluso água,luz,IPTU,ar condicionado,lixo 
branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 
38m²,2wc,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 
vaga de garage,sacada,ar condicionado,-
montado para estetica

TERRENOS

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

GALPÃO

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



B3Jornal do Carro



B4 Imóveis

ref. site 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, churr, 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 portão eletrônico. 
Aceita permuta c/ casa até 270 mil. R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ 
ou residencial. Copa e 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, banhei-
ro, 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. ameri-
cana 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 suí-
tes), 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, 
escritório, 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

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.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dormitórios (1 
suíte), 2 salas, 3 banheiros, cozinha, lavanderia e 2 vagas de 
garagem. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

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

TERRENOS

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala, coz. R$800,00 + 
IPTU
CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 + IPTU
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
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$1.500,00 + 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

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS COMERCIAIS

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

CA03782 – JD. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE (1 suíte 
máster c/ closet), 2 coz. (1 interna planejada), sala de jan-
tar e estar, piscina c/ cascata, aquec. solar, área de lazer 
completa c/ playground, 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, coz.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



B6 Imóveis



B7Casa / Construção / Decoração



B8 Imóveis



B9Casa / Construção / Decoração



B10 Serviços / Utilidades



B11Serviços / Utilidades



B12 Serviços / Utilidades



B13Serviços / Utilidades



B14 Serviços / Utilidades



B15Serviços / Utilidades



B16 Serviços / Utilidades



B17Serviços / Utilidades



classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blindex 
verde em toda casa , 2 
garagens entrada de ar 
esplit  (material de pri-
meira linha com capta-
ção de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 MIL 
- (19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, ide-
al para locação, com 
renda de R$1.600,00 
por mês por apenas 
R$180 .000 ,00 .  ou 
R$70.000,00 de entra-
da + 73 X R$1.650,00

Oportunidade Úni-
ca - 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 acabamento 
em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitó-
rios (1 Suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
oportunidade única!! em 
oferta para o mês de ju-
lho de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, 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 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Jardim Hubert :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana, 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294

Casa  com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 
2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edicula  e grande es-
paço de terreno com 
piso ideal para pis-
cina, garagem com 
portão eletronico. de 
R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de ju-
lho por R$290.000,00 
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.
V i l a  B r i z o l a  – 
C A 0 2 9 9 6  -  C a s a 
frente – Sala, cozi-
nha, 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 eletro-
nico, cerca elétrica, 
aquecedor solar, área 
gourmet, piscina 3x5, 
casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros e 
lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-
5089

Vila Suiça,  por apenas 
R$ 446.000,00,  excelen-
te oportunidade, Casa 
com 250 m2 de cons-
trução.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, garagens. 
Ref. CA00120 -  19.  
3816.8380  - 98364.0235
Jd.Paulista II, excelente 
imóvel,   3 dormitórios, 
1 suite, 2 salas,  wc,  3 
vagas de garagem, 207 
m2 AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  19 - 
3816,8380  -  98364.0235
Sua casa com finan-
ciamento de terreno e 
construção a partir de R$ 
185.000,00 -  Jd. Nova 
Veneza,  Jd Veneza,  Jd. 
Sabiás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  F. 
3816-8380  ou  9.8364-
0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 9 
8979-4700
Vendo/troco menor 
valor comercial - Ex-
celente local Rua dos 
Indaiás, 256 - terreno 
10x25m. 3 quartos, 3 
vagas, 2 banheiros, la-
vanderia, cozinha etc. 
Amplo terreno nos fun-
dos R$ 450.000,00 (19) 
98817-5312 Tratar com 
proprietário 
Vila Soriano - 2 dormitó-
rios (1 suíte planejada), 
sala, cozinha planejada, 
lavanderia e garagem 
com portão eletrônico. 
R$350.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área de 
serviço coberta ao lado 
da cozinha. Preparada 
para ar condicionado 
(sala e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734

Jd. Morada do Sol - 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, WC social e 2 va-
gas de garagem desco-
bertas. R$235.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Jardins do Império - 
Excelente casa térrea 
com 2 suítes + lavabo, 
sala ampla, cozinha 
americana integrada à 
sala de jantar e ao es-
paço com churrasquei-
ra. Acabamentos mo-
dernos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha america-
na integrada à lavande-
ria, 1 vaga de garagem 
e área de lazer com-
pleta. R$194.900,00. 
Aceita financiamento 
bancário. Fone: (19) 
99164-1734
 

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

 
Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). 
F.: (19) 99127-1799

Apto Spazio Illumina-
re, cond. com infraes-
trutura de lazer comple-
ta,  portaria 24 horas, 
ótima localização. Apto 
2 quartos, sala 2 am-
bientes, cozinha plane-
jada no segundo andar, 
bloco 10 (próximo a 
portaria, área de lazer e 
vista privilegiada) Con-
domínio R$ 187,00 e 
IPTU R$ 57,00 - Valor: 
R$ 21 mil  - Falar com 
Márcia  F.: (19) 98102-
7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,  com 2 
dormitóros, sala, co-
z inha ,   wc ,  ga ra -
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  la-
vanderia externa,  varan-
da e quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  valor  
R$ 265.000,00. Aceito 
financiamento bancário.   
FONE 19 -  3816.8380  
-  19 – 9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 
Valor: R$ 430.000,00
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormitórios sendo 1 
suíte 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 edifí-
cio Ana Maria, Jd. 
Primavera - 3 quar-
tos, 1 suíte, piscina, 
salão de festas, salão 
de jogos, academia. 
Valor: R$ 1.480,00 di-
reto com proprietário. 
Contato: (19) 3885-
4406 - (19) 98239-
4260
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão 
de festas,salão de 
j o g o s , q u i o s q u e , p
l a y g r o u n d , q u a d r a 
poliesportiva,portaria 
24 hrs, no Condomí-
nio Azaleia em Itaici. 
R$1.000,00 + con -
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo - Apartamento 
no Jd. Renata em 
frente Pq.  Mal l ,  3 
dorm., sala, cozinha, 
WC, 1 vaga, portão 
eletrónico no 6 andar 
com elevador. Tratar 
direto com proprietá-
rio (19) 98937-2525.

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
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, 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, Documen-
tado para transferência 
imediata. R$650.000,00, 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 65362.
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da Gra-
ma com 5.130 m² R$180 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
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, diver-
sas árvores frutíferas, 
playground , 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
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Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a par-
tir de R$ 240.000,00 
melhor localização da 
cidade F. 3875-2215
Terreno condomínio 
Bréscia 200 m² plano. 
Tratar com proprietário. 
Valor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Vendo/ Troco : terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo ao 
colégio Objetivo e o 
novo Sumerbol, pada-
ria Suiça e Gianinni. 
Fácil acesso à rodovia. 
Aceito terreno de menor 
valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: 
(19) 99321-2684 (what-
sapp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escritu-
rado,  plano, cercado.  
Apenas R$ 160.000,00. 
Aceito carro novo, Co-
rolla,  Honda,  Ecosport,  
por  até R$ 100.000,00 
como parte de pa-
gamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente lo-
calização, Terreno com 
525 m2,  área constru-
ída 345 m2, 4 suites,  
3 salas, 4 garagens. 
Ref .CA00069,   R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235

Vende-se  ter reno 
Vi la  Mar iana  A .T . 
1000 m ² Valor: R$ 
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0  t r a t a r 
c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Alugo terreno Vila 
Pompéia 500 m ² de 
esquina. Valor: R$ 
3.500,00 direto com o 
proprietário. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topo-
grafia. Documento ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698
Terreno condomí-
nio Jardim dos La-
gos 525 m² plano 
c o m  v i s t a .  V a l o r 
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$1060,00 P/ M2 
-escriturado. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Terrenos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
 

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

Cidade Nova I - ótima 
casa comercial - 2 dor-
mitórios, cozinha, WC 
social, sala e lavande-
ria. Quintal com edícu-
la contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto ou 
separado Cidade Nova 
próxima a Avenida Con-
ceição F.: F:974 053 
774 
Prédio Centro Vendo ou 
Alugo; Parte inferior 8 
salas com 7 WC; parte 
superior 8 salas com 
8 WC e elevador. R. 
Oswaldo Cruz, 268 F.: 
(19) 98716-9978
Salão e galpão no Ci-
dade Nova, 400m². Va-
lor tratar com o proprie-
tário. F. 9.9292-4120
 

Vendo freezer semi-
novo. Contato: (19) 
3935-1633
Vendo calça jeans 36-
40 semi nova Contato: 
(19) 3935-1633
Vende-se colchão ca-
sal R$ 70,00 F.:  (19) 
3875-7624
V e n d e - s e  M i c r o -
-ondas Brastemp R$ 
80,00 F.: (19) 3875-
7624
Vendo título do clu-
be 9 de Julho. Valor 
R$ 1.600,00. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo Iphone 4s. 
Valor: R$ 150,00 (19) 
3875-7624
Vendo kit gás fiurino 
Contato: (19) 3935-
1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  (19) 3935-
1633

Vendo maquina de 
recarregar cartucho. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016- 3599 ou F.: (19) 
3935- 8330
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
Vendo 1 jogo de sofá 
6 lugares semi novo 
R$420,00. Estuda ofer-
tas F.: (19) 98716-9978
Vendo 1 fogão BRAS-
T E M P  s e m i  n o v o 
R$390,00. Estuda ofer-
tas F.: (19) 98716-9978
Procuro bicicleta de 
ginástica usada para 
comprar. F.: (19) 3392-
8316
Vendo 1 criastaleira 
semi nova R$400,00. 
Estuda ofertas F.: (19) 
98716-9978

 
Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
automático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento  e 
financio também.Entre 
em contato com Alexan-
dra , F. (19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, 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.

C r u z e  1 . 4  T u r b o , 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, à 
v is ta .  Acei to  car ro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017 ,  p re to ,  F lex , 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à v ista. 
Ace i to  car ro  como 
parte de pagamento 
e f inancio também.
E n t r e  e m  c o n t a t o 
c o m  A l e x a n d r a , F . 
(19)97409-7070.
F o x  1 . 6 ,  I -
-Motion,Flex, prata, 
por R$ 42.990,00, à 
v is ta .  Acei to  car ro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, à 
v is ta .  Acei to  car ro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
c o m p l e t o , m a n u a 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 v ista. 
Ace i to  car ro  como 
parte de pagamento 
e f inancio também.
E n t r e  e m  c o n t a t o 
c o m  A l e x a n d r a , F . 
(19)97409-7070.
Onix  1.4 LT, 2016, 
a u t o m á t i c o ,  p r a -
t a ,  F l e x ,  p o r  R $ 
45.990,00, à v ista. 
Ace i to  car ro  como 
parte de pagamento 
e f inancio também.
E n t r e  e m  c o n t a t o 
c o m  A l e x a n d r a , F . 
:(19)97409-7070.

Etios  Sedan Plat i -
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 
2011 cor: prata com-
pleto (ar, direção e tra-
va) bagajeiro original, 
valor: R$ 17.000,00. 
Falar com Rodrigo. 
F.: (19) 97407-5459 
(whats app)  /  (19) 
3392-9713
Vendo Xsara Picasso 
2004 R$ 4800,00 abaixo 
da tabela fipe. Ar,vidro 
elétrico, computador de 
bordo, direção hidráu-
lica, rádio, banco com 
regulagem de altura e 
documento ok. Valor 
da venda 10.000,00. 
Aceito moto no valor 
de até 4.000,00. Fa-
lar com Marcelo (19) 
974224078

 
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 pe-
dreiro, encanador e 
reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço 
particular. Favor entrar 
em contato com Regia-
ne F.: (19) 99308-6581

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades 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 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
9 9 4 1 7 - 0 6 2 6  ( c l a -
ro) whats app - (19) 
99618-9664 (v ivo ) 
whats app
Ofereço-me  como 
l impador 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 como fa-
xineira diarista, com 
referência e experiência 
(19) 99417-0626 
Ofereço-me para pres-
tar serviços de cortar 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Falar com Denis. (19) 
95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
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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Ajudante de cozinha

Almoxarife

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de limpeza

Campeiro de fazenda

Consultor de vendas

Cuidador de idoso

Embalador a mão super-

mercado (PCD)

Empregada domestica

Fresador

Mecânico de automóvel

Motorista carreteiro

 Operador de centro de 

usinagem

Operador de telemarketing

Operador de torno coman-

do numérico

Promotor de vendas

Repositor de mercadorias 

(PCD)

Serralheiro industrial

Servente de pedreiro

Torneiro mecânico

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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