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Indaiatuba entra em estado de alerta 
devido a baixa umidade do ar

A OSC GABRIEL e o Sesi Indaiatuba firmaram um Termo de parceria em qualidade 
de vida para início das aulas de Taekwondo para Deficientes Visuais, a partir de agosto.

OSC Gabriel e Sesi assinam 
parceria para deficientes visuais 

AULAS

WhatsApp

Instagram

Facebook/

Site

E-Mail

REDES SOCIAIS

(19) 9.8133-0840

@grupomaisexpressao

jornalmaisexpressao

maisexpressao.com.br

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pág. A03

Pág. A10

Considerado o principal evento de premiação de Indaiatuba, a entrega do Troféu Frutos 
de Indaiá 2018 será realizado no dia 14 de novembro, no salão social do Clube 9 de Julho. 

13º Troféu Frutos de Indaiá preza pela 
qualidade e bom gosto 

DIVULGAÇÃO

FRUTOS
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ROMI e Canil 
localizam drogas no 
Jardim Califórnia

DENÚNCIA
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Na tarde de segunda-feira 
(10), uma ligação ao telefone 
153 da Guarda Civil relatava 
indivíduos utilizando drogas em 
uma praça do Jardim Califórnia. 

Campanha de Vacinação contra Sarampo 
e Poliomielite tem início em agosto

SAÚDE

O Ministério da 
Saúde realiza no 
período de 6 a 31 
de agosto a Cam-
panha Nacional de 
Vacinação contra 
a Poliomielite e 
contra o Sarampo. 
Os Dias “D” da 
Campanha aconte-
ce nos dias 4 e 18 
de agosto.

Corpo é encontrado 
em galpão 
abandonado

Esportistas solicitam 
quadra de basquete 
com padrões oficiais

Orquestra Sinfônica 
se apresenta 
amanhã no Ciaei

POLÍCIA RECLAMAÇÃO

CONCERTO
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Na tarde de terça-feira, dia 
17, um corpo de um homem foi 
encontrado na laje de um galpão 
de uma empresa abandonada, 
localizada na Rua dos Indaiás.

Alguns esportistas da cidade 
reclamam sobre a falta de estru-
tura da quadra de basquete que 
está instalada ao lado da pista 
de skate, no Parque Ecológico. 

A Orquestra Sinfôni-
ca de Indaiatuba realiza 
amanhã, dia 21, um con-
certo dedicado às obras de 
um dos maiores gênios da 
música erudita, Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
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Primeira parcela do 
13º é antecipada 
para agosto

PAGAMENTO
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Aposentados e pensio-
nistas do INSS vão receber a 
primeira parte do 13º salário 
junto com a remuneração de 
agosto. 

ELIANDRO FIGUEIRA

GC recupera 
veículo roubado 
em Campinas

MONITORAMENTO
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A Guarda Civil de Indaia-
tuba, recuperou na madru-
gada de segunda-feira (16) 
um veículo que foi roubado 
em Campinas. A ocorrência 
começou após o carro passar 
em uma área monitorada.

Dois homens e uma 
mulher são presos 
por tráfico de drogas

PRISÃO
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Na tarde de terça feira (17) 
um trio foi preso na Rua Silvio 
Talli por prática de tráfico de 
drogas. A equipe da Guarda Ci-
vil estava fazendo patrulhamen-
to de rotina quando avistaram 
três pessoas traficando drogas.

Jornal do Carro
Confira a partir desta semana



Editorial
O desafio da vacinação

Artigos

Mais uma vez o Ministério da Saúde coloca à 
disposição vacinas contra o sarampo e poliomielite 
através de uma Campanha em nível Nacional no mês 
de agosto. Nesta mobilização serão beneficiadas 
crianças de 1 a 5 anos de idade.

O artigo 196 da Constituição Federal é claro ao 
dizer que “a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos”.

Por este lado, o Governo está fazendo a sua parte, 
mas estranhamente é a população, pelo menos parte 
dela, que está evitando e abrindo mão deste direito 
ainda que não tenha de pagar nada para usufruí-lo. 

No ano passado, por exemplo, apenas 60% das 
pessoas dos grupos prioritários tomaram a vacina 
contra a gripe durante a campanha. Na recente in-
vestida contra a febre amarela, muitos ignoraram o 
chamado. Muitos pais de crianças e adolescentes, 
por exemplo, cada vez mais, não se preocupam em 
atualizar a carteira de vacinação dos filhos. É hora 
de tomar uma atitude. Se há uma campanha de va-
cinação, os grupos prioritários devem aderir a ela. 
A imunização deles diminuiu a possibilidade de o 
vírus se alastrar e, consequentemente, um número 
inferior de pessoas serão infectadas. Fazer isso não 
é apenas se proteger. É ter uma atitude cidadã, res-
ponsável e a favor da vida.

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

21 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
21 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
22 DOM.   NÃO OPERA
23 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
23 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
23 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
23 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
23 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
23 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
24 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
24 TER. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
24 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
24 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
24 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
25 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
25 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
25 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
25 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
25 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
26 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
26 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
26 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
27 SEX. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
27 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
27 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
27 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
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Dentes brancos sempre

Prefeitura assina contrato para concessão 
de 894 abrigos de ônibus

20/07 - Sexta-feira 21/07 - Sábado 22/07 - Domingo 23/07 - Segunda

Guarda Municipal 
de Campinas anuncia 
nova sede

Nova UBS é entregue em Sumaré

Conselho da RMC se 
reúne em Jaguariúna

O dia do casamento, a tão sonhada formatura, o encontro anual da empresa ou simplesmente o desejo de 
melhorar sua apresentação a partir de um sorriso mais branco. Seja qual for o motivo, dentes claros e bonitos 
não são exclusividades de modelos e artistas de televisão.

O clareamento dentário é um tratamento bastante popular na odontologia estética atualmente. Porém, antes 
de iniciar o tratamento é necessária uma avaliação clínica para estabelecer o tipo de mancha presente e o tipo 
de tratamento mais adequado.

Basicamente, há dois tipos de clareamento: o caseiro e o de consultório. No clareamento caseiro o paciente 
utiliza moldeiras com o agente clareador diariamente. No clareamento de consultório são realizadas sessões 
semanais com um agente clareador mais concentrado. 

É necessário em ambos os tipos de tratamento seguir as orientações do cirurgião dentista. Restaurações 
de resina composta e coroas de porcelana não sofrem ação do agente clareador sendo necessária a sua troca 
após o término do clareamento.

Deve-se ressaltar que o clareamento pode ser um tratamento reversível cabendo ao paciente seguir todas 
as recomendações feitas pelo cirurgião dentista. De qualquer maneira, após 1 ou 2 anos, pode ser necessária 
a realização de uma manutenção.

O tratamento é simples, praticamente indolor e os resultados muito satisfatórios!
Ficou alguma dúvida?
Estou à disposição!

Campinas assinou um contrato para a concessão 
onerosa de abrigos de ônibus do município na 
última terça-feira, dia 17. O contrato prevê 
o serviço de fornecimento, implantação, 
remoção, reposição, remanejamento, 
manutenção, conservação e limpe-
za dos abrigos. A concessionária 
terá exclusividade para explorar, 
publicitariamente, os pontos de 
parada concedidos.

A Guarda Municipal de Campinas 
(GMC) ganhará uma nova sede a partir 
de 2019, com previsão para o início do ano. 
O endereço será o prédio da antiga Guarda No-
turna, na Vila São José. O anúncio foi feito durante 
a solenidade de comemoração aos 21 anos da Guarda, 
realizada nesta segunda-feira, dia 16 de julho. O local terá cerca de 
3.100 metros quadrados. A mudança de proporcionar uma economia 
de cerca de R$ 360 mil por ano para a Secretaria de Segurança.

A Unidade Básica de Saúde Bordon, na região do Picerno, 
foi entregue na última terça-feira, dia 17. A unidade tem cerca 

de 385 m², com capacidade para atender cerca 
de 10 mil pacientes por mês. A UBS fica na 

Antonieta Ravagnani Tanner (antiga Rua 8), 
415, Portal Bordon 2. São três consultó-

rios médicos, sendo um deles totalmente 
equipado para atendimento gineco-

lógico. A unidade é proveniente 
de uma parceria da Prefeitura de 
Sumaré com o Governo do Estado.

A reunião mensal do Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metro-

politana de Campinas (CD-RMC) foi 
realizada na manhã desta terça-feira, dia 

17 de julho, no Hotel Matiz, em Jaguariúna. 
Na pauta, os representantes das cidades da RMC 

conheceram o programa Cidades Sustentáveis e as linhas 
de crédito oferecidas pela Agência de Desenvolvimento 
Paulista, a Desenvolve SP.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Máxima 31º 
Mínima 18º

Máxima 30º 
Mínima 19º

Máxima 28º 
Mínima 19º

Máxima 32º 
Mínima 16º

Você ganha de acordo com o que está preparado para ganhar. Nas minhas caminhadas pelo 
Parque Ecológico de Indaiatuba com meu amigo e colega de profissão e função,  Sr. Hermínio, 
nas empresas brasileiras, observei a grande fila de candidatos a emprego que havia no novo 
supermercado que em breve será inaugurado naquele local. Lembrei-me de uma pergunta que 
sempre faço para as pessoas dos caixas dos supermercados da cidade. O valor das mercadorias 
subiu muito, talvez seja pelo grande aumento de salário que vocês tiveram ultimamente. Recebo 
muitas respostas dessas pessoas. Tenho percebido que há uma desmotivação muito intensa e 
uma má vontade de servir em relação ao trabalho. Ás vezes, o desestímulo passa pelo salário e 
também por outros diversos fatores como: Dificuldades em realizar as tarefas. E existem casos 
em que o “vento da vida” simplesmente soprou e as pessoas escolheram erradamente as suas 
profissões ou funções que não trazem satisfação e realizações. Procuram emprego somente para 
a sobrevivência e no salário e nunca focada para trabalharem de acordo com os seus valores 
motivacionais, com a forma como enxergam o mundo. Mas, o curioso é que as pessoas não se 
conhecem o suficientemente para saber o que realmente pode lhes trazer prazer na vida – e no 
trabalho. Normalmente vivem reclamando, culpando o chefe, o gerente, o dono da empresa, 
o governo e dando sempre desculpas. É nesse esse foco que desenvolvemos os nossos treina-
mentos. Venha fazer o Signa1 e descubra os caminhos para ser mais feliz e obter sucesso. Dias 
27-28 e 29-07-2018 – www.sIgnatreinamentos.com.br telefones 019-3875.7898/99214.2100

VOCÊ GANHA O QUE MERECE?

Dra Lilian Miyauchi Yamamoto - CROSP 78636
Especialista e responsável pela área de Estética do Instituto de Inovação em Odontologia Belle Santé.

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 
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O Dia “D” da 
Campanha 
acontece nos 
dias 4 e 18 de 
agosto

Campanha Nacional de Vacinação contra 
o Sarampo e Poliomielite será em agosto
Doses serão aplicadas em crianças com idade de 1 ano e menores de 5 anos

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Indaiatuba entra em estado de alerta por baixa umidade do ar
SAÚDE

O Ministério da Saúde 
realiza no período 
de 6 a 31 de agosto a 

Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Poliomielite e 
contra o Sarampo. O Dia “D” 
da Campanha acontece nos 
dias 4 e 18 de agosto.

De acordo com a pas-
ta, esta estratégia tem como 
objetivo manter elevada a 
cobertura vacinal contra a 
poliomielite, sarampo e rubé-
ola para manter o estado de 
eliminação dessas doenças 
no país. A mobilização tem 
como público alvo crianças 
de 1 ano até 4 anos 11 meses 
e 29 dias, e a meta mínima 
a ser alcançada corresponde 
a 95% de cobertura vacinal 
contra poliomielite e sarampo. 
A Campanha será realizada 
de forma indiscriminada, 
ou seja, todas as crianças na 
faixa etária indicada devem 
tomar a vacina, mesmo que já 
tenham tomado alguma dose 
anteriormente.

Em Indaiatuba, todas as 
Unidades de Saúde já fazem 
essa vacinação e o atendimen-
to é de acordo com o horário 
das salas de vacina de cada 
Unidade. “É muito importante 
que os país entendam a neces-
sidade de vacinar os filhos e 
levem as crianças para essa 
campanha. Lembrando que 

todo cidadão deve manter a 
carteira de vacinação atualiza-
da e para isso basta compare-
cer na sua Unidade de Saúde 
de referência com a carteira de 
vacinação e os profissionais 
de saúde vão orientar sobre as 
doses de vacina que precisam 
ser atualizadas.

 Para facilitar o atendi-
mento, o ideal é ligar com 
antecedência na Unidade de 
Saúde e conferir o horário de 
atendimento da sala de vaci-
na”, explica a diretora do De-
partamento de Vigilância em 
Saúde Secretaria Municipal 
de Saúde, Rita de Cássia Vaz.                              

A Secretaria de Saúde 
do município enfatiza que 
a campanha é direcionada 
somente  para crianças, no en-
tanto todas as UBSs realizam 
a atualização da carteira de 
vacinação de adultos, portan-
to é indicado que os adultos 
se dirijam até a Unidade de  
Saúde mais perto de sua resi-
dência para que a equipe possa 
verificar se há necessidade da 
reaplicação da vacina.

Contraindicação
A vacina só é contraindi-

cada em casos de gripe muito 
forte e febre alta; crianças com 
imunodeficiência congênita 
ou adquirida; neoplasia malig-
na; e que estão em tratamento 
com uso de corticoides em do-
ses elevadas ou quimioterapia 
e radioterapia.

Casos
O último caso de polio-

mielite no Brasil ocorreu em 
1989 e desde 1990, não são 
registrados casos da doença, 
que é grave e foi responsável 
por danos irreversíveis para 
milhares de crianças no mun-
do. É conhecida popularmen-
te como 'paralisa infantil'. As 
ações de prevenção e contro-
le, em especial a vacinação, 
contribuíram para que, em 
1994, o país recebesse da Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) a Certificação 
de área livre de circulação do 
poliovírus selvagem do seu 
território, juntamente com os 
demais países das Américas. 

Em Indaiatuba a cobertura da 
vacina em 2017 foi de 79,4% 
e até julho de 2018 está em 
41,98%.

 De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o sarampo 
é uma doença infecciosa 
exantemática aguda, trans-
missível e extremamente 
contagiosa, podendo evoluir 
com complicações e óbito, 
particularmente em crianças 
desnutridas e menores de um 
ano de idade. A transmissão 
ocorre de pessoa a pessoa, 
por meio de secreções res-
piratórias, no período de 
quatro a seis dias antes do 
aparecimento do exantema 
até quatro dias após. Em 

Indaiatuba não há casos da 
doença desde 2004 e a cober-
tura vacinal no município em 
2017 foi de 80% e até julho 
deste ano, está em 49,2%.

Vacinação
As estratégias de vacina-

ção no Brasil, bem como a 
inclusão de vacinas no Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI) são decisões res-
paldadas em bases técnicas e 
científicas, considerando as 
evidências epidemiológicas 
e sua eficácia e segurança.

A incorporação de qual-
quer imunobiológico no país 
é definida após registro pela 
Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa), 
pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias 
no SUS (Conitec), a partir 
de criteriosa avaliação do 
Comitê Técnico Assessor 
de Imunizações do Minis-
tério da Saúde. Este comitê 
conta com a participação de 
pesquisadores renomados e 
a representação das diver-
sas sociedades científicas 
envolvidas com o tema. 
Todas as vacinas utilizadas 
são ainda submetidas a um 
rigoroso controle desde sua 
origem, tendo sua logística 
de distribuição e rede de frio 
organizada no sentido de 
manter esta qualidade.

O Departamento de Defesa 
Civil decretou estado de alerta 
em Indaiatuba devido à baixa 
umidade relativa do ar. Con-
forme dados da Defesa Civil 
a cidade registra em torno de 
16,6% quando o nível ideal 
para o organismo humano é 
entre 40% e 70%, segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

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

Além de Indaiatuba, outras 

cidades também estão em es-
tado de alerta como Campinas 
(17,1% de umidade), Ho-
lambra (19%) e Engenheiro 
Coelho (19,4%).

De acordo com o coordena-
dor da Defesa Civil do municí-
pio, Paulo César Feijão, faz 35 
dias que não chove na cidade. 
“A última chuva ocorreu no 
dia 12 de junho, e teve um 
baixo volume de precipitação 
de água: apenas 16 milímetros. 
Desde maio, tivemos 69 dias 
sem chuva e apenas 8 dias com 
chuvas”, revela. 

Segundo a meteorologista 
Amanda Souza da Somar 
Meteorologia, é normal no in-
verno a estação ser mais seca, 
no entanto, durante este ano 
de 2018, tem-se observado 

uma anomalia, onde o tempo 
está mais seco que o normal. 
“Isso ocorre por conta de ser 
um período de transição com o 
término do fenômeno La Niña 
e também com a formação de 
um bloqueio atmosférico, que 
acaba impedindo as frentes 
frias de avançarem em dire-
ção ao Sudeste, pois quando 
conseguem passar do Sul do 
país, logo desviam em direção 
ao oceano. Então, com essas 
frentes frias mais costeiras, a 
chuva não ocorre no centro do 
país”, enfatiza.

De acordo com a OMS 
o horário crítico, em geral, 
ocorre entre 15h e 16h, perí-
odo em que a umidade do ar 
fica mais baixa, e os prejuízos 
para a saúde se tornam mais 

evidentes como dor de cabe-
ça, complicações alérgicas, 
sangramento nasal, garganta 
seca e irritada, sensação de 
areia nos olhos, ressecamento 
da pele e cansaço.

Queimadas
Segundo Feijão, a Prefei-

tura, junto com o Corpo de 
Bombeiros, atua no combate 
a focos de incêndio.  “As 
queimadas combatidas com 
ajuda da Defesa Civil passam 
de 45 no prazo de 3 meses, 
sem contabilizar as queima-
das combatidas somente pelo 
Corpo de Bombeiros”, conta. 

Ainda de acordo com o 
coordenador, as queimadas 
influenciam muito na quali-
dade do ar. “É muito difícil 

trabalhar essa conscientização 
com as pessoas e infelizmente 
ainda existe a cultura de atear 
fogo para roçar o mato e isso 
precisa acabar, pois a cidade 
toda sofre com isso, princi-
palmente em tempo de seca 
e acabam surgindo muitos 

Confira algumas medidas são imprescindíveis nesta época do ano
- Aumentar a hidratação, ingerindo mais água, suco natural e água de coco;
- Refeições leves, inclua as frutas e legumes; 
- Uso de soro fisiológico em abundância, várias vezes ao dia, tanto as 
narinas como nos olhos, para evitar o ressecamento; 
- Hidratantes na pele e nos lábios; 
- Evitar realizar atividade física em horários de pico, entre 10 e 16 horas;
- Uso de bacias com água ou toalhas molhadas no ambiente;
- Uso de umidificador deve ser feito com moderação, evite deixar o aparelho 
ligado por muitas horas seguidas, pois pode aumentar a quantidade de umidade 
e mofo no ambiente, piorando quadros respiratórios e alérgicos; 
- Evitar ambientes com aglomeração de pessoas em locais fechados, 
como shopping center, cinemas e supermercados, pois contribui para 
a transmissão de doenças respiratórias; 

problemas respiratórios nas 
pessoas”, explica. “Lembra-
mos que, conforme a lei, quem 
efetuar queimadas estará su-
jeito a multa por crime am-
biental, cujos valores variam 
de acordo com a extensão dos 
danos”, finaliza.
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13º Troféu Frutos de Indaiá preza 
pela qualidade e bom gosto 
Festa de premiação será realizado em novembro, no salão social do Clube 9 Julho 
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DIVULGAÇÃO

Escola Asset receberá mais um ano o troféu Frutos de Indaiá Gibim será uma das empresas premiadas no Frutos de Indaiá

Considerado o principal 
evento de premiação 
de Indaiatuba, a entre-

ga do Troféu Frutos de Indaiá 
2018 será realizado no dia 14 
de novembro, no salão social 
do Clube 9 de Julho. O even-
to promete superar todas as 
expectativas dos premiados e 
convidados, que ficaram muito 
satisfeitos com a última edição.

Segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, o em-
presário Admilson Redecopa, 
a organização do evento já está 
em fase final dos preparativos 
e a prioridade é manter a qua-
lidade dos serviços prestados, 
para que a satisfação dos clien-
tes e parceiros seja 100%. 

No evento estarão presen-
tes alguns parceiros que estão 
desde o primeiro ano. “Iremos 
manter tudo com excelência, 
como na edição do ano pas-
sado, devido a sua eficiência 
e aprovação dos participantes. 
Quanto aos novos parceiros, 
estão vindo para aprimorar 
ainda mais a qualidade do 
evento",  salienta Redecopa.

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

“A diferença do Troféu 

Frutos de Indaiá é muito gran-
de se comparada a outros 
‘prêmios’ existentes na cidade 
e até mesmo na região. Uma 
delas está na participação 
apenas dos eleitos em primeiro 
lugar, o que acaba por limitar 
a quantidade de empresas, 
pois se o primeiro lugar não 
aderir ao pacote publicitário, 
o concorrente que ganhou em 
segundo lugar não pode parti-
cipar, ficando o segmento vago 
e sem nenhum representante”, 
explica Redecopa.

Para a escolha das empre-
sas premiadas, a equipe coor-
denadora é responsável pelo 
planejamento do Frutos de 
Indaiá, realizou uma pesquisa 
e ouviu aproximadamente 4 
mil pessoas. A ação também 
ocorreu nas edições do Jornal 

Mais Expressão, onde os lei-
tores preencheram um ques-
tionário indicando as melhores 
empresas da cidade em cada 
segmento.

As empresas que receberão 
o Troféu Frutos de Indaiá tive-
ram seus trabalhos reconheci-
dos pelos indaiatubanos que 
votaram na pesquisa de satis-
fação, realizada entre outubro 
e novembro do ano passado.

Participação 
Entre as empresas partici-

pantes deste ano, a empresa 
Asset será uma das premiadas. 
“Esperamos que o evento man-
tenha a mesma qualidade dos 
anos anteriores e ajude a divul-
gar a nossa marca na cidade”, 
disse o proprietário Gustavo 
de Paula. “Quanto a escolha 
do show, gostei muito”.

Outra empresa que rece-
berá o troféu, será a Gibim 
Alarmes representada pelo 
proprietário Rodrigo Gibim. 
“Estou bastante ansioso e 
acredito que irá gerar bastante 
repercussão e visibilidade”, 
revela. “Já o show achei a es-
colha sensacional”, completa.

São mais de 40 anos de total 
dedicação à vida artística. Sem-
pre com os mesmos objetivos 
do início da carreira: produzir 
música com amor, qualidade e 
inovação, independentemente 
dos momentos altos e baixos 
dentro do gênero musical ser-
tanejo e das constantes – e cada 
vez mais bruscas – mudanças 
no mercado fonográfico.

Apesar de já colecionarem 
uma quantidade significativa 
de hits ao longo da carreira, 
capaz de preencher mais uma 
coletânea repaginada e cer-
teira na extensa biografia, os 
irmãos enfatizaram a maturi-
dade artística ao cativo público 
e comprovaram, mais uma vez, 
porque são constantemente 
citados como ‘referências’ 
da nova geração da música 
conhecida como ‘sertanejo 
universitário’. Assim como 
foram para as gerações ante-
riores seus precursores e ídolos 
Tonico & Tinoco.

Foram anos de muito tra-
balho e dedicação – incluindo 
inúmeras apresentações em 
circos e com investimentos do 
próprio bolso – para alcança-
rem o status de ícones da mú-
sica sertaneja e, também, uma 
marca de sucesso. Persistência, 
garra e amor à música foram 
palavras de ordem para que 
eles acumulassem a marca de 

37 milhões de discos vendidos, 
37 álbuns inéditos, oito DVDs, 
três prêmios Grammy, cente-
nas de discos de ouro, platina 
e diamante, programas de 
televisão, homenagem da X-9 
Paulistana com samba-enredo 
contando sua história entre 
outros muitos feitos.

Ao longo de todos esses 
anos, mostraram que nunca 
houve o mínimo espaço para o 
preconceito. Dos cabelos mul-
let – mania nacional na década 
de 80 – às calças justas, botas 
e chapéu que marcaram uma 
geração, eles comprovaram 
que no quesito versatilidade 
eles sempre estiveram acima da 
média. Isso se estende até hoje, 
principalmente quando o assun-
to é música. Eles já tocaram 
com grandes nomes do cenário 
musical como Bee Gees, Ro-
berto Carlos, Caetano Veloso, 
Djavan, Zé Ramalho, Ivete 
Sangalo, Simone, Lulu Santos, 
o rapper Cabal, a banda Fresno, 
Andreas Kisser, do Sepultura, 
Maria Gadú, Alexandre Pires, 
Fafá de Belém, Fábio Jr. e o 
maestro João Carlos Martins. 
Mesmo nos casos em que 
“inusitado” ou “impossível” 
pareciam, em um primeiro 
instante, ser os adjetivos mais 
apropriados, quase todas essas 
parcerias foram consideradas 
grandes sucessos.

Primeira parcela do 13º é 
antecipada para agosto

ECONOMIA

Aposentados e pensionistas 
do INSS vão receber a primeira 
parte do 13º salário junto com a 
remuneração de agosto. A pri-
meira parcela do abono anual 
corresponderá a até 50% do 
valor do benefício. O depósito 
da gratificação será realizado 
na folha mensal de pagamentos 
do INSS, entre os dias 27 de 
agosto e 10 de setembro, con-
forme a Tabela de Pagamentos 
de Benefícios 2018. O decreto 
autorizando a antecipação foi 
assinado na última segunda-fei-
ra, 16, pelo presidente Michel 
Temer. A medida deve injetar 
R$ 21 bilhões na economia do 
país e movimentar o comércio 
e outros setores.

Como determina a legisla-
ção, não haverá desconto de 
Imposto de Renda na primeira 
parcela paga a aposentados e 
pensionistas do INSS. O im-
posto sobre o valor somente 
pode ser cobrado na segunda 
parcela da gratificação nata-
lina, a ser paga junto com a 
remuneração de novembro.

Desde 2006, o governo 
antecipa a primeira parcela 
do 13º salário dos aposenta-
dos e pensionistas na folha 
de agosto.

Somente em 2015, o paga-
mento foi adiado para setem-
bro, por causa do ritmo fraco 
da economia e da queda da 
arrecadação.

Quem recebe
Por lei, tem direito ao 13º 

quem, durante o ano, recebeu 
benefício previdenciário de 
aposentadoria, pensão por 
morte, auxílio-doença, auxí-
lio-acidente, auxílio-reclusão 
ou salário-maternidade. No 
caso de auxílio-doença e sa-
lário-maternidade, o valor do 
abono anual será proporcional 
ao período recebido.

Aqueles que recebem be-
nefícios assistenciais (Bene-
fício de Prestação Continuada 
da Lei Orgânica da Assis-
tência Social – BPC/LOAS 
e Renda Mensal Vitalícia 
– RMV) não têm direito ao 
abono anual.

Chitãozinho & Xororó
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Parque Mall anuncia operações para segundo semestre
NOVIDADE

Dicasa Móveis e Decorações oferece 
qualidade e conforto para seu lar
A unidade de Indaiatuba está completando quatro anos na cidade

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Variedade de cores e tamanhos que o mesmo produto pode proporcionar é o principal diferencial da empresa

A Dicasa Móveis e 
Decorações está há 
quatro anos no mer-

cado de Indaiatuba e vem 
proporcionando qualidade e 
conforto para seus clientes 
com produtos renomados 
no mercado visando em 
primeiro lugar a satisfação 
no atendimento com moveis 
para sua casa, escritório, 
atendendo o público do mais 
prático aos mais moderno. 

De acordo com o proprie-
tário, Edson Aparecido Jú-
nior, um dos grandes diferen-
ciais da Dicasa é a variedade 
em produtos sempre em busca 
das inovações e tendências 
de mercado. “Além disso, 
estamos dispostos a entender 

a necessidade do nosso cliente 
podendo proporcionar o pla-
nejamento dos seus moveis 
modulados, colocamos à dis-
posição um dos funcionários 
para contribuir na realização 
destes projetos que são mon-
tados em 3D”, explica.

Ainda segundo Júnior, o 
grande benefício em ter seu 
projeto modulado, é o baixo 
custo, com até 30% do preço 
abaixo comparado ao plane-
jado. Além disso, todos os 
móveis são feitos em MDF, 
garantindo maior qualidade 
e durabilidade para produto.

Ao todo, a Dicasa possui 4 
lojas, sendo três no estado de 
São Paulo e uma no estado de 
Minas Gerais. A unidade de 
Indaiatuba é a mais nova de 
todas. O proprietário, expli-
ca a razão pela qual decidiu 

abrir uma loja na cidade. “A 
família sempre trabalhou 
com móveis, e depois de 
muita pesquisa de mercado, 
ficou decidido que Indaiatuba 
seria uma ótima cidade para 
fazer negócios, por conta de 
seu grande desenvolvimento, 
e de fato foi”, afirma.

Júnior diz ainda que foi 
muito bem recebido pelos 
clientes “A recepção foi fan-
tástica, a cidade recebeu mui-
to bem a loja e confiou em 
nossos produtos”, comemora.

Recentemente, a Dicasa 
Móveis, que era localiza na 
Rua 15 de novembro, mudou-
-se para a Rua 24 de maio para 
ampliar seu espaço, e além 
disso incluiu também a linha 
de decoração como almofadas, 
vasos decorativos, tapetes, 
entre outros.  “Para atender a 

necessidade do nosso cliente 
fomos em busca de decorações 
para agregar na sua satisfação”, 
explica o proprietário. “Além 
disso, sempre participamos 
de feiras de móveis para estar 
sempre inovando e trazendo as 
novas tendências para nossos 
clientes”, completa.

Na Dicasa os pagamentos 
podem ser feitos em até 10 
vezes no cartão ou pagamen-
to por carnê Santander, me-
diante aprovação, ambos sem 
juros. Garantimos um entrega 
rápida, proporcionando a 
montagem no mesmo dia.

A Dicasa Móveis e De-
coração está  local izada 
na Rua 24 de maio, 1065 
– Centro. Para mais infor-
mações, ligue: (19) 3885-
0602, ou através do WhatsApp: 
(19) 99980-0346.

O Shopping Parque Mall 
vem com novidades nesse 
segundo semestre de 2018, e o 
anuncio foi feito pelo Diretor 
da Jmalls Marcelo Fogaça em 
coletiva de imprensa realizada 
na tarde de terça-feira (17).

Segundo o presidente do 
Jmalls, Josué Eraldo, a ideia é 
sempre investir, apesar da crise 
do país. “Continuamos acredi-
tando no Brasil, acreditando 
muito na nossa região e para-
benizar nossos parceiros para 
realização desse sonho”, disse.

O diretor da Jmalls, Marcelo 
Fogaça, reforçou o conceito 
que o Shopping Parque Mall 
quer passar para o público. “O 
conceito que estamos buscando 
ao Parque Mall é continuar a 
crescer como um shopping de 

lazer, serviços e alimentação, 
isso é o Parque Mall”, afirmou.

O diretor franqueado do 
McDonald´s, Claudio Costa, 
se mostrou muito otimista com 
o novo projeto e aposta muito 
no desenvolvimento da cidade. 
“Essa será a terceira unidade 
em Indaiatuba e estamos muito 
comprometidos com essa par-
ceria”. O quiosque funcionará 
a partir de semana que vem.

Outra novidade que sho-
pping o traz é o primeiro salão 
de beleza feminino, o famoso 
Val Nunes, com 20 anos no 
mercado. O salão é referência 
em tratamento capilar, mas tam-
bém irá disponibilizar outros 
serviços, como corte penteado, 
hidratação, escova, coloração 
e descoloração, mechas, luzes, 

além de alisamento progressivo 
e definitivo. A unidade oferece 
ainda serviço de maquiagem, 
depilação, manicure e pedicure. 
Os serviços estarão disponíveis 
de segunda a sábado, das 9h ás 
19 horas.

Com parceria com Val Nu-
nes, a Explosé Cosméticos trará 
um novo conceito em produtos 
de beleza, com as melhores 
marcas de cosméticos nacionais 
e importadas. A loja abriu as 
portas no dia 17 e o horário de 
funcionamento será de segunda 
a sábado, das 9 ás 19 horas.

Uma opção de gastronomia 
é o Menu Restaurante que já 
está em funcionamento, de 
segunda a sábado das 11 ás 15 
horas. O espaço oferece aos 
clientes almoço self-service 

com mais de 20 pratos quentes 
e 30 opções de saladas, além 
das opções light, fit e vegano. 

Diversão
A grande diversão vai ficar 

por conta do Boliche, a novi-
dade faz parte do novo projeto 
que shopping quer trazer para 
o público. O boliche Dreams 
Games quer garantir horas de 
alegria e entretenimento aos 
amantes do boliche. 

Serão seis pistas de boliche, 
área de games eletrônicos e no 
espaço play, com brinquedos 
modernos de última geração 
para crianças de todas as idades. 
O local ainda oferece mesas de 
sinuca e setor de alimentação. 
Não será cobrada entrada, ape-
nas o uso da pista.
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Principal evento esportivo da região acontece até o dia 28 de julho

Delegação de Indaiatuba é formado por 
380 atletas nos Jogos Regionais 2018
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Esportistas reclamam da falta de estrutura da 
quadra de basquete no Parque Ecológico

OSC Gabriel e Sesi assinam parceria para projeto 
voltado aos deficientes visuais 

RECLAMAÇÃO

AULAS

TABELÃO
11º Copa Aifa – Arc Ferro e Aço Sub 20 2018
Rodada amanhã, dia 21, na Sol-Sol
Horário Times
13h50  Sem Chance S. 20 x Real Magia/CA
14h50  Pref. Mun. Salto x Atlético Santa Fé S. 20
15h40  União Tribuna/Sol Sol xCampo Bonito S.20
16h30  XII Junho S. 20 x Projeto Restitui S. 20

Campeonato Amador Série A 2018
Horário Times     Grupo
11h00  L.B.C x  Florence    Chave B
13h30 Benfica x E.C Camisa 10  Chave A
11h00 Manchester F.C x XV de Novembro  Chave A
11h00 E.C Mastiga Samba x Elias Fausto  Chave B
13h30 3 Estrela x Sport C. Indaiatuba  Chave A
11h00 Cardeal F.C  X Operário F.C  Chave B
11h00 União Agrícola Cardeal x Paulistinha F.C Chave B
13h30 Jardim  Brasil x Santa  Cruz F.C  Chave B
11h00 A.A Ponte Preta  x  Atlético F.C Oliveira Chave A
13h30 Estrela  Dourada x Independente  F.C Chave A

Campeonato Amador Série B 2018
Horário Times    Grupo
09h00 Indaía F.C x C.E Bandeirantes         Chave B
09h00 Atlético Paulista x Unidos de Indaiatuba Chave A
11h00 Huaxipato x Estrela  F. C  Chave C
13h30 Galaticos x  E.C Morada do Sol  Chave B
09h00 S.E São Francisco  x  Real Sporting Chave A
11h00 E.C Vale Verde  x  Desportivo Oliveira Chave C
11h00 E.C Ipiranga x  Nacional F.C  Chave B
13h30 Ferroviário F.C  X  E.C Bahia  Chave C
13h30 Jamel F.C  x Itália  Olímpica Calcio Chave A

Indaiatuba participa 
em 19 modalidades nos 
Jogos Regionais 2018

Desde o último dia 
17 a delegação de 
Indaiatuba está par-

ticipando dos Jogos Regio-
nais que acontece em Santa 
Bárbara D´Oeste. O Cam-
peonato segue até o dia 28 
de julho. Para essa edição, a 
equipe da cidade conta com 
a participação de aproxima-
damente 420 pessoas, sendo 
380 atletas, comissão técnica 
e pessoal de apoio. No dia 
29 de junho, foi realizado 
o Congresso Técnico dos 
Jogos, onde foi discutido o 
regulamento e posteriormen-
te o sorteio das modalidades.

Indaiatuba participa em 
19 modalidades (Atletis-
mo Masculino e Feminino, 
Atletismo PCD Masculino, 
Basquete Masculino, Bo-
cha, Ciclismo Masculino 
e Feminino Futebol Mas-

culino, Futsal Masculino e 
Feminino, Ginástica Artís-
tica Masculino e Feminino, 
Ginástica Rítmica, Handebol 
Masculino e Feminino, Judô 
Masculino e Feminino Ka-
ratê Masculino e Feminino, 
Natação Masculino e Femi-
nino, Natação PCD Masculi-
no e Feminino, Taekwondo 
Masculino e Feminino, Tênis 
de Mesa Masculino e Femi-
nino, Voleibol Masculino e 
Feminino e Xadrez Mascu-
lino e Feminino). 

Ao todo, entre masculino 
e feminino, serão 31 times, 
que se prepararam para fazer 
uma participação histórica nos 
jogos. Dessa forma, foi au-
mentado o número de equipes 
em relação ao ano passado. A 
delegação indaiatubana terá 
equipes completas de atletis-
mo masculino e feminino e a 
cidade volta a ter representa-
ção no Basquete Masculino e 

no Voleibol Feminino.
As mudanças para 2018 

foram a criação da categoria 
Sub20 e o retorno do vínculo 
dos atletas, só pra com-
petições federadas, o que 
colabora para a contratação 
de atletas de outros estados 
visando a disputa dos jogos, 
favorecendo cidades que 
contratam o que não é o 
caso de Indaiatuba, que nos 
últimos anos, se consolidou 
como potência esportiva 
regional. “Podemos dizer 
que hoje, muitos atletas da 
região, nos procuram para 
poder integrar nossas equi-
pes”, disse o coordenador 
do Departamento Compe-
titivo, Rafael de Oliveira. 
“Contudo, nossas equipes 
continuam basicamente com 
as mesmas formações dos 
últimos anos. Portanto, em 
sua grande maioria, nossos 
atletas são daqui, e os poucos 

que não moram atualmente, 
já moraram, e competem 
durante todo o ano, repre-
sentando nossa cidade”, 
contou. “A prática de muitos 
municípios de contratar atle-
tas apenas para representar 
nos jogos regionais, agora 
se tornou legal em relação 
às novas regras”, afirmou. 
“Mas não faz parte da nossa 
maneira de ver o esporte. Fa-
zemos esporte voltado para o 
desenvolvimento do cidadão 
indaiatubano”, ressaltou o 
coordenador.

Para acompanhar os jo-
gos, o site é www.santabar-
bara.sp.gov.br/jogosregio-
nais, onde se encontram os 
boletins diários. A delega-
ção indaiatubana está aloja-
da no CIEP Dom Eduardo 
Koaik, situado na Avenida 
Alonso Keese Dodson, 385 
– Bairro Planalto do Sol II 
– Santa Bárbara D’Oeste.

Alguns esportistas da cidade 
procuraram a redação do Jornal 
Mais Expressão para reclamar 
sobre a falta de estrutura da 
quadra de basquete que está ins-
talada ao lado da pista de skate 
no Parque Ecológico. 

As principais reclamações 
são o tamanho da quadra que, 
segundo os praticantes, não 
segue os padrões oficiais. “Não 
tem lugar para ficar, as pessoas 
que estão esperando para entrar 
no jogo e o tempo de espera é 
muito grande”, contam alguns 
esportistas. “Como o jogo é pra-

ticado três contra três, os outros 
ficam esperando e o tempo de 
espera chega a ser de 40 minutos 
até 2 horas”, enfatiza. 

Devido a isso, foi feito um 
abaixo assinado com diversas as-
sinaturas de usuários e entregue 
à Prefeitura Municipal. 

Ainda segundo os prati-
cantes, em outubro haverá um 
campeonato organizado pelos 
esportistas que utilizam a qua-
dra. Eles reivindicam a constru-
ção de outro espaço, ao lado da 
primeira quadra, com padrões 
oficiais, para que seja um lugar 

adequado onde o público e ou-
tros atletas possam se acomodar.

O Basquete 3x3 era um es-
porte urbano, mas se transformou 
em modalidade Olímpica e aqui 
em Indaiatuba, como incentivo a 
essa modalidade a Secretaria de 
Esportes está montando equipes de 
Basquete 3x3 aos sábados às 8h no 
núcleo esportivo Remulo Zoppi.

Prefeitura
Em nota, a Administração 

disse que havia projetos de 
construções de mais quadras em 
outros bairros da cidade, mas 

isso não foi aceito pelos prati-
cantes, pois eles acreditam que o 
lugar que foi construído a quadra 
virou ponto de encontro para as 
pessoas jogarem, inclusive com 
esportistas de outras cidades.

A Prefeitura ainda disse que 
a quadra de basquete 3x3 foi 
construída para finalidade de 
lazer dos admiradores da moda-
lidade, sendo assim a adminis-
tração municipal tem estudado 
a possibilidade de construção 
de mais quadras, tanto para 
lazer como para práticas de 
modalidades esportivas.

A OSC GABRIEL (Grupo 
de Atuação Brasileiro para Re-
alização de transplante Infanil 
e Estudos do tubo neuraL) e o 
Sesi Indaiatuba firmaram um 
Termo de parceria em qualidade 
de vida para início das aulas de 
Taekwondo para Deficientes 
Visuais, a partir de agosto.

O objetivo das aulas é siste-
matizar o método de Taekwon-
do para múltiplas deficiências 
e analisar os benefícios desta 
aprendizagem no seu desen-

volvimento como um todo. A 
prática irá ajudar o deficiente 
visual, seja de baixa visão ou 
cegueira, por meio de exercícios 
físicos que irão ajudar no seu dia 
a dia, melhorando postura, equi-
líbrio, noção corporal e espacial, 
locomoção, expressividade, 
autoestima e confiança, além de 
serem excelente para o corpo e 
para a mente.

Atualmente cerca de 10 
deficientes visuais estão par-
ticipando gratuitamente dessa 

prática de arte marcial coreana 
e já apresentam melhoras con-
sideráveis em vários aspectos.

O projeto conta com o time 
formado por alunos de Orien-
tação e Mobilidade do projeto 
Olhos do Coração dos Ami-
gos dos Deficientes Visuais de 
Indaiatuba, e foi batizado de 
“Tigres de Bengala” pelo seu 
mestre, Professor Fábio Antonio 
Ferreira da Silva, que iniciou 
o trabalho como voluntário do 
projeto no ano passado.

Para o Diretor Executivo e 
fundador da OSC Gabriel Val-
dir de Carvalho a importância é 
muito significativa. “O projeto já 
vem acontecendo junto a Facul-
dade Anhanguera e com apoio 
do mestre Fábio Antonio que 
tem uma bela carreira”, disse.

O curso de Orientação e Mo-
bilidade para Deficientes Visu-
ais foi ganhador do Prêmio VW 
na Comunidade 2017 e recebeu 
um aporte financeiro de R$ 40 
mil da Fundação Volkswagen 
que foi aplicado no período de 
outubro de 2017 a maio de 2018.

O Rotary Club de Indaiatuba 

também apoia o grupo e doou 
parte do material necessário 
para a prática, sendo dez Doboks 
(uniformes), dois pares de ra-
quetes duplas e dois aparadores 
de chute.

O projeto está em busca de 
apoiadores e patrocinadores. Os 
interessados podem entrar em 
contato com a organização pelo 
telefone (19) 3801-2047.

As aulas começaram na 
primeira semana de agosto as 
quintas feiras das 9 ás 11.

Mestre
O professor Fábio Antonio 

Ferreira da Silva é praticante 
de Taekwondo há 20 anos, é 
Faixa Preta 1º Dan pela Federa-
ção do Estado de São Paulo de 
Taekwondo, Faixa Preta inter-
nacional 1º Dan pelo o Exército 
da Coreia do Sul – Universidade 
Kukkiwon e formado em para-
taekwondo pela Confederação 
Brasileira de Parataekwondo 
pelo Comitê Paraolímpico Bra-
sileiro. Desenvolve, estuda e 
pratica o Taekwondo Adaptado 
para Deficientes há 10 anos.
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Vítima foi localizada na laje pelo irmão

Corpo de homem é encontrado 
em empresa abandonada
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COMANDO NOTICIA

Colisão entre veículo e 
bicicleta deixa homem ferido

ACIDENTE

O corpo provavelmente estava no local há pelo menos três dias

Na tarde de terça-feira, 
dia 17, um corpo de 
um homem foi en-

contrado na laje de um galpão 
de uma empresa abandonada, 
localizada na Rua dos Indaiás 
no Jardim Santa Cruz. O cor-
po foi encontrado pelo irmão.

A equipe da Guarda Civil 
foi até o local, assim como 
o Corpo de Bombeiros que 
constataram a morte e cha-
maram a Polícia Científica. 
Segundo os peritos o corpo 
provavelmente estava no lo-
cal há pelo menos três dias. 
Eles disseram também que 
não havia sinal aparente de 
violência no corpo.

O irmão da vítima é usu-
ário de drogas e ficou com 
medo de chamar a polícia, 
mas testemunhas ligaram 

para Guarda Civil. O rapaz 
morto tinha passagem pela 
polícia por tráfico de drogas 
e chegou a ser preso, mas foi 

liberado no indulto tempo-
rário de Dia das mães, e não 
voltou, sendo considerado 
foragido da justiça.

COMANDO NOTICIA

Colisão ocorreu no Jardim dos Sábias

Na tarde do último dia 12, 
um homem de 57 anos ficou 
ferido após colidir de frente 
com um carro no Jardim dos 
Sabiás.

A vítima foi socorrida 
pela ambulância do Corpo 
Bombeiros e levado para a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (Upa), do Jardim 
Morada do Sol.

O motorista do carro in-
formou aos policiais milita-

res, que atenderam a ocorrên-
cia, que vinha pela Avenida 
Nove e a bicicleta andava no 
sentido oposto da Avenida 
Dois e que a bicicleta não 
parou quando as duas vias se 
cruzavam e ele diz ter tentado 
frear mesmo estando na pre-
ferencial, mas não conseguiu. 

A bicicleta ficou bastante 
destruída. A polícia fez o iso-
lamento da área para chegada 
do Polícia Científica.

Guarda Civil apreende mais 
de 700 porções de drogas

ENTORPECENTE

COMANDO NOTICIA

Na noite de sábado (14) a 
Guarda Civil apreendeu mais 
de 700 porções de drogas no 
bairro Itaici.A ocorrência 
contou com apoio do Grupo 
de Apoio Preventivo (Gap) e 
também cão Ayron do canil. 
Uma pessoa foi presa e leva-
da à delegacia.

Os entorpecentes apre-
endidos foram 314 porções 
de maconha orgânica, 202 
de droga sintética e 201 de 
crack. A equipe da Guarda 
Civil recebeu uma denúncia 
anônima e encontraram no 
local um adolescente e um 
rapaz. Os dois foram abor-
dados pelos guardas, o rapaz 
tentou fugir. Com ajuda do 

Guarda Civil recupera veículo roubado em Campinas
OCORRÊNCIA

EDUARDO TURATI RIC/PMI

A Guarda Civil de Indaiatu-
ba, recuperou na madrugada de 
segunda-feira (16) um veículo 
que foi roubado em Campinas. 
A ocorrência começou após 
o carro passar em uma área 
monitorada, nas proximidades 
do Jardim Brasil, o que gerou 
um alerta no COI (Centro de 
Operações e Inteligência da 
Guarda Civil). No desenrolar 
da ação a Guarda Civil fez uso 
da arma de fogo e conseguiu 
prender dois indivíduos. Nin-
guém se feriu.

Após o alarme no COI, 

imediatamente as viaturas fo-
ram avisadas sobre o veículo, 
produto de roubo, trafegando 
pelo Jardim Brasil, e deslo-
caram até o bairro. A viatura 
do supervisor foi a primeira 
a encontrar o veículo. Foram 
emitidos sinais sonoros e lumi-
nosos para que os indivíduos 
parassem o carro, porém, eles 
empreenderam fuga, iniciando 
um acompanhamento.

No cruzamento da Alameda 
Pedro Wolf com a Rua Luis 
Carlos Prestes, as viaturas de 
GAP (Grupo de Apoio Pre-

ventivo) fecharam a via, para 
impedir a passagem do veículo, 
que então invadiu um terreno 
na tentativa de cortar cami-
nho e tentou atropelar um dos 
Guardas. Ao se desvencilhar 
do veículo, para não ser atro-
pelado, o guarda viu na mão do 
passageiro uma arma, e avisou 
para o restante da equipe que os 
indivíduos estavam armados.

Foram efetuados disparos 
de munição não letal contra o 
veículo, com o intuito de inibir 
a fuga, mas mesmo assim os 
indivíduos não pararam e conti-

nuaram na tentativa de atropelar 
outros Guardas. Sendo assim, a 
Guarda Civil fez nova tentativa 
de conter os assaltantes com 
outros disparos de arma de fogo 
e nessa ocasião o passageiro do 
carro em fuga, jogou sua arma 
para fora, o carro parou e os dois 
ocupantes tentaram fugir a pé, 
mas foram detidos e presos pela 
Guarda Civil. Ninguém se feriu.

Ao verificarem a arma uti-
lizada pelos indivíduos, foi 
constatado ser o simulacro de 
uma pistola calibre 380. Ques-
tionados sobre o ocorrido, os 
criminosos confessaram aos 
Guardas que estavam vindo 
para Indaiatuba para roubar 
outro carro, e que aquele havia 
sido roubado no Centro de 
Campinas. A vítima de roubo 
em Campinas, compareceu a 
Delegacia de Polícia e reconhe-
ceu um dos detidos.

O local da abordagem do ve-
ículo foi preservado pela Guarda 
Civil até a chegada da perícia. 
Os criminosos foram encami-
nhados para o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo, como de 
praxe e posteriormente para a 
Delegacia, onde foram ouvidos 
pelo delegado de plantão.

Os dois indivíduos foram detidos e presos pela Guarda Civil

Equipes de ROMI e Canil 
localizam drogas no 
Jardim Califórnia

DENÚNCIA

Na tarde de segunda-feira 
(10), uma ligação ao telefone 
153 da Guarda Civil relatava 
indivíduos utilizando drogas 
em uma praça do Jardim Ca-
lifórnia. Em posse das carac-
terísticas dos suspeitos, as 
equipes do ROMI (Rondas 
Ostensivas com Motocicle-
tas de Indaiatuba) e Canil 
foram até o local e consegui-
ram abordar os indivíduos 
apontados na denúncia.

Com W. os Guardas lo-
calizaram três porções de 
maconha e R$ 90 em di-
nheiro. Com Leandro, os 
Guardas localizaram uma 

porção de maconha e R$257 
e com L. nada de ilícito foi 
localizado.

Questionados sobre a 
droga, um deles informou 
ter comprado de W. Em 
busca nas proximidades, 
os Guardas Civis da ROMI 
localizaram 22 porções de 
maconha dentro de um tê-
nis e o cão Max mais 22 
porções.

Todos os abordados, jun-
tamente com a droga loca-
lizada, foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia 
e apresentados ao delegado 
de plantão.

Foram apreendidos 314 porções 
de maconha orgânica, 202 de 
droga sintética e 201 de crack

cão foram localizados em 
uma mata porções parecidas 
com as que foram encontra-
das com os dois indivíduos.



Festa da Tradição acontece 
nos dias 28 e 29 de julho
A 42ª edição marcará a comemoração do dia da festa nacional suíça, 1º de agosto

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

ARQUIVO COLÔNIA HELVETIA
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Horóscopo de 20 a 26/07 Por Alex Costa Guimarães

Essa reavaliação de seus sonhos de seus projetos pes-
soais, de suas amizades ou do que considera o que é ser 
amigo terá como lucro uma nova postura para seu fu-
turo. Estará aprendendo a planejar melhor e a entender 
o que fez que deu errado em outras ocasiões. Estará de-
scobrindo muito acerca de sua maneira de se expressar.

Embora haja algumas dificuldades, mudanças, ou ne-
cessidade de renovar sua postura profissional, o taurino 
tem momentos agradáveis em sua vida afetiva-sexual. 
Também terá uma maior vitalidade e facilidades para 
se ver melhor , saber quem é de verdade. Estará com 
mais facilidade de ter filhos nesse momento.

Gêmeos terá sua mente mais inflamada que o normal 
e poderá se ver envolvido rapidamente em discussões, 
precisa poranto tomar cuidado quando estiver em pú-
blico.Dentro de casa poderá ter dificuldades a serem 
resolvidas ou seu lar precisa ser limpo, renovado, para 
manter sua ordem. 

O canceriano terá oportunidades de perceber que o 
que aprendeu com relação aos seus valores pessoais 
pode ser muito valioso nesse momento. Também es-
tará mais coerente com relação a sua maneira de se 
expresssar perante os outros. Entenderá de onde sur-
gem algumas dificuldades em seus relacionamentos 
devido ao não uso de sua mente. 

A vida profissional do leonino estará permitindo 
abrir portas para seus ganhos financeiros. Pode ocor-
rer gastos com estudos ou através de pessoas que 
trazem oportunidades. Pode ser um momento em 
que o foco estará principalmente na criação de bases 
ou estruturas pessoais, então a vida de balada ou de 

festas pode ficar em segundo plano. 

O virginiano está entrando em seu inferno astral e essa 
indução tenderá a ser forte até a data de seu aniversário: 
Essa sensação de sentir-se só  vem acompanhado de 
descobertas muito importantes que precisarão ser im-
plantadas em seu dia-a-dia. Aproveite os conhecimen-
tos que chegarem até você nesse período.

O libriano sente que vivencia um poderoso momento 
em que é solicitado a ele que faça uma renovação de 
sua aparência e hábitos. Isso pode gerar mudanças em 
sua aparência pelas próximas semanas. Pode querer 
buscar uma academia ou simplesmente mudar sua 

maneira de se expressar, ou terminar um relacionamento.

Esse período tem um peso bem específico para o es-
corpiano. Estará muito focado em sua familia, onde 
irmãos, primos, pais, parentes em geral recebem a 
atenção do nativo. Ao mesmo tempo sua capacidade 
de lidar com sua vida financeira estará em foco.

O Sagitariano precisa descobrir como se expressar 
melhor e que nem sempre dizer a verdade é a melhor 
estratégia. Aprender isso pode ser dificil, mas será 
importante. Nos relacionamentos verifique se não 
está atropelando seu parceiro conjugal ao julgar-lo 

como menos hábil em certas tarefas.

Para o capricorniano, podem ocorrer gastos ou 
preocupações com sua familia, com os pais, ou com 
os filhos), ou mudanças dentro de seu lar podem ocor-
rer também. No campo afetivo, é possível que ocorra 
grandes encontros em viagens para longe. Na vida 
profissional, o momento é de lançar sementes para seu futuro, todo o 
movimento que fizer agora frutificará daqui a alguns meses. Facili-
dades profissionais longe de seu lugar de aniversário.

O aquariano precisa tomar cuidado com sua energia 
vital que está em baixa e ao mesmo tempo agitada. 
Corre o risco de sofrer  inflamações, dores pelo corpo 
todo ou passar por uma cirurgia . Descubra o poder 
de acalmar a mente e manter sua respiração tranquila. 

Isso fará uma enorme diferença.

O pisciano precisa tomar cuidado com seus gastos, 
saber planejar suas atitudes, evitar ser uma pessoa 
egoísta. É possível que familiares (pais ou filhos) 
estejam precisando de seus cuidados. Ter carinho e 
atenção pode fazer toda a diferença.

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta obras de 
Mozart e Salieri no Ciaei

CONCERTO

DICA DE LEITURA LOCALBOOKS
O PODER DO AGORA QUAL O CAMINHO PARA A 
FELICIDADE E O SUCESSO?
Ficar lamentando o passado e questionando o que virá pela frente não é a melhor 
fórmula de se buscar a felicidade. O segredo está em viver o presente e comemorar as 
conquistas de hoje. Esse é o principal ensinamento do best-seller O Poder do Agora. 
Escrito por Eckhart Tolle, um dos autores espirituais mais popular no mundo, o livro 
combina os conceitos do budismo, cristianismo e outras religiões para conduzir o 
leitor a viver plenamente o presente, com felicidade e harmonia.
O Poder do Agora ensina você a manter sua saúde mental, independente da situação; 
manter relacionamentos saudáveis; ter atitude e não ficar preso apenas em pensamentos 
positivos; aceitar as consequências e não deixar que o medo o impeça de viver o momento. 

A raiz de todos os seus problemas está em nossa mente, que esconde a verdadeira 
identidade, criando uma máscara que impede o alcance da paz interior – calma 
completa, equilíbrio e estabilidade. Quando você toma consciência de sua real 
identidade, inicia-se um “estado iluminado”, com a mente livre. E você consegue 
entender que os seus problemas são apenas uma ilusão de sua mente.

Na Local Books por R$ 29,90

A festa contará com apre-
sentações folclóricas típi-
ca suíça de Helvetia

A Colônia Helvetia irá 
realizar nos próxi-
mos dias 28 e 29 de 

julho, a tradicional Festa da 
Tradição. A entrada da festa é 
livre e haverá estacionamento 
oficial com seguro, no valor 
de R$ 20.

Em sua 42ª edição, o even-
to irá comemorar o dia da 
festa nacional suíça, que é 
celebrado no dia 1º de agos-
to, e também os 130 anos de 
Fundação da Colônia Helve-
tia em Indaiatuba.  Segundo 
a organizadora de eventos, 
Ana Carolina Bannwart, a 
principal característica das 
festas é manter a comunidade 
ativa e para isso conta com a 
união e o trabalho voluntário 
dos seus membros. “A renda 

arrecadada é destinada a So-
ciedade, em prol de manuten-
ção/preservação patrimonial 
e cultural e a Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes – Hel-
vetia e suas atividades de 
promoção humana”, conta. 
“As festas de Helvetia são 
conhecidas também pelo seu 
ambiente tradicional e fami-
liar, e a Festa da Tradição 
vem em encontro com a ideia 
de uma festa para reunir a 
família”, completa.

A Festa das tradições tem 
início no sábado, dia 28, das 
12h às 18h, e segue no domin-
go, dia 29, a partir das 9h30 
com a missa cantada pelo 
Jodlerklub. Após haverá o 
almoço com os pratos típicos 
e atrações folclóricas. A festa 
se encerra às 18 horas.  

De acordo com Ana, os 
pratos típicos são todos pre-

parados pela equipe de vo-
luntários e nos dias serão 
oferecidos o Eisbein (joelho 
de porco), Kassler (bisteca 
suína), Schüblig (salsichão 
com salada de batata), Cer-
vela e Bratwurst (salsichões), 
Bauerbratwurst ou Kalbsbra-
twurst mit Rösti (salsichões 
camponês e vitela com batata 
grelhada), Käsekuchen (torta 
de queijo), Apfelkuchen (torta 
de maçã), Café com Leite e 
Bolos, entre outras delícias 
como os doces Stalden e pra-
tos Berna. 

Nas atrações, a festa con-
tará com apresentações folcló-
ricas típica suíça de Helvetia 
e da etnia-irmã, a alemã de 
Friburgo Campinas/SP. Na 
música a Banda Schnaps-
muisig de Helvetia e o coral 
de Jodler que irá cantar a 
missa de domingo. Ainda 

haverá premiações dos cam-
peonatos esportivos típicos 
de Jass (jogo de cartas) e 
Tiro ao Alvo. Ainda na festa 
haverá o tradicional cortejo 
de Laternenzug (lanternas) 
até a fogueira simbólica, que 
marca as comemorações de 
1° de agosto. Além disso, no 
evento haverá atrações para as 
crianças com a área kids, sou-
vernirs típicos e a brincadeira 
da tômbola.

Segundo Ana, na última 
edição cerca de 10 mil pes-
soas passaram pela Festa da 
Tradição. “Contamos com um 
público seleto vindos espe-
cialmente da região de Cam-
pinas e São Paulo”, finaliza.

Para mais informações 
falar com Ana Carolina Ban-
nwart através dos telefo-
nes (19) 3885 0219 ou (19) 
9.8426-6600.

DIVULGAÇÃO
A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba re-

aliza amanhã, dia 21, um concerto dedicado 
às obras de um dos maiores gênios da músi-
ca erudita, Wolfgang Amadeus Mozart. A 
apresentação tem início às 20 horas, na sala 
Acrísio de Camargo, no Centro Integrado 
de Apoio a Educação de Indaiatuba (Ciaei), 
com apoio da Secretaria de Cultura.  A 
entrada é gratuita, mas haverá distribuição 
de senha a partir das 19 horas.

No programa a Orquestra executa a 
sinfonia 40 do compositor, uma de suas 
últimas composições, além do concerto 
em Sol Maior para flauta e orquestra que 
figura entre as obras mais representativas 
do instrumento. Esse concerto contará com 
a participação do solista Rogério Wolf, um 
dos maiores flautistas de sua geração. 

Contrapondo com as obras de Mozart, o 

concerto também apresenta a Sinfonia Ve-
neziana de Antonio Salieri. Existem muitas 
lendas a respeito da morte de Mozart, 
sendo a mais famosa aquela que sugere 
uma suposta rivalidade entre Mozart e o 
italiano Salieri, compositor oficial da corte 
de José II. Segundo esta história, o gênio 
austríaco teria sido sabotado nos últimos 
anos de vida devido à inveja doentia de 
Salieri, que teria inclusive chegado a enve-
nenar Mozart, como retrata o famoso filme 
“Amadeus” de Milos Forman. Porém, não 
há fatos concretos relacionando a morte de 
Mozart à Salieri, pelo contrário, sabe-se que 
o italiano ajudou Mozart em seus últimos 
anos de vida, inclusive financeiramente. 
O interessante é que o ouvinte, após ouvir 
os dois compositores, poderá tirar suas 
próprias conclusões.

O encontro dos dois grandes rivais da música 
erudita será marcado pela participação de um 
dos maiores flautistas brasileiros, Rogério Wolf
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com professores 
capacitados para atender diversas idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

CINEMA

UMA QUASE DUPLA - Lançamento  -  Comédia / Ação  -  Classifi-
cação 12 anos  -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (19),  Sexta (20),  Segunda (23),  Terça (24)  e  
Quarta (25):   16h15  /  19h50  /  22h05
Sábado (21)  e  Domingo (22):  14h00  /  16h15  /  19h50  /  22h05
.................................................................................................................
SEXY POR ACIDENTE - Estréia  -  Comédia -  Classificação 12 anos  
-  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   21h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Terça (24):   18h40*. *Excepcional-
mente na quarta, dia 25, não será exibida esta versão
.................................................................................................................
DESOBEDIÊNCIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após 
a exibição*  -  Drama / Romance  -  Classificação 14 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (24): 19h30. *Atenção: para a sessão “Cine-
clube Indaiatuba” os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
.................................................................................................................
HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - 2ª semana  -  Animação / Aventura / 
Comédia  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Terça (24):   15h50  /  17h15 [TC]  
/  20h00 [TC]. Quarta (25):   14h30  /  15h50 [TC]   /  17h15  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h05  /  15h15  /  19h00
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Terça (24):   14h30 [TC] *. *Excep-
cionalmente na quarta, dia 25, não será exibida esta versão no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h40
.................................................................................................................
ARRANHA CÉU: CORAGEM SEM LIMITE- 2ª semana  -  Ação / 
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Sexta (20),  Domingo (22)  e  Terça (24):   19h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19),  Sábado (21),  Segunda (23)  e  Quarta 
(25):   17h10  /  19h30  /  21h50. Sexta (20),  Domingo (22)  e  Terça 
(24):   17h10  /  21h50
.................................................................................................................
HOMEM-FORMIGA E A VESPA - 3ª semana  -  Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Terça (24):  21h20*. *Excepcio-
nalmente na quarta, dia 25, não será exibida esta versão no Jaraguá.
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (19)  a  Segunda (23)   e  na  Quarta (25): 
18h15. *Excepcionalmente na terça, dia 24, não será exibida esta 
versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   21h00
.................................................................................................................
OS INCRÍVEIS 2: 4ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  
Classificação livre  -  127 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h00  /  16h35  /  19h15
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h30  /  15h40  /  18h20
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Terça (24):  20h20 / Quarta (25):   20h35
.................................................................................................................
JURASSIC WORLD:  REINO AMEAÇADO: 6ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  125 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Segunda (23)   e  na  Quarta (25):   
15h20 / 21h00. Terça (24):   somente 15h20
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Terça (24):  17h35 / 21h25. *Excepcio-
nalmente na quarta, dia 25, este filme não será exibido no Polo
.................................................................................................................
MISSÃO: IMPOSSÍVEL - EFEITO FALLOUT - Pré-estreia mundial  
-  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  147 minutos
ATENÇÃO: PARA A PRÉ-ESTREIA MUNDIAL NA QUARTA, DIA 
25, OS INGRESSOS CUSTAM  R$ 25,00 INTEIRA  // R$ 12,50 MEIA
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (25):   21h20 [TC]
Polo Shopping: Quarta (25):   17h25 
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (25):   18h10 [TC]
Polo Shopping: Quarta (25):   21h25

Experimente os benefícios do Aparelho Massageador Fisiomag, 
ativador muscular e circulatório (Magnetico e Infravermelho), 
alguns dos melhores times de futebol, fazem uso do nosso 
Aparelho Fisiomag. São 12 posições atuando em musculos 
diferentes. Alívio imediato da dor. Quem tem boa circulação, 
tem saúde e vive melhor. Para mais informações, acesse nosso 
site ou entre em contato conosco: www.fisiomag.com.br - Fone: 
(19) 3834-7737 / 9.8292-8998 tim/whats

Equipe sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente campeonato na cidade de Salto

Equipe sub 15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente campeonato na cidade de Salto

Equipe sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente campeonato na cidade de Salto

Equipe sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente campeonato na cidade de Salto

Alunos da Academia 40+ sempre alegres após treino

Felipe, proprietário da Indaiá Pescados, oferece uma diversidade 
em frutos e pescados, como, camarão, lula, rã, lagosta e muitas 
outras variedades em pescados para você que não abre mão de 
um peixe fresquinho e de ótima qualidade. Faça uma visita e confira 
de perto tudo que a peixaria oferece. Rua Bernadino Bonavita, 
930 (em frente ao Colégio Pólo) - Fones: (19) 9.9413-7782 Felipe 
/ 9.9118-7783 Gabriel / 9.8971-7620 Mônica

O querido amigo e cliente Orlando, da Placos e Fotos para 
Túmulos, posando para um click do Jornal Mais Expressão

Adriano da Mega Air recebeu em sua loja o diretor da Daikin 
Japão, Koji Domoto



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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Guilherme Marcondes, dia 13Fabiane, dia 25Tatiane Azevedo, dia 20Luciana da Silva, dia 31

Julio Sergio, dia 28Jesuino, dia 20Cleusa, dia 20Andressa, dia 26 Josué, dia 16

Thiago Maldani da Sanare Serviços de Saúde realizando 
Treinamento de CIPA na empresa Kennametal do Brasil

O tradicional Outlet Kids de Marcas Infantis acontece nos dia 
27 e 28 de julho, sexta, 27 das 9h às 18h; sábado, 28 das 9h 
às 17h. Rua Pedro Gonçalves, 1177 - Centro. Não perca!

Reginaldo e Jonathans no Cintra Restaurante

Vilma, Vanessa, o lindo Igor e Rafael no Cintra Restaurante

Camila, Clélia e Shirley equipe da Farmácia Aroma



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

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

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de melhor 
e mais moderno em persianas, cortinas, papel de parede, 

colcha sob medida, almofadas, 
tapetes e carpetes tudo com 
os últ imos 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 em 2x  ou pode 
ser dividido em 4 vezes com 
cheque ou boleto. Faça um 
orçamento sem compromisso. 
In forme-se no 3894-4638/ 
9.9763-2829. 

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

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

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e 
grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, 
diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com 
produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por isso que a Kostela 
do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação 
de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 
- Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646. 
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O Dia dos Pais se aproxima e a Duas Rodas conta com uma grande 
variedade de capacetes, modelos em diversas cores, tecnologia in 
mold e luz traseira. Isso e muito mais você encontra na Duas Rodas 
Bicicletas! Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Você sonha e a Capricho Decor realiza! Móveis sob medida, a sua 
casa merece o melhor! Conta com marcenaria própria além do 
comprometimento de trabalhar com materiais de qualidade. Rapidez e 
capricho são a nossa marca! Para saber mais sobre projetos conheça 
nossa loja! Produtos 100%MDF e as melhores ferragens do mercado! Av. 
Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 1341 - Telefone: (19) 3894-7544

Salmão grelhado ao molho de ervas e risoto de aspargos! Não 
deixe de experimentar, maravilhoso! Avenida Conceição, 250 - 
Fone: 3834-4802. Bom demais!

Casamento 
de Adriana 
A. Francisco, 
na Igreja 
Madris. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Escola Automotiva

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)

Moda plus size com estilo você só encontra na By Faby Moda. 
Vá conferir a coleção inverno inclusive com muitas promoções! 
Novidade da loja você encontra a nova coleção primavera/verão

O lindo Sushi 
dos irmãos 
Guilhrme e 
João, após 
consulta 
na Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo

Marcos e Dayane

Edson, Uderson, Nilva e Vladimir Seneme

Iraides, Enzo e Kelly
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A Miss São Paulo, Paula Palhares, esteve essa semana aos 
cuidados do Cabeleireiro Tiago Costa e ficou ainda mais linda

Fabio Santos proprietário da Explosé Cosméticos, Val Nunes 
proprietária  do Salão Val Nunes Hair Care, e Janaina Priesnitz 
Gerente da Explosé , na inauguração da Loja que aconteceu 
no dia 17/07 no Parque Mall

Gumercindo, Dra. Marcia Raia, Ginecologista, Celma Caires, 
Sandra Germano, Donizete Amaral e Fabio Caires, amigos 
curtindo o sábado,  na Pizzaria Torrelaguna, que fica na 
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici

O Parque Mall anunciou no ultimo dia 17/07 novas 
lojas e atrações que estarão prontas até o fim do ano, 
e a mais nova atração é Dreams Games e Boliche, um 
espaço feito para Diversão em todos os momentos, você 
não pode perder já esta em funcionamento.

Helena, Rogério, Natália, Wilson e Claudete, curtindo o 
sábado na Pizzaria Torrelaguna, que fica na Avenida Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici

A decoradora Márcia Paccor e a cerimonialista e blogueira Ivanilde 
Reis no editorial de Noivas realizado no Royal Palm Tower

Valesca, usando lentes 
BlueControl do Outlet dos 
Óculos

Beatriz, usando lentes Hoya 
da Outlet do Outlet dos 
Óculos

Parque Mall anuncia novidades

Você que gosta de jardinagem, a Agrococ oferece uma linha 
completa de ferramentas.Vá até a loja fale com Eliomar.
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B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm, sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA 253 – JD. BRASIL – R$ 159 MIL – 2 dor-
ms,  sala,  coz,  lavanderia,  garagem coberta,  
quintal.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dor-
ms, sala, coz, planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dor-
ms, sala, coz planejada, varanda, lavanderia, 
wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, wc 
social, ar condicionado, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 2dor-
ms (1st), sala, coz planejada, varanda, lavande-
ria, wc social, piscina, churrasqueira, garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITÓRIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, quintal, garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(1st), sala de estar e jantar, coz, escritório, 
wc, nos fundos coz e wc, portão eletrônico, 
garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), 
sala de estar com pé direito duplo, sala de TV 
com lareira no mesanino, lavabo, coz planejada, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, 
área gourmet, área de luz, garagem 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, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros

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

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dorms, 
sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 3Ds (1st), 
sala, coz, varanda, wc, gar. coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL 
– 3dorms(1st)sala de estar e jantar, varanda, 
coz, 2 wc, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, wc 
com box e gabinete, 1 vaga de gar. descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 
APARTIR DE 180 MIL

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

CHACARAS E SITIOS

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

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm, 
sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2Ds, sala, coz, wc, 
varanda, pomar, área gourmet no alicerce, gar.
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasqueira, 
pomar, quintal, garagem

CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.913 – 7 FOGÕES – R$560 MIL – 8 alqueires
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 4 
comodos, galpão de 150m2, tanque de água, 
nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz,  wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD.MORADA DO SOL –R$800,00 -  2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, entrada de carro.
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms,  sala,  
coz,  wc,  garagem (piso superior)
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, 
coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1200,00 – 3 dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 4 carros.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st), sala, 
coz, wc, 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, sen-
do 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, 
wc, garagem para 1 carro
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com 
ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  edícula 
com dorm e wc, churrasqueira, aquecimento 
solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada 
e armários (1st c/hidro), sala de estar c/ larei-
ra, sala de jantar e TV, copa, coz planejada, 
lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, dispensa, piscina, área gourmet 
completa, salão de festa, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 
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 
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 
3dorms (1st) todos com a/e, sala 2 am-
bientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, 
WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, varan-
da gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  
658m² 
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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 672002 - Morada do Sol - 40m² - 
1wc R$1.100,00 + IPTU

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 so-
cial, churrasq, área de serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dorms (1 suíte), WC 
social, sala, coz. planejada, geladeira, micro-ondas e mesa, 
lavand, churrasq, gar. p/ 2 carros, cerca elétrica, alarme e 
portão eletrônico c/ trava. R$380.000,00
CA03810 – CIDADE NOVA I - 2 dorms, cozinha, WC 
social, sala e lavand. Quintal c/ edícula contendo cozinha. 
R$550.000,00
CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e 3 vagas. 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 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal 
e 1 vaga. R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
terraço, coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, 
móveis planejados em todos os quartos e na coz. e 
gar. p/ 2 carros. R$360.000,00
CA03836 – COND. GUARANTÃS - 3 dorms (1 suí-
te), 2 salas, 2 banheiros e 2 vagas R$380.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 
suítes + lavabo, ampla sala de estar, coz. americana 
integrada a sala de jantar e churrasq, preparação 
p/ ar condic. e aquec. solar, área de lazer completa, 
segurança 24h e 2 vagas. R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e 
jantar, coz, área gourmet, pisc, cascata em granito 
preparada p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas 
(2 cobertas). R$840.000,00
CA03834 – COND. MARIA DULCE - 3 dorms (1 
suíte), sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

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
CA03833 – VL. CASTELO BRANCO – 3 cômodos c/ gar. 
R$700,00 + IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + 
IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. plane-
jada 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 mascu-
lino 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
CA02116 – JD. CALIFÓRNIA – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

AP01092 – ED. NUMBER ONDE - 1 suíte, sala de 
jantar e estar, coz, lavand, 1 vaga de garagem e 
lazer comp. R$135.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ 
AE, sala, coz. planejada, lavand, WC e garagem. 
R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / 
GUARUJÁ – SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, ba-
nheiro, sacada e 1 vaga. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. Mobi-
liado - 2 dorms c/ AE (1 suíte), sala, coz. c/ estufa 
e cooktop. R$340.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Ótima localização – 3 
suítes c/ AE, sala 3 amb, varanda gourmet fechada, 
lavand, coz, banheiro, 3 vagas c/ depósito/box e 
área de lazer completa. R$1.150.000,00

TERRENOS

TE01708 – COND. MARIA DULCE – 300m². 
R$240.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.050.000,00

CHÁCARA

CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa Princ.: 3 
suítes, sala 2 amb, coz. e lavand. planejadas, 2 garagens 
cob. Casa de caseiro: 3 dorms (1 suíte), sala, coz. ameri-
cana e lavand. R$1.700.000,00



B6 Imóveis

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

Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

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

VILA AREAL CA03033 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
1 BANHEIRO, A.S FUNDOS, QUINTAL 
E 3 VAGAS 
R$ 1300,00 + IPTU

CENTRO 
SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1500.00 + iptu

Centro- SL00336
Salão Com 3 A 5 ambientes, com 
vestiários.
R$ 3.000,00

Jd. Morada do Sol –SL00274
AU.80 + 70 Descoberta, 02 Wcs com 
estacionamento na frente.
R$ 3.000,00 + IPTU R$ 80,00 

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA CANDELARIA  
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 3700,00

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

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

JD MORADA DO SOL CA02977 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO E 1 BANHEIRO.
GARAGEM COBERTA PARA 1 
CARRO 
R$ 800,00 ISENTO IPTU

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, CO-
ZINHA, 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 AVAÍ 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BANHEIRO E GARAGEM 2 AUTOS
R$1700,00 + 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, escritório com 
suíte 
 piso superior: 02 dormitórios (1suíte), 
sala, cozinha e despensa  
 terreno  1.000m² na cidade 
 R$ 2500,00 + IPTU

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

Locação – Apartamentos

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em um 
condomínio com bastante área verde 
02 dormitórios, wc, sala, cozinha, 01 
vaga. apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 850,00)
 
Apartamento em Salto
2 dormitórios, sala, cozinha, wc e va-
randa, área comum possui play ground, 
bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

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

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com ar-
mários, 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$2300,00 + cond+ iptu 

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

ITUPEVA AP00840 {COND DOS 
PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, SALA, COZINHA PLA-
NEJADA, A.S, WC, E ACABAMENTO C/ 
PISOS PORCELANATO E UMA VAGA 
COBERTA.
R$ 220.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JD FLORIDA CA03049 
3 Dormitórios (1 Suíte) , WC, Área de 
Serviço Coberta, Sala, ampla cozinha 
americana, Garagem Coberta para 2 
Veículos + 2 Motos, Portão Eletrônico e 
Churrasqueira. A.T 137m² A.C 110m² 
R$295.000,00

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

VENDA - CHÁCARAS

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

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, 
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.Morada do Sol – 
CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 vagas 
cobertas.
R$380.000,00

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

JD REGINA 
CA03057 
Área do terreno 250m², com uma área 
total de edif 141,66m².
Imóvel diferenciado pelo seus plane-
jados nos 3 dormitórios, banheiros, 
cozinha, área de serviço, sala, área 
gourmet, gerador de energia a gás, 
sistema de segurança, portão eletrôni-
co e 7 aparelhos de ar condicionados
Imóvel semi mobiliado.
 3 dormitórios planejados (1 suíte) 
cozinha planejada, área de serviço 
planejada, sala 2 ambientes planejada, 
banheiro social planejado, área gour-
met com lavabo planejados e piscina 
7m² por 2.20m² com led e cascata  
R$ 800.000,00
Documentação 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, Playgrou-
nd, Salão de festas, 2 Piscinas,
03 dormitórios com sacadas (1 
suíte), com piso laminado Duraflor, 
2 banheiros (1 lavabo), com box de 
vidro temperado.  Sala 02 ambientes, 
Cozinha com armários planejados e 
Lavanderia com piso em Porcelanato.  
Quintal com Churrasqueira e Espaço 
Gourmet coberto contendo pia e 
churrasqueira. Jardim Frontal montado 
e Vagas para 2 carros, energia interna 
110v e 220v. 
R$ 382.000,00

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucila - 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
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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blindex 
verde em toda casa , 2 
garagens entrada de ar 
esplit  (material de pri-
meira linha com capta-
ção de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, 
ideal 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 Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suite, gara-
gem, bom acabamento 
em lote de 125m2. 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
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 dormitó-
rios (1 suíte) sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, garagem p/ 2 autos. 
oportunidade única! em 
oferta para o mês de ju-
lho 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 dor-
mitórios (1 suite) co-
zinha americana, me-
zanino nos fundos, ga-
ragem c/portão eletro-
nico – 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
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.
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 ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportuni-
d a d e ,  C a s a  c o m 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, exce-
lente imóvel,   3 dor-
mitórios, 1 suite, 2 
salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 -  3816,8380  -  
98364.0235
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás - 
aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235

Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, co-
zinha, dois banheiros 
e área com churras-
queira. Garagem para 
6 carros. Valor R$ 
380.000,00, aceita ter-
reno em condomínio. 
Fone(19) 3835-1772 
ou (19) 9 9708-3931.
Vila Soriano - 2 dor-
mitórios (1 suíte pla-
nejada), sala, cozinha 
planejada, lavande-
ria e garagem com 
por tão  e le t rôn i co . 
R$350.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Morada do Sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descober tas . 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. União - 3 dormitó-
rios (1 suíte), sala e co-
zinha integrada, 2 ba-
nheiros, churrasqueira 
e jardim. Área de ser-
viço coberta ao lado 
da cozinha. Preparada 
para ar condicionado 
(sala e 1 quarto). Por-
tão pode ser automa-
tizado. Grade nas ja-
nelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Jardins do Império 
- Excelente casa tér-
rea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734

Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
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

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada no se-
gundo andar, bloco 10 
(próximo a portaria, 

área de lazer e vista 
privilegiada) Condomí-
nio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160 .000 ,00 ,   com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  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 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). F.: 
(19) 99127-1799
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 Va-
lor: R$ 430.000,00
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormitórios sendo 1 su-
íte 400 metros da praia. 
Permuto por imóvel 
em Indaiatuba. Valor: 
R$380.000,00 F.: (19) 
99762-5005
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de gara. Super conser-
vado.Lindo!! Em ofer-
ta para o mês de abril. 
de: R$230.000,00 por 
apenas: R$210.000,00 
ac.financiamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294.
 

Apartamento edifício 
Ana Maria, Jd. Prima-
vera - 3 quartos, 1 suíte, 
piscina, salão de festas, 
salão de jogos, acade-
mia. Valor: R$ 1.480,00 
direto com proprietário. 
Contato: (19) 3885-4406 
- (19) 98239-4260
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão de 
festas,salão de jogos,qu
iosque,playground,quad
ra poliesportiva,portaria 
24 hrs, no Condomí-
nio Azaleia em Itaici. 
R$1.000,00 + con-
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo apartamento no 
centro, com 3 quartos, 1 
banheiro, sala, cozinha e 
lavanderia separada da 
cozinha. Todo reforma-
da. Valor R$ 1.200,00 
(condomínio e IPTU in-
cluso). Fone(19) 3835-
1772 ou (19) 9 9708-
3931.

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 plane-
jada, lavanderia, va-
randa gourmet e 2 va-
gas de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
fe rênc ia  imed ia ta . 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
P q .  d a s  B a n d e i -
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama  com 5 .130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sít io  Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/  3 dormitór ios,  2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
t í feras, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
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Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 F. 
3875-2215
Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a par-
tir de R$ 240.000,00 
melhor localização da 
cidade F. 3875-2215
Terreno 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, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  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 paga-
mento. O saldo à  vis-
ta.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
Ref. TE00010  -  19. 
3816.8380 – 98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 -  
9.83640235 

Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente lo-
calização, Terreno com 
525 m2,  área constru-
ída 345 m2, 4 suites,  
3 salas, 4 garagens. 
Ref .CA00069,   R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se  terreno 
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 At ibáia.  Ót ima 
t o p o g r a f i a .  D o c u -
mento 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$295.000,00 F.: (19) 
98257-4799
Terreno de  1 .040 
m², em Porangaba 
( Rodovia Castelo 
Branco ) em um lo-
teamento, na cidade, 
com mui tas  casas 
já  construídas.  R$ 
130.000,00 - Ir ineu 
(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 Odon-
tológico - 40m² mobi-
liado, 2 banheiros 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
 

Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, 
filmes - diversos gê-
neros, mini - séries e 
seriados. R$ 1,00 cada 
ou 15 por  R$ 100,00. 
Contato (19) 99193-
2917 whatsapp falar 
com Vanderlei
Vende 2 vasos sanitá-
rios, 1 novo R$ 45,00 e 
1 seminovo R$ 30,00. 
Contato: (19) 99193-
2917 e whats app falar 
com Vanderlei

Vende-se  co lchão 
casal R$ 70,00 F.:  
(19) 3875-7624
Vende-se Micro-on-
das Brastemp R$ 
80,00 F.: (19) 3875-
7624
Vendo título do clu-
be 9 de Julho. Valor 
R$ 1.600,00. Conta-
to: (19) 3885-4406 - 
(19) 98239-4260
Vendo Iphone 4s. 
Valor: R$ 150,00 (19) 
3875-7624
Vendo kit gás fiu-
r ino Contato:  (19) 
3935-1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vendo maquina de 
recarregar  car tu -
cho. Contato:  (19) 
3935-1633
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016-  3599 ou F. : 
(19) 3935- 8330
Vende-se 1 Rack de 
te to  do  Hoda C i ty 
R$250 ,00  F . :  (19 ) 
3318-0657
Vendo video cas-
sete R$ 80,00 e Fax 
sem quase uso R$ 
80,00 (19) 3834-1367 
falar com dona Ju-
andira
V e n d o  1  j o g o  d e 
sofá 6 lugares semi 
novo R$420,00. Es-
tuda ofertas F.: (19) 
98716-9978
V e n d o  1  f o g ã o 
B R A S T E M P  s e m i 
novo R$390,00. Es-
tuda ofertas F.: (19) 
98716-9978
Procuro b ic ic le ta 
de ginástica usada 
para comprar .  F . : 
(19) 3392-8316
Vendo 1 criastaleira 
semi nova R$400,00. 
Es tuda o fer tas  F . : 
(19) 98716-9978

 
Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
automático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento  e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto, automático, Flex, km: 
8.163, por R$ 87.990,00, à 
vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre em 
contato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, preto, 
Flex, km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento e financio também.
Entre em contato com 
Alexandra,F. (19)97409-
7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre em 
contato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, por 
R$ 43.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio tam-
bém.Entre em contato com 
Alexandra,F. 97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990,00, 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento e financio também.
Entre em contato com 
Alexandra,F. (19)97409-
7070.

Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios  Sedan Plat i-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 2011 
cor: prata completo 
(ar, direção e trava) ba-
gajeiro 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 hidráulica, 
rádio, banco com regu-
lagem de altura e docu-
mento ok. Valor da venda 
10.000,00. Aceito moto 
no valor de até 4.000,00. 
Falar com Marcelo (19) 
974224078
 

Ofereço-me para servi-
ços de babá e acompa-
nhante de idosos (com 
veículo próprio). Falar 
com Leila (19) 3825-0706 
ou (19) 99652-8120 - (19) 
98899-2457 (whats app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço 
particular. Favor entrar 
em contato com Regiane 
F.: (19) 99308-6581

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendimento 
Residencial e hospi-
talar poço referências 
e experiência contato 
Evelyn - 19 9 88694313 
ou 19 9 94466299
Ofereço-me  como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer ho-
rário, folguista e final de 
semana. (19) 99417-
0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app
Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com re-
ferência e experiência 
(19) 99417-0626 
Ofereço-me como lim-
pador de vidros, corpus 
(coleta de lixo), ajudan-
te em geral. F.: (19) 
99712-4862
Ofereço-me para pres-
tar serviços de cortar 
grama e limpeza de 
terreno. Tenho máqui-
na. Falar com Denis. 
(19) 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276

Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou (19) 
3935-0499
Ofereço-me como mo-
torista profissional facul-
dade particular CNH A D 
com cursos de motorista 
de passageiros e escolar 
- Rosane F.: (19) 99719-
4661 email: rosane.pi-
than@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
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório 
e etc  atendimento 
hospitalar possui ex-
periência e referência 
horár io disponível . 
Talita19988694313
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Almoxarife PCD
Assistente de logística e 
transporte
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de produção PCD
Camareiro
Campeiro de fazenda
Chefe de cozinha
Consultor de vendas
Coordenador Pedagógico
Costureira em geral
Cozinheiro 
Eletricista
Embalador a mão super-
mercado (PCD)
Empregada domestica
Encanador 
Encarregado de padaria
Instalador de sistema ele-
trônico de segurança
Mecânico de automóvel
Montador mecânico 
Motorista carreteiro
Motorista de caminhão
 Operador de centro de 
usinagem
Operador de Telemarketing
Operador de torno coman-
do numérico
Padeiro 
Promotor de vendas
Recepcionista de hotel
Repositor de mercadorias 
(PCD)
Serviços Gerais 
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, CNH 
A/B (carro e moto) e ter condução própria. Ter disponibilida-
de para trabalhar na escala 12X36 no período noturno e ter 

conhecimento de informática. Conhecimento em sistemas de 
controle de acesso será um diferencial. Início imediato.

Empregos
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Jornal do CarroNº 01 Indaiatuba, 20 de julho de 2018

Com visual esportivo, 
versão Xtreme 
é uma das duas 
configurações 
que sobraram ao 
Volkswagen Fox

Sistema 
eletrônicos 
“roubam a 
cena” na nova 
CBR1000RR 
Fireblade

Versão aventureira Activ da 
Chevrolet Spin 2019 é lançada

DIVULGAÇÃO
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Poder de síntese
LUIZ H.M. PEREIRA
Agencia AutoMotrix

A espécie humana 
está em fase de 
crescimento – 

na maioria das vezes, 
os filhos tendem a ter 
estatura mais eleva-
da que a dos pais. Por 
isso, em 2003, quando 
a Volkswagen lançou o 
compacto Fox, acertou 
em cheio ao adotar o 
estilo “teto alto”. Her-
dada dos monovolumes, 
a tendência de design 
amplia o espaço vertical 
e aumenta expressiva-
mente o conforto para 
passageiros com mais 
de 1,80 metro – que, 
entre os jovens, já são 
maioria. E foi justa-
mente esse diferencial 
de altura que rendeu ao 
Fox seus dias de glória. 
O compacto esteve entre 
os 10 mais vendidos do 
país e chegou até a ser 
exportado para a Eu-
ropa, a partir de 2005. 
O sucesso do hatch foi 
tanto que o modelo ga-
nhou derivações, como 
a wagon SpaceFox e a 
aventureira CrossFox, 
com o estepe pendura-
do na tampa traseira. 
Mas, com o tempo e o 
surgimento de novos 
concorrentes, as vendas 
da linha começaram a 
cair. O CrossFox foi ex-
tinto e o SpaceFox, que 
é feito na Argentina e 
vende razoavelmente lá, 
ainda sobrevive, apesar 
de ser pouco procurado 
no Brasil. Na configu-
ração hatch, para ga-
nhar escala e reduzir a 
complexidade da oferta 
de versões no portfólio 
após o lançamento do 

novo Polo, as 10 versões 
do Fox que a Volkswa-
gen comercializava no 
início de 2017 deram 
lugar a apenas duas sé-
ries especiais: a básica 
Connect e a Xtreme, 
com um visual esporti-
vo. Atual “top” da linha, 
a Xtreme herda detalhes 
estéticos da CrossFox 
– mas foi descartado o 
estepe do lado de fora 
do porta-malas. 

O Fox foi  desen-
volvido no Brasil, pela 
equipe comandada pelo 
designer Luiz Alberto 
Veiga. Recebeu rees-
tilizações em 2009 e 
em 2014, porém es-
truturalmente continua 
sendo o mesmo compac-
to lançado há 15 anos. 
Nessa versão Xtreme, 
incorporou uma nova 
roupagem esportiva. 
Os faróis receberam 
máscara escurecida e o 
para-choque frontal foi 
redesenhado – abriga os 
faróis auxiliares retan-
gulares, com tripla fun-

ção: luzes de conversão 
estática, de neblina e de 
longo alcance. A grade, 
em estilo colmeia, é 
sublinhada por um friso 
cromado. No perfil, as 
bonitas rodas de aro 15 
incrementam o visual 
e são emolduradas por 
caixas de roda em preto 
fosco, unidas por faixa 
preta na parte inferior 
das portas. Como acon-
tece na parte frontal, um 
friso prateado aparece 
inserido na faixa preta. 
Detalhes em preto estão 
também nas capas dos 
retrovisores, nas maça-
netas e nas rodas de liga 
leve de 16 polegadas, 
que são escurecidas e 
diamantadas. O logotipo 
“Xtreme” aparece na 
parte inferior das portas 
traseiras e na tampa do 
porta-malas. A lanterna 
é escurecida e o nicho 
que abriga a placa leva 
um adesivo preto que 
a ressalta. A cor negra 
adotada no aerofólio, 
na parte inferior do pa-

ra-choque traseiro e no 
rack de teto. O toque 
mais criativo do design 
na traseira fica por conta 
do sistema de abertura 
do porta-malas, feita 
empurrando a grande 
logomarca posicionada 
no centro da tampa, que 
ainda funciona como 
puxador. Por dentro, o 
Fox Xtreme mantém a 
tradicional posição de 
dirigir elevada e bancos 
confortáveis. Traz re-
vestimento escurecido 
do teto e das colunas. 

Estilosas costuras ver-
melhas e padronagens 
quadriculadas exclusi-
vas dos bancos da ver-
são tentam “levar para 
dentro” o visual espor-
tivo do exterior. 

Já sob no capô, não 
houve preocupação com 
a esportividade. Os dois 
modelos da atual linha 
Fox são equipados com 
o mesmo motor 1.6 li-
tro, de quatro cilindros 
em linha e com duas 
válvulas por cilindro, 
usado há duas décadas 
em diversos modelos da 
Volkswagen. A versão 
Connect tem a opção de 
transmissão automatiza-
da I-Motion, mas a Xtre-
me vem sempre acopla-
da a um câmbio manual 
de cinco marchas. A 
potência é de 101/104 
cavalos com gasolina/
etanol e o torque máxi-
mo é de 15,4/15,6 kgfm, 
com gasolina/etanol. 

A R$ 54.990, o preço 
do Fox Xtreme é menor 
que o dos concorrentes 
de estilo aventureiro/es-
portivo, todos com trens 
de força mais modernos 
e potentes. Entre eles, o 
Chevrolet Onix Activ, 
que custa R$ 61.490 e 

vem com um motor 1.4 
de 106 cavalos e câmbio 
de seis marchas. Ou o Re-
nault Sandero Stepway, 
que sai por R$ 59.050 e 
tem motor 1.6 16V com 
112 cavalos. Ou ainda o 
Ford Ka Freestyle, que sai 
por R$ 63.490 e tem mo-
tor 1.5 de 3 cilindros e 12 
válvulas com 136 cavalos. 
A aposta da Volkswagen 
é que o custo-benefício 
e a confiabilidade de um 
conjunto mecânico mais 
conhecido sejam atrativos 
suficientes para manter as 
vendas do Fox. Após 15 
anos de mercado e agora 
com apenas duas versões, 
atualmente o Fox vende 
cerca de 3 mil unidades 
mensais. Em junho, foram 
3.290 emplacamentos. 
Basicamente o mesmo 
que vendia no início do 
ano passado, quando ain-
da oferecia uma dezena 
de configurações, entre 
versões e séries especiais. 
Ou seja, a proposta da 
Volkswagen de reduzir a 
complexidade da oferta 
de versões do Fox deu 
resultado – o que pode 
até render uma sobrevida 
ao modelo, para o qual 
não é prevista uma nova 
geração.

FICHA TÉCNICA - VOLKSWAGEN FOX XTREME
Motor: Gasolina e etanol, 1.598 cm³, quatro cilindros em linha e duas válvulas por cilindro, 
dianteiro e transversal. Injeção multiponto sequencial e acelerador eletrônico. Potência: 101 
cv e 104 cv a 5.250 rpm, com gasolina e etanol. Torque: 15,4 kgfm e 15,6 kgfm a 2.500 
rpm, com gasolina e etanol. Diâmetro e curso: 76,5 X 86,9 mm. Taxa de compressão: 
12,1:1. Aceleração de zero a 100 km/h: 10,6 segundos. Velocidade máxima: 181 km/h. 
Peso: 1.114 quilos. Transmissão: Câmbio manual com cinco marchas à frente e uma a 
ré. Tração dianteira. Não oferece controle eletrônico de tração.  Suspensão: Dianteira 
independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora. Traseira por eixo de torção 
e amortecedores hidráulicos. Não oferece controle eletrônico de estabilidade. Freios: A 
disco ventilados na frente e tambor atrás. ABS com EBD de série. Carroceria: Hatch em 
monobloco com quatro portas e cinco lugares. Com 3,87 metros de comprimento, 1,66 m 
de largura, 1,56 m de altura e 2,47 m de distância entre-eixos. Airbag duplo frontal. Pneus: 
195/50 R16. Porta-malas: 270 litros. Tanque de combustível: 50 litros. Produção: São 

LUIZA KREITLON

Com visual esportivo, versão Xtreme é uma das duas configurações que sobraram ao Volkswagen Fox
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EXPERIÊNCIA A BORDO

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Altura em destaque

Estilo comportado

O interior do Fox é simples, dentro da proposta do modelo. O principal 
atrativo é mesmo a altura interna, maior do que se costuma encontrar em 
compactos e até mesmo em hatches médios, uma característica que facilita 
também o acesso ao carro. O espaço para as pernas é bom para o segmento. 
O banco do motorista é elevado e proporciona uma posição de dirigir sin-
gular. É bem fácil encontrar a melhor posição, graças ao eficiente ajuste de 
altura do banco. O volante multifuncional é revestido em couro e tem manejo 
agradável. A cabine tem porta-objetos corretamente dimensionados e bem 
distribuídos. Já o porta-malas leva apenas 270 litros. 

Em termos de acabamento, os plásticos rígidos predominam, como é comum 
nos hatches dessa faixa de preços, mas os encaixes e os arremates são precisos. Os 
tecidos dos bancos aparentam boa qualidade e as padronagens e costuras vermelhas 
se esforçam para conferir o toque de esportividade que se poderia esperar em um 
modelo chamado Xtreme. Todavia, o estilo do habitáculo é bastante conservador e 
datado. Os comandos ficam bem localizados, porém o design do painel é a parte que 
mais “entrega” a idade do projeto. A central multimídia de 6,5 polegadas sensível 
ao toque permite espelhamento de smartphones com os sistemas Android e iOS e 
é simples de se usar, além de reproduzir as imagens da eficiente câmara traseira. 

O veterano motor 1.6 de 8 válvulas do Fox 
Xtreme move o hatch da Volkswagen com efici-
ência, mas não expressa a esportividade que seu 
visual externo parece sugerir. Os 15,6 kgfm de 
torque máximo com etanol, disponíveis integral-
mente já em 2.500 giros, não fazem feio e pro-
porcionam alguma desenvoltura nas retomadas. 
A potência máxima de 104 cavalos é adequada à 
proposta urbana do modelo. O câmbio manual é 
agradável e tem engates precisos. Usado de forma 
racional e coerente, como hatch compato urbano 
que é, o Xtreme se comporta corretamente, tanto 
na estrada quanto na cidade. 

A suspensão do Fox Xtreme é firme, porém 
o fato de ser proporcionalmente alto – tem 1,56 
metro – em relação ao seu comprimento e largura faz com que as rolagens 
de carroceria sejam mais frequentes do que em outros hatches. Nada que 

chegue a transmitir sen-
sação de insegurança. A 
direção elétrica é suave 
nas manobras e progres-
sivamente adquire o peso 
correto em velocidades 
elevadas. Contudo, o fato 
de não haver controle de 
es tabi l idade nem como 
opcional não estimula que 
se tente levar o modelo 
aos seus limites. Segundo 
o InMetro, o Fox Xtreme 
entrega médias urbanas de 
7,7/9,2 km/l e rodoviárias 
de 11,3/13,3 km/l com eta-
nol e gasolina, respectiva-
mente. O resultado rendeu 

ao hatch uma nota B, tanto no geral quanto na categoria. Nos concorrentes 
com motorizações mais recentes, a nota A já é o atual padrão.

José dos Pinhais, Paraná. Itens de série: Direção elétrica, computador de bordo, sensores 
de estacionamento traseiros, sistema de alarme com comando remoto, controle automáti-
co de velocidade, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, dois 
apoios de cabeça no banco traseiro, aerofólio traseiro em preto brilhante, alças de segu-
rança dianteira e traseiras no teto, antena no teto, ar-condicionado, chave tipo “canivete” 
com comando remoto, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, câmara de 
ré, retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down no lado direito 
e luzes de seta, faróis de neblina, faróis e lanternas escurecidos, moldura nas caixas de 
roda, racks de teto longitudinais, rodas de liga leve aro 16”, sistema de som touchscreen 
“Composition Touch” com App-Connect, tampa do porta-malas com abertura por controle 
remoto, tomada 12V no console central, travamento elétrico das portas e porta-malas, 
vidros elétricos, volante multifuncional revestido de couro com apliques e comandos do 
sistema de som e do computador de bordo. Preço: R$ 54.990.

LUIZA KREITLON
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Chevrolet lança nova versão da Spin
Versão aventureira Activ da Chevrolet Spin 2019 virá com sete lugares e sem o estepe pendurado na tampa do porta-malas

DANIEL DIAS
Agencia AutoMotrix

A General  Mo-
tors do Brasil 
lançou em ju-

lho a l inha 2019 da 
Chevrolet Spin. Antes 
do lançamento, anteci-
pou imagens e informa-
ções da versão Activ. A 
Spin aventureira virá 
completamente refor-
mulada por dentro e 
por fora, além de trazer 
algumas atualizações 
mecânicas. Lançada em 
2012 para substituir a 
um só momento dois 
monovolumes, Meriva 
e Zafira, a Spin logo 
caiu no gosto popular. 
Tanto que a minivan 
com estilo inusitado 

virou uma espécie de 
“queridinha dos taxis-
tas” das grandes me-
trópoles do país, uma 
vocação embalada pelo 
bom espaço interno e 
pelo generoso porta-
-malas.  Nos últ imos 
anos,  o  modelo tem 
mantido uma média de 
vendas de 2 mil unida-
des mensais.

D u a s  n o v i d a d e s 
chamam imediatamen-
te a atenção na revela-
da versão aventureira 
da Spin. Primeiro, o 
estepe não vem mais 
pendurado na tampa 
do porta-malas – uma 
solução para ressaltar 
a estética “off-road” 
que está caindo em de-
suso e foi abandonada 

por diversos modelos. 
A segunda novidade 
é que a versão Activ 
agora vem 
c o m  s e t e 
l u g a r e s 
-  n a  p r i -
meira ge-
ração, era 
o fe rec ida 
a p e n a s 
e m  c o n -
f iguração 
d e  c i n c o 
passage i -
ros. Menos 
e v i d e n t e 
que as an-
t e r i o r e s , 
out ra  no-
vidade da 
linha 2019 da Spin foi 
antecipada com a re-
velação dos detalhes 

da configuração Activ. 
O terceiro banco de 
passageiros  agora  é 

montado 
sobre um 
t r i l ho  e 
pode ser 
m o v i -
m e n t a -
d o  p a r a 
f rente  e 
para trás, 
a l t e r an -
do subs-
t a n c i a l -
mente  a 
c a p a c i -
dade do 
compar-
t i m e n t o 
de carga. 

Para ter uma perfor-
mance digna da pro-
posta aventureira,  a 

Spin Activ precisava 
de uma recalibragem 
no  “power t ra in” .  E 
teve. Equipada com o 
motor bicombustível 
1.8 Eco de 111 cavalos 
abastecido com etanol 
e 17,7 kgfm de torque, 
associado à transmis-
são automática de seis 
velocidades, a versão 
t eve  um a jus te  que 
deixou as  t rocas  de 
marchas mais lineares, 
usando ao máximo o 
torque alto. De acordo 
com a General Motors, 
o modelo faz de zero 
a 100 km/h em 11,3 
segundos. Segundo da-
dos do Inmetro, a con-
figuração consome na 
cidade 10,3 km/l com 
gasolina e 7 km/l com 

etanol e na estrada 12 
km/l e 8,3 km/l, com o 
combustível fóssil e o 
reciclável, respectiva-
mente. Para a economia 
do bolso, colaboram a 
sexta marcha e a gra-
de ativa do radiador, 
um sistema que abre 
e fecha as aletas hori-
zontais da grade con-
forme a velocidade do 
veículo.

A Spin Activ não 
tem um desenho tão di-
ferente em comparação 
as suas irmãs de linha, 
mas teve atenção da 
fabricante norte-ame-
ricana nos detalhes. Os 
ângulos da carroceria 
seguem aos da nova 
família de utilitários 
esportivos da Chevro-

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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let,  como Equinox e 
Tracker. Na frente, o 
capô está mais incli-
nado, colaborando com 
o coeficiente aerodi-
nâmico. Os faróis são 
mais  af i lados e  têm 
máscara negra e luz de 
condução diurna em 
leds, formando um con-
junto mais harmônico 
com o para-choque. 
Para realçar a aparên-
cia “off-road”, que é 
a razão de existir das 
versões aventureiras, a 
Activ tem uma moldura 
Dark Chrome na grade 
do radiador. Nas late-
rais, chamam a atenção 
elementos estéticos e 
funcionais nas portas, 
nas soleiras, nos para-
-lamas e nas rodas com 
acabamento exclusivo 
de 16 polegadas.

A traseira foi rees-
tilizada de cima para 
baixo, com um aero-
fólio saindo da parte 
superior da tampa do 
porta-malas.  A área 
envidraçada tem con-
tornos envolventes e as 
lanternas são alongadas 
e bipartidas. O estepe 
foi tirado da parte ex-
terna da porta de carga 
para o assoalho trasei-
ro, o que torna mais 

fácil o acesso ao porta-
-malas e a visibilidade 
do motorista. Na capo-
ta, a Spin recebeu um 
rack em forma de U, 
que pode ganhar bar-
ras transversais para o 
transporte de pranchas 
de surfe ou bicicletas, 
por exemplo. “A Activ 
mescla características 
de vários segmentos 
para atender aos consu-
midores com necessi-
dades diversas, porém 
agora com estilo mais 
próximo ao de SUVs 
urbanos e sem abrir 
mão de sua maior virtu-
de: o amplo espaço in-
terno”, explica Carlos 
Zarlenga, presidente da 
GM Mercosul. 

O interior da Spin 
Activ mereceu aplica-
ção de materiais mais 
nobres que os da versão 
anter ior .  O desenho 
dos painéis e consoles 
têm mais refinamento 
e combinam diferentes 
texturas e cores, assim 
como nos bancos com 
costura pespontada em 
tom vibrante para en-
trar em sintonia com 
a proposta da versão. 
Somam-se mostradores 
com mais qualidade, 
novo computador de 

bordo, quadro de ins-
trumentos semelhante 
ao do Tracker, novas 
sa ídas  do  a r -condi -
cionado, porta-luvas 
e moldura da central 
multimídia. Já os co-
mandos  dos  v idros , 
das travas e dos retro-
visores elétricos foram 
atualizados para privi-
legiar a ergonomia.

Como versão topo 
de linha da nova Spin, 
a configuração aven-
tureira incorpora os 
mais avançados recur-
sos de conectividade 
da fabricante,  como 
a multimídia MyLink 
conectada ao Android 
Auto ou ao Apple Car-
Play e o OnStar, que 
agora é capaz de alertar 
o usuário para o não es-
quecimento de objetos 
e pessoas nos bancos 
traseiros do carro – um 
sistema já conhecido 
no Equinox. A nova 
Activ tem as opções 
de cores Preto Ouro 
Negro, Branco Sum-
mit, Prata Switchblade, 
Cinza Satin Steel, Azul 
Old Blue Eyes e a iné-
dita Amarelo Stone. O 
preço da versão ainda 
não foi anunciado pela 
Chevrolet.
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Tecnologia acelerada
Sistemas eletrônicos “roubam a cena” na nova CBR 1000RR Fireblade

SIDNEY LEVY, do 
Motonline - especial para a 
Agência AutoMotrix

A e d i ç ã o  q u e 
celebra os 25 
anos da CBR 

1000RR Fireblade se 
destaca pela potência 
ampliada para 191,7 
cavalos, peso reduzido 
para apenas 178 qui-
los e, sobretudo, pela 
eletrônica embarcada. 
Muitas das novidades 
são originárias das tec-
nologias desenvolvidas 
nas pistas. A Honda de-
seja ocupar novamente 
espaço no segmento 
top das superbikes, no 
qual brigam BMW S 
1000RR, Kawasaki ZX-
10-R, Suzuki GSX-R 
1000 e  Ducati 959 Pa-
nigale.

É verdade que o seg-
mento não tem números 
muito significativos e 
representa menos de 
1% das vendas de mo-
tocicletas no mercado 
brasileiro. “Mas essas 

motos são vitrine e pre-
cisam estar presentes 
para mostrar do que a 
marca é capaz”, justifi-
ca o diretor da Honda, 
Alexandre Cury. Por 
isso, a Honda decidiu 
entrar na briga e apro-
veitar a boa imagem de 
suas motos nas pistas, 
tanto lá fora quanto 
aqui no Brasil, aonde 
Eric Granado usa uma 
CBR 1000RR Fireblade 
no Superbike Brasil e 
ganha tudo o que dis-
puta por aqui.

A CBR 1000RR Fi-
reblade foi apresentada 
no Salão Duas Rodas 
2017, e é óbvio dizer 
que foi uma das maiores 
sensações do grande 
espaço ocupado pela 
marca no São Paulo 
Expo. O projeto tem 
90% de componentes 
totalmente novos em 
relação ao modelo an-
terior, com destaque 
aos novos conjuntos 
ciclísticos e mecânicos 
derivados da RC213V-

-S – versão de rua do 
modelo RC213, a moto 
de Marc Márquez e 
Dani Pedrosa na equipe 
Repsol Honda Team da 
MotoGP. 

A nova Fireblade 
está com uma relação 
peso/potência 14% me-
lhor, 15 quilos mais 
leve, 11 cavalos mais 
potente e com a embre-
agem requerendo 17% 
menos força de acio-
namento em sua ope-
ração. Na prática, isso 
significa que são 191,7 
cavalos (13.000 rpm), 
11,82 kgfm de torque 
(a 11.000 rpm), 13,0:1 
de taxa de compressão 
(antes era 12,3:1), 171 
quilos a seco e itens em 
magnésio ou titânio, 
como tanque de com-
bustível (16 litros) e es-
cape, que contribuíram 
para a redução de peso.

A CBR 1000RR já 
está disponível nas lo-
jas Honda Dream em 
duas versões e preços 
distintos. A STD cus-

ta R$ 69.900 e está à 
venda na cor verme-
lha, enquanto a CBR 
1000RR Fireblade SP 
(comercializada pela 
primeira vez no Brasil) 
sai por R$ 79.900 e está 
disponível nas cores de 
competição HRC (bran-
co, azul e vermelho). 

Quem estiver dis-
posto a investir R$ 10 
mil a mais poderá levar 

para casa (ou para pista) 
uma experiência mais 
profunda em pilotagem 
esportiva, graças às ex-
clusividades da versão 
SP: suspensão ajustável 
Öhlins com seis níveis 
de ajuste, sendo três 
manuais e outros três 
automáticos, selecio-
nados eletronicamen-
te por meio do painel 
totalmente digital com 

setups personalizáveis; 
pinças de freio assina-
das pela Brembo; câm-
bio com quickshifter de 
6 marchas e o uso de 
uma bateria de Li-On, 
que propicia baixa taxa 
de descarga e vida útil 
maior. É possível tam-
bém gerenciar os cinco 
modos de pilotagem ou 
nove níveis de controle 
de tração.

DIVULGAÇÃO
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Mogi Guaçu/SP - A 
Honda proporcionou um 
test-ride com as duas ver-
sões da nova Fireblade na 
pista do autódromo Vello 
Cittá, em Mogi Guaçu 
(SP). O teste permitiu al-
gumas voltas com ambas 
as versões, ajustadas em 
níveis opostos de inter-
venção eletrônica. Em 
um primeiro momento, 
com o nível mais alto, ou 
seja, para pilotos menos 
experientes, em que a en-
trega de potência é mais 
lenta, o controle de tra-
ção, o acelerador eletrô-
nico e o freio motor estão 
no nível máximo. Bastou 
uma volta para perceber 
que apesar de ser uma su-
perbike, a moto se com-
porta como uma clássica, 
não permitindo ao piloto 
qualquer ousadia e inter-
vindo sempre que essa 
tentativa aconteça.

Contudo, na segunda 
volta com a mesma moto 
em situação inversa, com 
o nível de intervenção 
quase no mínimo, a si-
tuação mudou completa-
mente e a ousadia foi per-
mitida quase sem limites, 
exigindo muito mais aten-
ção e habilidade, já que o 
motor cresce muito mais 
rápido (e a velocidade 
também), admitindo até 
deixar escorregar a roda 
traseira nas frenagens 
mais fortes, de-
pendendo, claro, 
da habilida-
de do pilo-
to. Mesmo 
m o t o c i -
cl is tas 

Estilo hi-tech
que não são fãs das es-
portivas se sentirão con-
fortáveis e confiantes na 
nova Honda CBR Fire-
blade, porque a moto é 
realmente envolvente e 
favorece um ótimo encai-
xe no cockpit.

Um capítulo à parte é 
a versão SP da Fireblade, 
que além de muito bo-
nita, oferece comporta-
mento superior com seus 
freios Brembo, a sus-
pensão dianteira Öhlins 
(semi-ativa, que se ajus-
ta automaticamente ao 
nível de exigência) e a 
presença do quickshif-
ter, três itens que fazem 
enorme diferença no de-
sempenho da moto. Esse 
conjunto admite frena-
gens mais “dentro” das 
curvas, maior segurança 
para contorná-las e ace-
leração mais rápida nas 
saídas, além de ser mais 
sensível e preciso, dá ao 
piloto a chance de evoluir 
mais rápido na busca de 
aprimoramento de sua 
técnica e estilo.

Segundo o piloto Eric 
Granado, que estava pre-
sente no autódromo no 
dia do test-ride, só o 
quickshifter 
rende um 
g a n h o 
de qua-

se 1 segundo no tempo 
de uma volta rápida. E 
nessa moto o piloto pode 
ainda programar para 
marcar seus tempos volta 
a volta para perceber sua 
evolução, tudo no belo e 
completo painel tipo “ta-
blet” que equipa a moto 
e possibilita várias confi-
gurações de exibição das 
informações.

A moto exige quase 
um curso especial para 
aprender a lidar com 
toda a tecnologia eletrô-
nica que tem: unidade 
de medição de inércia, 
acelerador eletrônico 
(TBW), cinco modos de 
pilotagem, nove níveis 
de controle de tração, 
três níveis de freio mo-
tor e configuração da 
suspensão dianteira em 
seis níveis. Tudo isso 
disponível em tempo 
integral e completamen-
te ajustável. Um test-
-ride com a nova CBR 
1000RR Fireblade na 
pista evoca uma simples 
pergunta: como era pos-
sível pilotar as motos 
esportivas do passado 

sem nada disso? 
Aí, passa-se a 
dar valor e a 
entender que, 

com a  a juda 
eletrônica, é pos-
sível melhorar 
muito o nível de 
pilotagem, por-
que os eventuais 

erros são cor-
rigidos 
p e l a 
m o t o 

e dá para se en-
contrar o limite 

de cada piloto mais 
facilmente. Algo que 
antes vinha com uma 

queda.
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A Ferrar i  apre-
sentou quatro 
versões da ex-

clusivíssima 488 Pista 
Piloti Ferrari, edição 
especial do esportivo 

Só para pilotos
As diferenças da Pista Piloti para a 488 regular está apenas no visual e acabamento interno

oferecida apenas para 
os clientes que fazem 
parte do programa es-
pecial de competições 
da marca de Maranello. 
As diferenças da Pista 
Piloti para a 488 regular 
está apenas no visual 
e acabamento interno, 

DIVULGAÇÃO

mas isso é mais que su-
ficiente para o modelo 
garantir espaço entre as 
Ferrari clássicas, tanto 
que cada unidade vem 
acompanhada de um 
certificado oficial Fer-
rari Classiche. Somente 
quatro opções de cores 

externas serão ofereci-
das – prata, preto, azul e 
vermelho – que se com-
binam com as faixas 
esportivas nas cores da 
Itália e o número 51, em 
referência ao bólido de 
numeral corresponden-
te da equipe AF Corse 

do Mundial de Endu-
rance de 2017, pilotado 
por Alessandro Pier 
Guidi e James Calado. 
O interior traz assentos 
pretos revestidos em 
Alcantara, com detalhes 
que remetem à bandeira 
italiana na parte central 

do encosto, nas aletas 
de mudança de marcha 
atrás do volante e nos 
tapetes. O volante tam-
bém traz o numeral 51 
inscrito, e a cabine tem 
mais detalhes em fibra 
de carbono e placas de 
identificação da série.

C14 Jornal do Carro



MARCELO QUEIROZ - Agencia AutoMotrix

SUPRA-SUMO

TECNOLOGIA EM TELA

FERA EM PRODUÇÃO

A Toyota divulgou as imagens prévias da nova geração do cupê esportivo Supra, 
que será revelado no Festival de Velocidade de Goodwood no Reino Unido, que 
começa no dia 12 de julho. O modelo é um clássico entre esportivos e foi produ-
zido de 1978 a 2002, quando deixou uma legião de fãs sedenta no mundo todo. 
Dentre as opções de motores disponíveis está incluído o seis cilindros de 3,0 litros 
de origem BMW que entrega 340 cavalos de potência e 50,9 kgfm de torque. A 
participação da marca alemã no projeto se deve ao fato do Supra e do novo BMW 
Z4 compartilharem a plataforma e os componentes. O interior deverá incorporar 
painel digital, “head-up display” – sistema que projeta informações no para-brisa 
ou visor sobre o painel –, sistemas de assistência ao volante e, segundo rumores, 
de uma versão da central multimídia iDrive da BMW. 

Conforme o utilitário esportivo elétrico Audi E-Tron se aproxima da 
apresentação, alguns segredos do modelo começam a ser revelados. Uma 
foto do interior do utilitário esportivo mostra que a marca alemã pretende 
caprichar na tecnologia embarcada, substituindo até mesmo os retrovisores 
por câmeras, cujas imagens captadas são reproduzidas em telas posicionadas 
na porta, abaixo das janelas, e disponibilizam recursos como zoom, detec-
tor de pontos cegos e modos de estacionamento, manobra e condução em 
estradas. Com isso, o interior do E-Tron contará com cinco telas no painel, 
considerando a do painel digital, da central multimídia, do controle do sistema 
de climatização e as duas dos retrovisores. Por questões legais, nem todos 
os países poderão contar o com retrovisor tecnológico, questão que a Audi 
acredita que será superada em breve.

A Ford começou a produzir na Tailândia a Ranger Raptor, versão de alta 
performance da picape média, que adota o emblemático nome da opção mais 
poderosa da grandalhona F-150 norte-americana. Contando com diferenciais 
como o visual arrojado, a transmissão automática de 10 marchas, as suspensões 
elevadas exclusivas, as rodas de 17 polegadas calçadas com pneus todo-ter-
reno e o modo de funcionamento “Baja”, que altera parâmetros da suspensão, 
transmissão e do motor, proporcionando ainda mais poder “off-road” à picape. 
Para quem esperava por um motor poderoso, como o da F-150 Raptor, que 
entrega 413 cavalos, o 2.0 turbodiesel da Ranger Raptor decepcionará com 
seus “modestos” 213 cavalos. Comparando com o 3.2 turbosiesel que equipa 
a Ranger vendida no Brasil, são apenas 13 cavalos a mais. A Ford anunciou 
no início do ano que pretende vender a Ranger Raptor em outros mercados, 
como a América do Sul, o que alimentou rumores de que a versão radical da 
picape também será oferecida no Brasil.
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