
Desaparecimento de médico pediatra 
completa uma semana

A Câmara dos Vereadores aprovou o Projeto de Lei encaminhado pela prefeitura, que permite criar 
um subsídio de até R$ 1.700.000,00 para a concessionária de transporte público do município. 

Câmara aprova subsídio para 
concessionária de transporte público
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A maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, a Expoflora, iniciou a venda 
do quarto e último lote de ingressos antecipados com desconto, até o dia 15 de agosto no valor de R$ 23. 

Expoflora inicia venda do último lote 
de ingressos antecipados 

MATEUS LUSTOSA 

EXPOSIÇÃO
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ROSE PARRA

Motorista passa 
mal e bate em outro 
veículo

ACIDENTE
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Na manhã de ontem (26) 
um acidente envolvendo dois 
carros aconteceu no cruza-
mento entre as Ruas Padre 
Bento Pacheco e Tuiuti.

Trânsito no elevado do Jardim Hubert 
será liberado hoje 

TRÂNSITO

As obras de interli-
gação de vias com o 
elevado construído na 
avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barna-
bé – Marginal Direita 
estão concluídas. A 
Secretaria de Obras 
e Vias Públicas vai 
liberar o trânsito de 
veículos hoje (27), a 
partir das 7h. 

Projeto “Diabetes no 
controle” está com 
inscrições abertas

“Chefs pela APAE” 
acontece em agosto 
no Pavilhão da Viber

Cidade registra 
aumento no número 
de roubos de bicicletas

SAÚDE GASTRONOMIA

ROUBO
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O projeto “Diabetes no con-
trole” está com inscrições aber-
tas e podem se inscrever diabé-
ticos tipo 1 e 2, de 15 a 70 anos. 
Esta é a sexta turma do projeto.

Em coletiva de imprensa a 
APAE anunciou que irá promover 
o “Chefs pela APAE”. O evento 
acontecerá nos dias 18 e 19 de 
agosto no Pavilhão da Viber.

Indaiatuba vem apresen-
tando um aumento de rou-
bos de bicicletas durante 
esse ano. São pelo menos 
duas bicicletas furtadas por 
dia na cidade, e isso sem 
contar a subnotificação.
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Gestão do Prefeito 
Nilson Gaspar é a 
melhor da RMC 

PESQUISA
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A gestão do prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) foi considerada 
a melhor da RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas) em 
pesquisa realizada pelo Indsat.

ELIANDRO FIGUEIRA

RODRIGO CAMPOSROBSON SENNE

AIFANOIVAS ESPECIAL

Nesta semana foram 
definidos os confrontos 

da primeira rodada do 
20° Campeonato Liga 

Regional Aifa 2018, das 1ª 
2ª e 3ª divisão. O torneio 

contará com 46 times.

A Autocheck Vistoria 
Veicular foi fundada em 

Indaiatuba devido a carência 
de serviços especializados 

no mercado local e visa, 
atender o cliente da melhor 

forma possível.

O charme e a elegân-
cia da França inspiram 
muitas noivas ao redor 

do mundo, e este ano 
será a vez de quem está 

com o pé no altar em 
Indaiatuba e região. 
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ARQUIVO PESSOAL



cidadeA2|

Editorial
Agosto Dourado porque a 
amamentação vale ouro!

Artigos

Não há dúvidas sobre os benefícios fisiológi-
cos e psicológicos da amamentação para a mãe 
e bebê, por isso a Campanha Agosto Dourado 
entra com tudo neste mês com diversas campa-
nhas e debates.

Amamentar, como muitos dizem, é um ato 
de amor! E é mesmo, pois o leite materno é o 
único alimento que fornece nutrientes importan-
tes para o desenvolvimento cerebral e combate 
infecções contra bactérias e vírus. 

Porém, a falta de informação sobre a im-
portância do aleitamento materno faz com que 
muitas mães deixem de amamentar o seu filho. 
De acordo com a Organização Mundial da Saú-
de, atualmente, 38% das crianças no mundo, se 
alimentam exclusivamente de leite materno nos 
seus primeiros seis meses de vida. 

Por isso mamães vamos entrar nessa corrente 
e permitir que nossos filhos cresçam fortes e 
saudáveis com os nutrientes que só nós podemos 
oferecer. Siga a campanha do Agosto Dourado, 
pois amamentar é um de amor e vale ouro!

FEBRE DOS FAMOSOS: APRENDA 
COMO TRANSFORMAR O SEU 
SORRISO ADEQUADAMENTE!

Campinas conta com serviço de “Samu Animal”

Sumaré entrega nova 
UBS Veccon e reforma da 
UBS Nova Veneza no dia 30

Campinas abre vacinação contra a gripe para população

Etecri abre inscrições 
para cursos gratuitos em 

Campinas

Passados os jogos da Copa do Mundo e a agitação dos joga-
dores e torcedores, o que nós, cirurgiãs-dentistas da equipe do 
Belle Santé, mais ouvimos de amigos e leigos na Odontologia 
são perguntas como: 

O sorriso de tal jogador tem lentes de contato dentais?
Por que o sorriso daquele outro craque ficou feio com as 

lentes?
Por que aquela atriz da novela das 9h não tem mais dentes 

tortos? Ela não apareceu de aparelho na boca! Como conseguiu?!
Jura que aquele famoso tem lentes de contato? O sorriso dele 

é tão natural e bonito!
Pois é, a harmonização facial e do sorriso nunca esteve tão 

na moda quanto hoje, por isso milhares de famosos e pessoas ao 
seu lado estão aderindo a essa ferramenta e alcançando sonhos 
antigamente impossíveis de obter: o tão desejado sorriso perfeito.

Os aparelhos ortodônticos praticamente invisíveis e remo-
víveis têm corrigido dentes tortos e mordidas erradas de atores 
e atrizes em pleno trabalho na TV. Há modelos desfilando nas 
passarelas com o aparelho na boca! Afinal, ninguém enxerga que 
eles estão em tratamento ortodôntico!

As facetas lente de contato têm prometido desgastes mínimos 
na estrutura dentária e a mudança no formato e na cor dos dentes, 
corrigindo linha de sorriso, imperfeições dentárias e a desarmonia 
entre os dentes.

Mas por que nem sempre dá certo? Por que vemos famosos 
com sorrisos que ficam artificiais, dentes muito longos e brancos 
exagerados, sem formato adequado?

É ai que percebemos a importância do bom Cirurgião-Den-
tista, do Especialista e experiente em Odontologia Estética e, 
claro, do bom senso dos famosos, que muitas vezes exageram e 
ficam com a aparência artificial, perdendo totalmente o sentido 
da estética e da perfeição no sorriso, que é individual para cada 
face e perfil facial.

Escolher um Especialista faz toda a diferença!
Um abraço,

O serviço conta com uma ambulância medicamente equipada 
para o transporte de bichos feridos por atropelamento ou maus 
tratos físicos e mesmo os que se apresentarem 
gravemente debilitados por doenças. O “Samu 
animal” atende exclusivamente animais de 
rua, não podendo ser acionado por donos 
e tutores de pets que vivem abrigados 
em residências e entidades protetoras. 
A ambulância fica à disposição 24 
horas por dia e pode ser acionada 
pelos números 156 ou 199.

Em comemoração aos 150 anos 
de Sumaré, a prefeitura vai entregar 
na próxima segunda-feira, dia 30, mais 
duas unidades de saúde: a UBS Veccon, na 
região central, e a reforma da UBS de Nova Ve-
neza, a segunda maior unidade básica do município, 
com uma abrangência de atendimento a uma população de 32 mil 
pessoas. A população contará com um reforço semanal de mais 
28 horas médicas, que vai agilizar o agendamento das consultas.

Quem ainda não tomou a vacina da gripe tem uma chan-
ce de se proteger nos Centros de Saúde da rede municipal 

de Campinas. A Secretaria de Saúde dispo-
nibilizará cerca de 3 mil doses da vacina 

da gripe que ficaram em estoque após o 
final da campanha oficial, encerrada 

no último dia 20 de julho. A vacina 
estará disponível para todos, mas 

condicionada à disponibilidade 
até o fim do estoque em cada 
unidade.

A Prefeitura de Campinas e o governo 
do Estado de São Paulo firmaram uma par-

ceria para divulgar e captar alunos para cursos 
gratuitos de economia criativa. As inscrições para 

os três períodos (manhã, tarde e noite) estão abertas 
até o dia 17 de agosto. Os interessados devem ser alfabeti-

zados, ter mais de 16 anos e fazer a matrícula pessoalmente na sede 
da Etecap (Escola Técnica Estadual Conselheiro Antonio Prado), na 
Avenida Cônego Antônio Roccato, s/n, no Jardim Santa Mônica.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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É muito comum encontrarmos nos caixas eletrônicos um adesivo em que está escrito: Não se esqueça 
de retirar o cartão. E, também, é muito comum encontrarmos os cartões esquecidos no caixa eletrônico. Se 
a linguagem do adesivo for mudada, será mais fácil atingir o objetivo: Lembre-se de retirar o cartão. Nos 
shoppings onde o estacionamento é pago, encontramos cartazes espalhados em todo o shopping, dizendo: 
Não se esqueça de validar o ticket de estacionamento. E estamos sempre encontrando pessoas voltando do 
estacionamento que fizeram o que? Esqueceram de validar o cartão. O adequado é: Lembre de validar o 
ticket de estacionamento.  Você já teve, provavelmente, a experiência de pensar em “Não posso esquecer 
de..” e obter o resultado de esquecer exatamente aquilo que na realidade você queria lembrar.  Qual o re-
sultado que a campanha “Não use drogas” vem obtendo? O consumo de drogas vem aumentando ano após 
ano. Além da palavra não, quanto mais a palavra droga é utilizada, mais é repetida, mais ela é reforçada e 
lembrada, levando muitos adolescentes a ficar cada vez mais curiosos a respeito, pois é por ser tão falada 
eles decidem experimentá-la.  Há pouco tempo foi veiculada na televisão uma campanha “se beber, não 
dirija. Você não acha que seria mais adequado dizer: Se beber álcool, chame um táxi ou peça uma carona. 
O foco de uma campanha deve estar no objetivo a ser alcançado e colocado em linguagem afirmativa. Em 
vez de uma campanha pela não violência, é muito mais eficaz uma Campanha pela Paz.  A não violência, 
na realidade nos trás à mente imagens e situações de violência, que queremos evitar; e afasta as pessoas 
em vez de motivá-las. E, ainda, faz com que pensemos em violência em vez de paz. Nunca, evite, e outras 
negativas, tem o mesmo efeito que um não. Nunca tranque o cruzamento, evite trancar o cruzamento ou 
não tranque o cruzamento fazem-nos pensar na mesma coisa: trancar o cruzamento.  Deixe o cruzamento 
livre, é a linguagem afirmativa, objetiva e eficaz.  São alguns dos  princípios da PNL. Se você aplicar 
isto na sua vida, em breve vai começar a obter os resultados que deseja. Trevisan José 

Usando a  linguagem negativa,  provocará o comportamento que se quer evitar

Dra Renata Gonçalves Silva - Ortodontista no Belle 
Santé – Instituto de Inovação em Odontologia
dra.renata@bellesante.com.br / www.bellesante.com.br

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.) 

APARELHO FISIOMAG
O FISIOMAG é um aparelho portátil, de fá-

cil manuseio, seguro, indolor e de rápida ação 
que promove ativação muscular e circulatória 
utilizando a tecnologia MAG-INRED. Funcio-
na através de um processo vibratório, no qual 
são emitidas irradiações eletromagnéticas de 
raios infravermelhos longos. 
As ondas eletromagnéticas estimulam a irri-
gação sanguínea, com melhora da oxigenação 
e do metabolismo no local onde é aplicado. 
Com a melhora da circulação sanguínea local, 
aumenta a nutrição dos tecidos corpóreos e a 
excreção de toxinas. 
O FISIOMAG é uma forma simples e eficaz de 
aliviar as tensões do stress e pode ser um coad-
juvante para melhora de alguns quadros patoló-
gicos, quando utilizado nas posições indicadas 
e de acordo com os tempos recomendados.
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Câmara aprova subsídio para 
concessionária de transporte público
Prefeitura renova contrato com a Sancetur por mais 180 dias após suspensão da licitação no TCE

ROSE PARRA

O projeto foi 
aprovado por 
7 votos a 3, 
durante sessão 
extraordinária

A Câmara dos Verea-
dores de Indaiatuba 
aprovou na última 

terça-feira, dia 24, o Pro-
jeto de Lei encaminhado 
pela prefeitura, que permite 
criar um subsídio de até R$ 
1.700.000,00 para a con-
cessionária de transporte 
público do município. O 
projeto foi aprovado por 7 
votos a 3, durante sessão 
extraordinária.

No Projeto de Lei en-
caminhado pelo Executivo 
para o Legislativo, a prefei-
tura afirmou em mensagem 
legislativa que o atual valor 
da tarifa é insuficiente para 
arcar com o serviço de trans-
porte no município, e que 
seria necessário subsidiar 
parte da tarifa. O subsídio 
aprovado pela Câmara auto-
riza a prefeitura a repassar 

R$ 0,60 por passageiro para 
a concessionária durante o 
período do contrato emer-
gencial, que foi renovado 
por mais 180 dias, após o 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) suspender a licita-
ção, que deveria ter ocorrido 
na segunda-feira, dia 23, 
após duas empresas interes-
sadas na concessão entrarem 
com ação no Tribunal.

O repasse será feito men-
salmente, variando de acor-
do com o número de passa-
geiros do mês anterior. O 
subsídio poderá chegar a R$ 
1.700.000,00 durante esses 
180 dias, teto do valor criado 
pela prefeitura. De acordo 
com a administração muni-
cipal, esse montante advém 
de superávit financeiro do 
balanço patrimonial de 2017.

Em nota a Prefeitura de 
Indaiatuba disse que “O  
TCE suspendeu a licitação 
para análise. Mesmo se o 

Tribunal aceitar as justi-
ficativas de Prefeitura e 
aprovar o andamento do 
processo, a Administração 
Municipal terá que reabrir 
o prazo, ou seja, republicar 
o edital com um novo prazo. 
Se o Tribunal não aceitar as 
justificativas da Prefeitura, 
a Administração Municipal 
terá que refazer o edital, 
com as mudanças propostas, 
e iniciar um novo processo 
de licitação. Há que se ex-
plicitar que se trata de novo 
contrato emergencial, com 
objetivo de garantir a con-
tinuidade do serviço, pois o 
atual contrato emergencial 
se encerra em 10 de agos-
to. Por se tratar de serviço 
essencial, a Administração 
toma essa iniciativa para 
garantir o atendimento da 
população, por isso foi ini-
ciado um novo processo 
para uma nova contratação 
emergencial por mais 180 

dias. Qualquer empresa que 
ofereça o serviço pode apre-
sentar propostas, inclusive a 
Sancetur.  

A nota ainda diz que 

“Com relação ao subsídio, 
o objetivo da proposta é 
garantir a manutenção da 
qualidade do serviço de 
transporte coletivo urbano.

As empresas que entra-
ram com a representação 
foram a ATNX Transporte 
Princesa da Colina Ltda. e 
Rápido Sumaré Ltda”.

Gestão do Prefeito Nilson Gaspar é a 
melhor da RMC em pesquisa da Indsat

APROVAÇÃO

A gestão do prefeito Nil-
son Gaspar (MDB) foi con-
siderada a melhor da RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas) em pesquisa reali-
zada pelo Indsat - Indicadores 
de Satisfação dos Serviços 
Públicos. O estudo foi feito 
com base no índice de sa-
tisfação da população com a 
gestão do município. Foram 
ouvidos 400 entrevistados 
nas 15 maiores cidades da 
RMC e Indaiatuba apresen-
tou o maior índice de satis-

fação, com 61% de “ótimo” 
e “bom”. 

A pesquisa foi realizada 
durante o segundo trimestre 
deste ano e, de acordo com os 
cálculos da Indsat, o governo 
Gaspar somou 720 pontos. 
Além dos 61% de “ótimo” e 
“bom”, 32% dos entrevista-
dos avaliaram a gestão como 
“regular” e apenas 7% de 
“ruim” e “péssimo”.

No primeiro trimestre do 
ano, a Administração Pública 
de Indaiatuba também regis-

trou Alto Grau de Satisfação 
por parte da população, com 
63% de avaliações “ótimo” 
e “bom”.

O levantamento também 
avaliou o perfil dos entre-
vistados que mais aprovam 
a gestão do prefeito.  O 
grupo de moradores mais 
velhos são considerados os 
mais satisfeitos. Quando 
levada em conta apenas a 
escolaridade, a aprovação 
é maior entre indaiatubanos 
com Ensino Superior.

Projeto “Diabetes no controle” está 
com inscrições abertas

SAÚDE

O projeto “Diabetes no 
controle”, uma parceria da As-
sociação Sempre Amigos com 
a Faculdade Max Planck, está 
com inscrições abertas. Podem 
se inscrever diabéticos tipo 1 e 
2, de 15 a 70 anos.

O projeto visa estimular 
uma reflexão dos diabéticos 
sobre a importância do auto-
cuidado e do conhecimento 
da sua patologia na prevenção 
de complicações. Com a par-
ticipação da área de nutrição, 
enfermagem, fisioterapia e 

farmácia o projeto irá diag-
nosticar o estado nutricional 
dos participantes, além de 
oferecer assistência nutricional 
e ensinar como conservar ade-
quadamente os medicamentos.

Esta é a sexta turma do pro-
jeto, que teve início em 2015, 
e tem sido um sucesso.

“Diabetes no controle” tem 
duração de agosto a dezembro, 
sempre com três encontros 
semanais, as segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 18h às 
19 horas, na Interclínicas da 

Faculdade Max Planck. Além 
dos encontros, os participantes 
também poderão participar 
de palestras durante todo o 
semestre.

Para fazer a inscrição ou 
para mais informações, entrar 
em contato com o presidente 
da Associação, Didi, através 
dos telefones 3834-7617 ou 
99462-6291 ou diretamente 
na Interclínicas localizada na 
Avenida Nove de Dezembro, 
460, Jardim Pedroso, após as 
18 horas.
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“Chefs pela APAE” acontece em agosto
Atração irá proporcionar grande variedade de pratos doces e salgados

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

GUILHERME LIBERALESSO

Em coletiva de impren-
sa realizada na última 
terça-feira, dia 24, a 

Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de In-
daiatuba (APAE) anunciou 
que irá promover o “Chefs 
pela APAE”. O evento acon-
tecerá nos dias 18 e 19 de 

agosto no Pavilhão da Viber, 
localizado na Av. Tamanda-
ré, 675 – Cidade Nova II. A 
entrada solidária custa R$ 3 
(pagamento em dinheiro). 

No sábado, dia 18, o 
evento acontece das 18h às 
22 horas. Já no domingo, dia 
19, funcionará das 11h às 
16h. O estacionamento será 
gratuito em ambos os dias. 

O “Chefs pela APAE” 

trata-se de um evento gastro-
nômico solidário em home-
nagem à Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla, e será 
realizado com uma grande 
variedade de pratos doces e 
salgados e diversos restau-
rantes e empresas ligadas ao 
setor gastronômico. 

De acordo com a coorde-
nadora de eventos da APAE, 

Mariza Aparecida Berna-
dinetti, o público terá à sua 
disposição prato da culinária 
brasileira, japonesa, vegeta-
riana, vegana e muitos doces, 
para agradar a todos os pala-
dares. Os preços dos pratos 
variam de R$ 5 a R$ 35. 

A coordenadora ainda ex-
plica que o intuito é oferecer 
uma grande variedade de 
pratos com preços acessíveis, 

Prefeitura abre chamamento público para Feira de agricultura

PONTO VERDE

A Prefeitura de Indaiatuba 
trabalha para a implantação do 
Ponto Verde - Feira de Agricul-
tura Familiar, localizada ao lado 
da antiga Estação de Itaici. Na 
semana passada foi publicado o 
edital de Chamamento Público 
para seleção de produtores rurais 
de pequeno porte do município 
para ocupar e explorar as uni-
dades comerciais. O barracão 

de 400m² oferece 20 boxes co-
merciais. As propostas devem 
ser entregues no Departamento 
de Protocolo da Prefeitura até às 
09h do dia 1º de agosto. O edital 
está disponível gratuitamente no 
site da Prefeitura - www.indaia-
tuba.sp.gov.br.

O Ponto Verde foi criado 
para exposição e venda para 
reunir os produtores rurais do 

município e funcionará como 
uma espécie de “mercado mu-
nicipal”. O entorno foi todo 
urbanizado com a instalação 
de uma Academia ao Ar Livre, 
playground, projeto paisagístico 
e iluminação, e foi pavimentada 
a via de acesso, inclusive em 
frente ao prédio da Estação.

Pelo projeto as unidades co-
merciais do Ponto Verde funcio-

narão aos sábados, no horário das 
08h às 17h. Os permissionários 
dos boxes deverão comercializar 
exclusivamente produtos por ele 
produzidos na propriedade rural, 
como frutas, verduras, hortaliças, 
legumes, raízes e tubérculos, 
grãos, vinhos, cachaças, sucos, 
mel e derivados, plantas e flores 
e até artesanatos.

Caso a quantidade de partici-

pantes do Chamamento Público 
exceda a 20 produtores rurais, 
haverá sorteio para determinar 
quais deles terão direito à per-
missão de uso do espaço. O 
permissionário de cada unidade 
comercial deverá recolher anu-
almente, em até 10 parcelas, o 
preço público no valor de 48 
Ufesp´s, decorrente da utilização 
da unidade comercial.

Os interessados podem 
solicitar mais informações 
com o Departamento de Li-
citações, no horário normal 
de expediente, das 8h às 17h, 
nos dias úteis, ou através dos 
telefones (019) 3834-9085 e 
3834-9249. Dúvidas também 
poderão ser esclarecidas pelo 
e-mail: administracao.licita-
coes@indaiatuba.sp.gov.br.

para que as pessoas possam ir 
com suas famílias. “A faixa 
de preço é para garantir que 
as famílias possam ir fazer 
uma boa refeição, com muitas 
opções para escolher”, disse.

Os restaurantes que farão 
parte do evento são: Green 
House Gourmet, Lanas Bur-
guer, Dom Ramón, Daisho 
Japanese Food, Buffet Fer-
racini, Botequim do Gaúcho, 
Canadian Steak House, Lan-
che Gourmet e o Curso de 
Gastronomia da Faculdade 
Max Planck. As sobremesas 
serão fornecidas pela Pas-
sionata Café, Gerbelli Bolos 
e Naturalle Ice Up. Já as 
bebidas, serão servidas pelo 
Chopp do Alemão.

Kids
O local também contará 

com um espaço kids desti-
nado à recreação das crian-
ças e com diversas atrações 
culturais. Na programação, 
além de apresentações mu-
sicais e aulas-shows do 

1ª edição 
do “Chefs 
pela APAE” 
acontece nos 
dias 18 e 19 
de agosto

curso de Gastronomia da 
Faculdade Max Planck, está 
confirmada a participação 
do cakedesigner José Ne-
greiros, finalista da terceira 
temporada do Bake Off Bra-
sil, que fará uma aula-show.

Iniciativa
A iniciativa nasceu da 

vontade de unir a boa gastro-
nomia ao sentimento de ajudar 
ao próximo, e dessa maneira, 
a primeira edição do “Chefs 
pela APAE” foi elaborada. 

De acordo com o presi-
dente da APAE, Fernando 
Carlos Civolani, a ideia 
é oferecer ao público um 
evento inédito e ajudar a 
instituição a arrecadar mais 
recursos. “A APAE sempre 
promove eventos durante o 
ano, e agora este é um evento 
inédito da instituição. A ex-
pectativa é poder arrecadar 
mais fundos para ajudar a 
organização”, declara. Para 
mais informações, ligue: 
(19) 3801 8899.

PONTO VERDE
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Combate às Hepatites 
Virais acontece no domingo
No dia serão realizados quatrocentos testes gratuitos no Polo Shopping

DIVULGAÇÃO

Entra em operação o 
Ecoponto de inertes do 
Jardim João Pioli

RECICLAGEM

Ação acontece pela terceira vez consecutiva em Indaiatuba

As equipes de todos os 
clubes de serviço do 
Rotary Club de Indaia-

tuba e a OSC Gabriel se unem 
à Drogasil e ao Polo Shopping 
para realizar mais uma edição 
da Campanha de Combate às 
Hepatites Virais. A ação acon-
tece no domingo, dia 28, a partir 
das 10 horas, no Polo Shopping.

Este é o terceiro ano con-
secutivo que a ação acontece 
na cidade e já foram reali-
zados 2660 testes com 11 
resultados positivos. 

De acordo com os or-
ganizadores, o evento visa 
oferecer à população mais 
uma campanha de erradicação 
das hepatites virais por meio 
da realização de testes para 
a identificação da presença 
do vírus VHC ou HCV no 
sangue. No dia serão disponi-
bilizados quatrocentos testes.

A ação faz parte do mo-
vimento Hepatite Zero que 
pretende erradicar a presença 
do vírus no mundo e são reali-
zadas em parceria da Associa-
ção Brasileira de Portadores 
de Hepatites (ABPH).

Segundo dados do Minis-
tério da Saúde, existem cerca 
de 3 milhões de brasileiros in-
fectados pelas hepatites virais, 
sendo que na década de 2000 a 
2010, foi registrado o óbito de 
37 mil pessoas pela doença. A 
Hepatite C é a que mais mata, 
sendo responsável por 70% 
dos óbitos ocorridos, além 
disso, um a cada três trans-
plantes de fígado ocorrem por 
complicações da Hepatite C. 
A boa notícia é que 90% dos 
casos de Hepatite C tem tra-
tamento. Com o diagnóstico 
precoce há chance de impedir 
que a doença progrida. 

Transmissão
A transmissão pode ocor-

rer ao compartilhar uten-
sílios como aparelhos de 
barbear, alicate de cutícula, 
agulhas e por material não 
esterilizado na colocação 
de piercing, tatuagem ou 
qualquer ou procedimento 
cirúrgico realizado em am-
biente não estéril. Pessoas 
que receberam transfusão 
de sangue antes de 1993 
também devem ser testadas. 

Em Indaiatuba, os casos 
positivos detectados, são 
encaminhados ao Serviço 
Público de Saúde da Rede 

Municipal que deve solicitar 
exames confirmatórios assim 
como acompanhar o caso. 
O órgão municipal também 
deve notificar compulsoria-
mente os casos para o Minis-
tério da Saúde, para compor 
o mapa epidemiológico da 
doença. O município regis-
trou segundo o DATASUS, 
quatorze casos em 2016 e 
treze em 2017. 

São parceiros nessa ação, 
Associação Brasileira de 
Portadores de Hepatites, 
Polo Shopping Indaiatuba, 
Drogasil, Unimed Campinas 
e Novartis Biociência. 

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

A proposta é inibir descartes irregulares em terrenos e áreas verdes da cidade

Desde o início desta se-
mana, o ecoponto de inertes 
da avenida Artes e Ofícios, 
no Jardim João Pioli, já está 
funcionando. Na lista de ma-
teriais que podem ser levados 
para o local, estão entulhos de 
pequenas reformas, madeiras, 
lixo eletrônico e recicláveis 
em geral. A proposta é inibir 
descartes irregulares em terre-
nos e áreas verdes da cidade. 
O horário de funcionamento 
é das 7h às 17h, de segunda 
a sexta-feira, e das 7h às 12h 
aos sábados.

Além da rampa e das ca-
çambas onde serão deposita-
dos os materiais, o espaço con-
ta com uma guarita, onde ficará 
um funcionário para fazer o 
controle do tipo de material 

descartado. Um papa-pilhas 
também foi instalado no local 
para receber pilhas e baterias.

De acordo com o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB), os 
Jardins Paulista, Pompéia e 
Califórnia também receberão 
esse modelo de ecoponto mais 
completo. Os locais para a 
instalação de ecopontos de 
inertes foram escolhidos com 
base nas áreas já utilizados 
por populares para descarte 
irregular de entulhos. O novo 
espaço segue os mesmos 
moldes do ecoponto de iner-
tes do Jardim Morada do Sol, 
que será desativado no dia 06 
de agosto, porque os novos 
espaços já oferecerão cober-
tura necessária para atender a 
demanda do local. 
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Elevado do Jardim Hubert 
será liberado hoje 

TRÂNSITO

Autocheck: Um novo 
conceito em Vistoria Veicular
Empresa atua como uma ECV junto ao Detran

ARQUIVO PESSOAL

A empresária Michele Simone é a fundadora da Autocheck

A Autocheck Vistoria 
Veicular foi fundada 
em Indaiatuba devido 

a necessidade e a carência de 
serviços especializados no 
mercado local e visa, princi-
palmente, atender o cliente 
da melhor forma possível, 
com absoluta imparcialidade, 
menor tempo para realização 
dos serviços e preços extrema-
mente competitivos.

A Empresa mantém pes-
quisas e estudos nas áreas 
abrangidas pela Crimina-
lística, com a finalidade de 
atualizar os profissionais com 
as técnicas mais avançadas do 
mercado, o que os capacita, a 
enxergar o que os outros não 
conseguem ver.

Com relação a Exames de 
Veículos, a Autocheck Visto-
ria Veicular procura auxiliar 
tanto o Consumidor final 
como o próprio revendedor de 
veículos, durante a compra de 
um veículo usado ou mesmo 
seminovo, de forma a alertar 
o comprador ou proprietário 
quanto a possíveis adultera-
ções na numeração do chas-

si, do motor, do câmbio ou 
de qualquer outro elemento 
identificador do veículo, bem 
como na existência de danos 
de grande monta.

Com a Autocheck o con-
sumidor é alertado em caso 
de existência de qualquer 
situação de irregularidade 
no veículo. A empresa ainda 
atua como uma ECV (empresa 
credenciada de vistoria) em 
veículos junto ao DETRAN 
(Departamento de Trânsito).

Franquias
A empresária Michele Si-

mone é a fundadora da empre-
sa e atualmente a Autocheck 
atua em outros estados em 
formato de franquias.

Os investimentos para a 
instalação e funcionamento 
de uma Franquia Autocheck 
Vistoria Veicular, variam de 
acordo com o tamanho e a 
complexidade da obra.

A Sede da Autocheck está 
localizada na Rua Octacílio 
Furlan 714, Jardim Morada 
do Sol – Indaiatuba SP. Para 
maiores informações (19) 
3264-9067 ou através do 
email administrativo@auto-
checkvistorias.com.br.

Para quem deseja co-
nhecer ou se aprofundar no 
mundo dos vinhos, o Sime-
tria Restaurante, localizado 

no Royal Palm Tower In-
daiatuba, anuncia a realiza-
ção do Wine Dinner, curso 
básico sobre vinhos, voltado 

Wine Dinner
Duração: quatro aulas
Data: início no dia 27 de julho 
aula gratuita das 20h00 às 21h30
03/08; 10/08 e 17/08, (aulas 
pagas) sempre das   
20:00h às 22h30
Valor: R$550,00 por pessoa das 
3 (três) aulas.

Simetria Restaurante apresenta o Wine Dinner
CURSO

para iniciantes, amantes de 
vinho e profissionais da área 
de bebidas.

O curso terá duração de 
quatro aulas e será realizado 
dentro do hotel, a partir de 
hoje, dia 27 de julho, e será 
comandado pelo sommelier 
Juarez Donizete. 

Após conclusão da quar-
ta aula, os participantes irão 
apreciar um jantar harmoni-
zado, onde irão receber os 
certificados de participação.

Cada aula contemplará 
estudo teórico e prático, in-
cluindo apostila para acom-
panhamento e anotações. 

I n t e r e s s a d o s  p o d e m 
acompanhar a primeira aula 
gratuitamente, para conhe-
cer a mecânica do curso, 
junto com um coquetel de 
queijos e frios. Ao final, 
poderão se inscrever no cur-
so. Durante as aulas, serão 
servidos pães e patês para 
acompanhar a degustação 
dos vinhos e ao final, har-
monização de vinhos com 
um prato quente.  

Todos os vinhos servidos 
na degustação e treinamen-
to fazem parte da carta de 
vinhos do Simetria. Juarez 
Donizete já participou de 
diversas Feiras de Vinhos 
e Enoturismo no Brasil e 
Estados Unidos e possui um 
Certificado Internacional 
WSET Level 01, da The 
Wine School. 

Em 2012, criou a Eno-
teca Trattoria do Vinho, 
ministrando cursos e trei-
namentos aos iniciantes 
no mundo do vinho. Ele 
desenvolveu um método 
único de treinamento, para 
ensinar a didática do Vinho 
e as Técnicas Profissionais 
de Degustação do vinho.

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

A velocidade máxima permitida no elevado é de 40Km/h e será 
controlada por radar

As obras de interligação de 
vias com o elevado construído 
na avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé – Marginal 
Direita estão concluídas. A 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas vai liberar o trânsito 
de veículos pelo local nesta 
sexta-feira (27), a partir das 
7h. Para garantir segurança 
aos condutores de veículos, a 
velocidade máxima permitida 
no elevado é de 40Km/h e será 
controlada por radar.

Com as mudanças de trân-
sito no local, os condutores de 
veículos que estão na Marginal 
Direita e querem continuar no 
sentido Morada do Sol, terão 
que seguir pelo elevado. O ele-
vado também deverá ser utiliza-
do pelos motoristas que querem 
fazer o retorno para a Marginal 
Esquerda, pela nova alça de 
acesso construída no local.

As faixas laterais ao viadu-
to, na Marginal Direita, darão 
acesso apenas à avenida Ma-
noel Ruz Peres, sentido bairro 
João Pioli.

Os condutores de veículos 
que estão na rua Soldado João 
e passam por baixo do elevado 
no sentido João Pioli, terão 
acesso direto à Manuel Ruz 
Peres e também poderão virar 
à esquerda para acessar a Mar-
ginal sentido Morada do Sol ou 
a rua João Giaquinto.

O projeto do elevado foi 
elaborado pela Secretaria de 
Obras e Vias Públicas e conta 
com três faixas de rolamento 
posicionadas à esquerda da 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé – Marginal Direita, e 
passagem livre para quem se-
gue no sentido da avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Morada do 
Sol. Demais adequações do 
trânsito serão realizadas após 
a liberação do elevado.

O viaduto tem 385,70 me-
tros de extensão, entre acesso 
e elevado, e foi construído 
utilizando o sistema de terra 
armada, que não deixa vãos 
nas laterais da pista. A pavi-
mentação englobou uma área 
de 2.291,04 m², mais 507,37 
m² do acesso. O trecho de 

terra armada é de 1.428 m², 
com uma estrutura aérea de 
355,67 m².

A obra também incluiu o 
recapeamento de ruas do en-
torno. A área total de recape 
foi de 27.857,3 m², dividida 
em quatro trechos, sendo o 
primeiro de 13.466,77 m², 
na rua Soldado João Carlos 
de Oliveira Junior; o segun-
do de 3.962,50 m² na rua 
João Giaquinto; o terceiro de 
5.370,08 m² e o quarto trecho, 
de 5.057,95 m², estão na aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé.

A construção do elevado 
recebeu investimentos em 
torno de R$5,3 milhões, ad-
quiridos pelo município por 
meio de um financiamento 
do Governo Federal dentro 
do Programa Pró-Transpor-
te, com recursos do PAC II 
(Programa de Aceleração da 
Economia).

Para a construção da alça 
de acesso na sequência do 
elevado a Prefeitura usou re-
cursos e mão de obra próprios. 
A obra exigiu a instalação de 
uma travessia em aduelas no 
córrego Barnabé, na altura da 
rua Eduardo Augusto Raimun-
do, no Jardim Hubert, e rua 
Esterlino Miniolli, no Jardim 
Tancredo Neves. As alças de 
acesso somam cerca de 1.330 
metros de vias, contornadas 
com ciclovia, pista de cami-
nhada e calçada no entorno.

Revitalização
Todo o trecho do Parque 

Ecológico no entorno do ele-
vado e da nova alça de acesso 
foi revitalizado. Até o espaço 
no Parque que é utilizado aos 
domingos para a feira de carros 
usados, recebeu benfeitorias. 
O local foi pavimentado e as 
vagas de estacionamento dos 
veículos foram demarcadas 
para melhor organização do 
espaço.

A revitalização resultou 
de um trabalho conjunto das 
secretarias de Obras e Vias 
Públicas e de Urbanismo e do 
Meio Ambiente.
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20° Campeonato terá novas equipes e novo formato 

Definidos os jogos da primeira rodada da Aifa
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RODRIGO CAMPOS

TABELÃO
Campeonato Amador- Série A
Rodada domingo, dia 29

Horário  Times   Grupo
09h00 Elias Fausto x L.B.C   Chave B
11h00 E.C Camisa 10 x Estrela Dourada  Chave A
11h00 Independente F.C x 3 Estrela  Chave A
11h30 Cardeal F.C x Santa Cruz F.C  Chave B
11h00 A.A Ponte Preta x Sport C. Indaiatuba  Chave A
13h00 Operário F.C x União Agrícola Cardeal  Chave B
13h30 Atlético F.C Oliveira x Manchester F.C  Chave A
11h00 XV DE Novembro x Benfica  Chave A
13h30 Florence x Jardim Brasil  Chave B

Campeonato Amador- Série B
Rodada domingo, dia 29
Horário  Times   Grupo
09h00 Nacional F.C x C.E Bandeirantes Chave B
11h00 Desportivo Oliveira x Estrela F.C Chave C
11h00 Unidos do Remullo Zoppi x Galaticos  Chave B
09h00 E.C Ipiranga x Indaiá F.C  Chave B
11h00 S.E.A.T.I x S.E São Francisco   Chave A
13h30 U.Corola/Campo Bonito x Real Sporting Chave A
15h30 Atlético Paulista x Jamel F.C  Chave A
11h00 E.C Vale Verde x Huaxipato  Chave C
13h30 Noroeste F.C x Ferroviário F.C  Chave C
15h30 Unidos de Indaiatuba x Itália Olimpíca Calcio  Chave A

Nesta semana foram 
definidos os con-
frontos da primeira 

rodada do 20° Campeonato 
Liga Regional Aifa 2018, 
das 1ª, 2ª e 3ª divisão. 

O torneio chega ao nú-
mero expressivo de equi-
pes, e nesta edição o cam-
peonato contará com 46 
times quebrando o recorde 
das outras edições. Serão 
12 equipes na 1ª divisão, 
11 na 2ª divisão e 23 na 3ª 
divisão.

Na terceira divisão tam-
bém terá estreia de novas 
equipes sendo elas o Pri-
mavera, Pau No Gato de 

Monte Mor e Red Bull de 
Cardeal E. Fausto, além da 
volta do Celtic que não par-
ticipou da edição anterior. 

Na primeira fase da ter-
ceira divisão os times estão 
divididos em três grupos: 
No grupo A estão Pau No 
Gato E. Fausto, DudaLuna, 
Dynamo, Red Bull, Galati-
cos Atlético Santa Fé, Par-
que Indaia “B” e Indacha-
ma; O grupo B conta com 
União Zona Leste, Unidos 
da Cecap, Primavera, Ju-
ventus, Zenit Avante f.c, 
Tancredo e Otro Iskema; E 
o grupo C tem Celtic, Ci-
dade Nova, Invictus, Ótica 
Sol/Belle Brás, The Rocket, 
Futshow Grillos, e Proejto 
Restitui “B” .

Segundona
Na “segundona” as equi-

pes que estão na disputa 
são União Tribuna “B”, 
Borussia, Regatas Saltense, 

Nesta edição o campeonato contará 
com 46 times quebrando o recorde 
das outras edições

1ª DIVISÃO: Klorofila X Sol 
Sol / S. Grilos X Barcemlona / 
Atletico Oliveira X Ml Infor-
matica / União Tribuna A X 
Sem Chance / XII De Junho 
X Carvalhada / Tênis de Ouro 
X Projeto Restitui.

2ª DIVISÃO: União Tribuna 
“B” X Regatas Saltense / Par-
que Indaia “A” X Clube 9 de 
Julho Flamengo X Tapiratiba 
/ Sociapam / R.5 Col. Meta 
X Palone Tintas  / Napoli X 
Cebi Vm

Parque Indaia, R.5 Coleg 
Meta Flamengo, Tapiratiba, 
Palone Tintas Salto, Clube 
9 de Julho Napoli, e Cebi-
Vm. Todos se enfrentam em 

3ª DIVISÃO: Chave “A” - Pau 
No Gato X DudaLuna / Inda-
chama X Red Bull / Galaticos 
X Atlético Sta Fé / Parque 
Indaia “B” X Dynamo.

Chave “B” - União Zona Leste X 
Unidos da Cecap / E. C Primavera 
X Juventus / Zenit Futsal X Avan-
te f.c / Tancredo X Otro Iskema

Chave “C” - Celtic X Cidade 
Nova / Invictus X Ótica Sol/ 
Belle Brás / The Rockets X 
Futshow Grillos.

turno único classificando-se 
os melhores bem colocados.

A primeira divisão terá 12 
equipes e a novidade é que 
elas estarão separadas em dois 
grupos com seis times cada.

No grupo A estão Klo-
rofila, Atlético Oliveira, XII 
de Junho, S. Chance, Bar-

Segue confrontos da primeira rodada sem data e local definido:

cemlona e Tênis de Ouro; Já 
no grupo B ficaram Schalke 
Grillos, U. Tribuna, Sol Sol, 
ML Informatíca, Carvalhada 
e Projeto Restitui.

Na primeira fase equipes do 
grupo A enfrentam os times que 
estão no grupo B, classifican-
do-se os melhores colocados.
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São pelo menos duas bicicletas furtadas por dia 

Indaiatuba tem aumento no 
número de roubos de bicicleta

A11

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Segundo a SSP no ano passado foi registrado um aumento de 43% no roubo de bicicletas

Médico pediatra segue desaparecido
DESAPARECIMENTO

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba vem apresentan-
do um aumento de roubos 
de bicicletas durante esse 

ano. São pelo menos duas 
bicicletas furtadas por dia na 
cidade, e isso sem contar a sub-
notificação, ou seja, muitos dos 
roubos e furtos não são levados 
ao conhecimento da polícia.

Alguns casos foram registra-
dos em que os bandidos entra-
ram na casa apenas para furtar 
bicicletas, e outros em que as 
pessoas deixam suas bikes com 
cadeado presos em postes ou 
estacionamentos apropriados.

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo 

no ano passado foi registrado 
um aumento de 43%. Nos três 
primeiros meses de 2018 foram 
130 roubos, o equivalente a duas 
ocorrências a cada três dias.

Na última semana uma pes-

soa foi presa com duas bikes 
roubadas. O autor disse aos 
guardas que furtava as bicicletas 
e revendia para outra pessoa.

A equipe da Guarda Civil 
tem feito operações para tenta 

diminuir o número de bicicletas 
furtadas. As bicicletas recupera-
das estão na delegacia da Polícia 
Civil, porém para reaver a bike 
é necessário o dono comparecer 
com o comprovante de compra. 

O médico pediatra Cristiano Vazquez 
Sanz, 39 anos, segue desaparecido desde o 
último dia 16 de julho. De acordo com in-
formações, Cristiano saiu de sua residência 
para trabalhar em Rafard e Tatuí, porém ele 
não compareceu em nenhum dos lugares.

No dia de seu desaparecimento, o mé-
dico ocupada o veículo Jeep Renegade 
Sport, da cor peta, e placa de Indaiatuba 
FRG 5038.

Ainda de acordo com informações foram 
realizados três saques da conta bancária 
de Vasquez, ao todo, R$ 10 mil foram re-
tirados. E ainda foram feitas compras com 

cartão de débito. A família pede a quebra 
de sigilo bancário e telefônico para tentar 
percorrer os passos do médico.

A Polícia Civil da cidade está investi-
gando o caso e está seguindo várias pistas. 
Na última segunda-feira, dia 23, o delegado 
responsável pelo caso, Dr. Luiz Fernando, 
decretou segredo de justiça.

Caso alguém possa ter visto o médi-
co ou o seu carro em algum local, favor 
avisar a Polícia Militar, através do fone: 
190 ou se preferir informar algo sem ser 
identificado ligar para o fone: 181 do 
Disque-Denúncia.

Cristiano Vasquez Sanz saiu para trabalhar e não foi mais visto

Canil flagra adolescente com drogas em uma mochila
APREENSÃO

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Durante o patrulhamento 
pelo Bairro Tancredo Neves na 
tarde dessa segunda-feira (23), 
os Guardas Civis da equipe do 
Canil abordaram um adoles-
cente com drogas na mochila.

Ao entrar na Avenida En-
genheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, a equipe desconfiou da 
atitude de um jovem que estava 
próximo ao campo de areia.

Abordado, em revista pes-
soal, os Guardas localizaram 

na sua mochila 55 tubetes de 
cocaína e 27 pedras de crack. 
Questionado, ele disse aos 
Guardas que achou aquelas 
drogas na rua, e resolveu ir ao 
Parque vender.

O jovem foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia, 
onde o delegado determinou 
a confecção de um boletim de 
ocorrência e a posterior libe-
ração do adolescente perante 
a um responsável. Na mochila foi localizado 55 tubetes de cocaína e 27 pedras de crack

Motorista passa mal e bate 
em outro veículo

ACIDENTE

Na manhã de ontem (26) um acidente envolvendo dois carros 
aconteceu no cruzamento entre as Ruas Padre Bento Pacheco e 
Tuiuti.

Segundo o condutor de um dos veículos, ele vinha no sentido 
centro quando o outro motorista acabou passando mal invadiu o 
canteiro e bateu de frente com carro dele.

O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). Equipe da Guarda Civil foi até o local 
e coordenou o trânsito.

Motorista sem CNH é 
conduzido à delegacia por 
desobediência

DESACATO

Na madrugada do do-
mingo (22), durante o pa-
trulhamento pela Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, a equipe do GAP 
abordou um indivíduo sem 
habilitação dirigindo um 
veículo.

A ocorrência iniciou, 
quando os Guardas perce-
beram que ao passar pela 
viatura, o motorista do veí-
culo Voyage apresentou um 
comportamento estranho de-
vido à presença dos Agentes 
de Segurança.

A equipe resolveu então 

abordar o veículo, porém 
após parar o carro, o moto-
rista ignorou o pedido dos 
agentes de descer do veículo, 
questionou a abordagem e 
começou a xingar os Guardas.

Após pesquisa, os guar-
das constataram que o mo-
torista não era habilitado. 
Diante dos fatos, o veículo 
foi recolhido ao pátio e o 
motorista conduzido até a 
Delegacia de Polícia para 
registro de um Boletim de 
Ocorrência de desobediência 
e condução de veículo sem 
habilitação.

GC detém mulher e uma 
jovem que furtaram loja 
no centro

ROUBO

Na tarde dessa terça-feira (24), 
a equipe do Canil da Guarda Civil, 
estava na delegacia de Polícia 
no apoio a outra viatura, quando 
foram informados por um cidadão 
sobre um furto que tinha acabado 
de acontecer.

A testemunha veio correndo 
até os Guardas Civis, informando 
que três moças haviam acabado 
de praticar um furto a uma loja de 
roupas femininas existente na Rua 
13 de Maio, próxima a Delegacia 
de Polícia.

Rapidamente o Guarda Civil 
agiu correu na direção apontada 
pela testemunha e conseguiu deter 

uma das moças. Algumas quadras 
perto da delegacia a equipe con-
seguiram deter uma jovem, que 
também participou do furto.

Com a jovem, os Guardas loca-
lizaram um estojo de maquiagem, 
três blusas, um top, três calças de 
moletom e um short. Todos os itens, 
ainda com etiquetas, foram reco-
nhecidos pela dona da loja como os 
produtos furtados.

Diante dos fatos, as duas foram 
conduzidas até a Delegacia de Po-
lícia, onde o Delegado de plantão 
determinou a prisão em flagrante 
delito pelo crime de furto qualifica-
do e liberou a menor para sua mãe.

Mulher tem dinheiro 
furtado dentro de Hospital

FURTO

Na manhã de quarta-feira (25) uma mulher teve R$90,00 
furtado dentro de um Hospital a cidade.

Ela estava acompanhando um familiar e saiu com pa-
ciente, para que ele tomasse sol. Quando retornou ao quarto 
viu que sua bolsa estava revirad, e seus cartões de crédito 
e débito estavam no chão quarto.

Ninguém foi preso até o momento.

RODRIGO CAMPOS

Colisão ocorreu entre 
as Ruas Padre Bento 
Pacheco e Tuiuti



A maior exposição de flores e plantas acontece de 24 de agosto a 23 de setembro
DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

A12

Horóscopo de 27/07 a 02/08 Por Alex Costa Guimarães

Continua a fase de reavaliação de seus sonhos de seus 
projetos pessoais, de suas amizades ou do que conside-
ra o que é ser amigo terá como lucro uma nova postura 
para seu futuro. Com relação a sua vida financeira o 
nativo estará mais foca no trabalho e na organização de 
seus sentimentos. Ou de seus ganhos e gastos.

O taurino terá momentos agradáveis em sua vida afe-
tiva-sexual. Também poderá ter gastos relacionados 
com sua familia, ou com sua casa. Momento para ter 
cuidado pois sua vitalidade pode entrar em baixa.Bom 
período para contratos relacionados a sua profissão.

Pouco mudou da semana passada para esta, o gemi-
niano continua com sua muito mais atuante que o 
normal e corre o risco de se envolver em discussões. 
Sua familia ou sua casa pode vir a ser um ponto de 
dificuldades a serem resolvidas. Ainda não é um bom 

momento pra se divertir, mas pra aprender e estudar.

Excelente fase para o canceriano perceber o que leva 
a ter dificuldades nas relações pessoais e na vida fi-
nanceira. Pode estar aprendendo que nem tudo o que 
brilha muito é outro. Situação familiar precisando de 
organização. Forma de ver sua vida afetiva-sexual 
também estará em mudanças. 

O leonino estará aprendendo mais sobre si mesmo, 
estará tendo contatos profissionais importantes nesse 
período. Estará focado no desenvolvimento de seus 
projetos e entrará em contato com pessoas que se de 
algumamodo trará uma renovação em suas ideias. 

Risco de ser impaciente com seu conjuge. Uma nova fase em sua 
vida está iniciando. 

O virginiano está pleno inferno astral, poderá se sentir 
solitário, isolado, ou poderá entender o moovimento que 
está correndo dentro de si e resolver modificar as energias 
atuais pelas novas que estão chegando: uma nova forma de 
sentir e de lidar com seus valores pessoais estão ocorrendo. 
Financeiramente, pode passar em concursos ou renovar contratos.

O libriano vive um período em que estará mais foca-
do em sua vida espiritual ou tende a se sentir confuso 
e isolado, e as relações sociais de amizades tendem a 
trazer esperanças. Pode realizar mudanças em certos 
conceitos e  entendimentos que farão sua vida seguir 

por novos rumos, só que com mais planejamento.

O nativo de escorpião estará focado em sua familia, 
onde irmãos, primos, pais, parentes em geral recebem a 
atenção do nativo, ou seu lar precisa receber sua atenção. 
Uma profunda transformação em sua maneira de pensar 
e de se relacionar com as pessoas de um modo geral 
tende a ocorrer por estes dias. Vida profissional causando mudanças.

O Sagitariano passa por um processo de entendimen-
to dos valores que possui, de como pode usá-lo e do 
que precisa fazer para que seus ganhos e seus gastos 
sejam harmonicos. Risco alto de que seus conjuge 
possa ir embora ou morar em outra cidade. Risco de 

atroplear as pessoas no trato social. 

Continua uma forte fase do capricorniano onde po-
dem ocorrer gastos ou preocupações com sua familia, 
com os pais, ou com os filhos), ou mudanças dentro 
de seu lar. Sua vida profissional poderá estar entrando 
em uma fase complicada agora (mas por pouco tem-
po) pois em breve será renovada. Viajar seria indica-
do, se puder, para dar uma levantada em sua vida afetiva..

O aquariano passa por momentos que forçam o nativo 
a se ver melhor e de forma mais profunda, com mais 
detalhes. Para isso, estará percebendo que muitas ati-
tudes tomadas pela mente solta e sem freios trouxe 
algumas dificuldades que não precisa existir em sua 

vida. Agora pode perceber como lidar com isso e se libertar de algu-
mas atitudes mentais.

O pisciano precisa tomar cuidado com seus gastos, 
existem possibilidades de gastar muito nesse momen-
to da vida. O momento pode ser de expansão espe-
iritual e filosófico, mas o nativo precisa saber lidar 
com seus conceitos pessoais. Talvez seu trabalho de 
alguma forma afete sua vida familiar. 

Indaiatuba Expo Noivas traz o charme da França 
para o Polo Shopping 

EXPOSIÇÃO

DICA DE LEITURA LOCALBOOKS
OS SEGREDOS DA MENTE MILIONÁRIA

O livro “Os Segredos da Mente Milionária“, escrito por T. Harv Eker, é 
um clássico que marcou a vida de muitas pessoas e continua impactando 
diretamente em seus resultados todos os dias.
Esse “best-seller” já vendeu mais 850 mil cópias e certamente vem mudando 
a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. E sabe por quê?
Simples. Porque o livro mostra como é possível prosperar através da mu-
dança de pensamento sobre o dinheiro.
Não importa o grau de educação, inteligência ou talento de uma pessoa, os 
resultados financeiros estão relacionados ao modelo pessoal de dinheiro 
que cada um tem gravado no seu subconsciente.
Livro os Segredos da Mente Milionário, disponível na LocalBooks por R$ 29,90.

Expoflora inicia 
venda do último 
lote de ingressos 
antecipados 

A maior exposição de 
flores e plantas orna-
mentais da América 

Latina, a Expoflora, iniciou a 
venda do quarto e último lote 
de ingressos antecipados com 
desconto. Para pagamentos 
até o dia 15 de agosto, os 
convites custam apenas R$ 23 
(52% de desconto) contra os 
R$ 48 que serão cobrados na 
bilheteria, nos dias do evento. 
Na promoção, a quantidade de 
ingressos é limitada a cinco 
mil unidades por dia.

As vendas de ingressos 
antecipados com desconto, 

inclusive os individuais, são 
feitas pela AVI (Piracicaba), 
Ipê Turismo (Campinas e 
Jundiaí), Caprioli Turismo 
(Campinas), Saty Turismo 
(Avaré, Tietê e Bauru), TEL 
Turismo (Circuito das Águas, 
Indaiatuba, Hortolândia e 
Paulínia), São Bento (Baixada 
Santista), Soney Tur (Soroca-
ba, Itapetininga e Itu), Santa 
Rita Turismo (Região de São 
Paulo) e pelo Ingresso Rápido 
(em todo o Brasil, pela inter-
net, no site ingressorapido.
com.br).

Para grupos, com no mí-
nimo 15 pessoas, as vendas 
são feitas pela Central de 
Reservas da Expoflora pelos 
telefones (19) 3802-1499, 

(19) 98115-1294, (19) 98114-
9783 ou (19) 98168-3600 e 
pelos e-mails centraldere-
servas@expoflora.com.br, 
laercio@expoflora.com.br 
e reservas@expoflora.com.
br. O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Crianças de até cinco 
anos, acompanhadas de adulto 
pagante, não pagam ingresso.

São concedidos descontos, 
também, para os grupos que 
adquirirem antecipadamente o 
pacote que inclui o passeio tu-
rístico e o almoço. Na compra 
do combo (ingresso + passeio 
turístico + refeição) até o dia 
15 de agosto, os grupos pagam 
R$ 80 contra os R$ 119 que 
serão cobrados nos dias do 

evento. A tabela completa com 
os descontos está disponível no 
site www.expoflora.com.br.

Atrações
A Expoflora acontece de 

24 de agosto a 23 de setembro, 
de sexta a domingo, das 9h às 
19h, e contará com diversas 
atrações como a Exposição 
de Arranjos Florais; a Mostra 
de Paisagismo; as tradicionais 
Parada das Flores e Chuva de 
Pétalas; o Passeio Turístico 
por Holambra, que inclui 
visita a um campo de flores; 
as danças típicas; o Shopping 
das Flores e a gastronomia 
holandesa, além de parque 
de diversões e o Museu de 
Holambra.
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O charme e a elegância da França inspiram muitas noivas ao 
redor do mundo, e este ano será a vez de quem está com o pé no altar 
em Indaiatuba e região. Nos dias 4 e 5 de agosto, o Polo Shopping 
Indaiatuba receberá mais uma edição da Feira Indaiatuba Expo 
Noivas, como o tema "Amores em Paris". O evento apresenta as 
novidades do segmento de festas e casamentos numa atmosfera 
que relembra uma das cidades mais apaixonantes do mundo. O 
lançamento da Feira acontece dia 29 de julho, com um desfile de 
moda festa na Praça Central do Shopping.

No sábado, dia 4, a feira funcionará das 10h às 22 horas. Já no 
domingo, dia 5, estará aberta ao público das 14h ás 20h. A par-
ticipação é gratuita. Os destaques desta edição estão no setor de 
serviços. O leque de opções para o dia das noivas está maior e agora 
contempla também o dia do noivo, com serviços para barba e outros 
cuidados masculinos. O setor de hotelaria também marca presença, 
trazendo novos conceitos em festas para casamento e hospedagens 
de convidados. A novidade fica por conta da assessoria em lua de 
mel, que reúne empresas especializadas para orientar casais nos 

melhores roteiros para suas viagens, seja através de aquisição de 
pacotes em site de passagens, agências ou de forma particular.

De acordo com o organizador do evento, Fernando Loggar, ao 
todo serão 50 expositores de Indaiatuba e região. “Todos trarão 
diversos produtos e serviços, não só para casamentos, mas também 
para bodas, aniversários e eventos coorporativos. É um evento que 
cresce a cada ano e estamos sempre buscando trazer novidades para 
quem deseja se inspirar e deixar o momento do casamento ainda 
mais especial", afirma Fernando Loggar, organizador do evento.

 
Desfile

E para abrilhantar o evento e convidar o público para conferir 
as novidades, a Feira terá uma abertura especial no dia 29 de 
julho, domingo, às 18h. Em um cenário inspirado nos jardins da 
França, diversas modelos desfilarão trajes casuais e moda festa 
para padrinhos, noivos e noivas. O desfile contará com a presença 
especial da Miss São Paulo Be Emotion, Paula Palhares, e da Miss 
Indaiatuba, Michelle Valle.
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CINEMA

MISSÃO: IMPOSSÍVEL - EFEITO FALLOUT - Lançamento  -  
Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  147 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   18h25 [TC]  /  21h30 
[TC]
Polo Shopping:  Quinta (26),  Sábado (28),  Domingo (29),  Segunda 
(30)  e  Quarta (1º):   16h30  /  20h30. Sexta (27)  e  Terça (31):   16h30
3D - LEGENDADO  -  atenção especial aos dias e horário de exibição 
desta versão
Polo Shopping: Sexta (27)  e  Terça (31):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   20h40
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   15h15  /  18h30
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   14h50 [TC]
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h35
.................................................................................................................
TODO DIA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  98 
minutos
LEGENDADO  -  atenção especial aos dias e horário de exibição 
desta versão
Shopping Jaraguá: Sexta (27),  Domingo (29)  e  Terça (31):   18h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26),  Sábado (28),  Segunda (30)  e  Quarta 
(1º):   16h30  /  18h45. Sexta (27),  Domingo (29)  e  Terça (31):   16h30
.................................................................................................................
DESOBEDIÊNCIA - Estreia  -  Drama / Romance  -  Classificação 14 
anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26),  Sexta (27)   e   de  Domingo (29)  a  
Quarta (1º): 21h50. Sábado (28):   14h00 - sessão “Cineclube Indaiatu-
ba”  /  21h50. *Atenção: para a sessão “Cineclube Indaiatuba” (14h00 
no sábado), ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.................................................................................................................
UMA QUASE DUPLA - 2ª semana  -  Comédia / Ação  -  Classificação 
12 anos  -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (26): 19h40. Sexta (27)  a  Domingo (29):   14h50  
/  19h40. Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   15h40  /  18h15
.................................................................................................................
HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - 3ª semana  -  Animação / Aventura / 
Comédia  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Domingo (29):   14h25  /  17h05  
/  19h25. Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   15h45  /  19h25
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Domingo (29):   14h05  /  15h50  /  18h50
Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   14h45  /  18h50
.................................................................................................................
ARRANHA CÉU: CORAGEM SEM LIMITE - 3ª semana  -  Ação / 
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Sábado (28):  17h30  / 22h00. Domingo 
(29):   somente  17h30.  Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   20h50
.................................................................................................................
HOMEM-FORMIGA E A VESPA - 4ª semana  -  Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  118 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26),  Sexta (27)  e  Domingo (29):   13h45  /  
21h05. Sábado (28),  Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   21h05
.................................................................................................................
OS INCRÍVEIS 2 - 5ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  
-  Classificação livre  -  127 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   15h20  /  18h00
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Domingo (29):   14h30  /  17h00  /  20h05
Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   17h00  /  20h05
.................................................................................................................
JURASSIC WORLD:  REINO AMEAÇADO- 7ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  125 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h10
.................................................................................................................

Na noite do dia 11/07 aconteceu na Muvers - We Connect 
Universes: a Palestra; “Inovação ou Morte:  Como se reinventar 
na Era Digital”, proferida pelo consultor de Inovação da Oracle, 
Leo Veri. Uma palestra interessante, com exercícios básicos 
de trabalho com clientes, tudo pelas mãos de Thales Fischer 
Levy. Parabéns Muvers pelo excelente trabalho de informação!

Na noite do dia 14/07, o Indaiatuba Clube realizou sua festa 
de aniversário de 61 anos, Com animação da Banda Mega Show, 
serviço de Buffete de “Visual Buffet” e decoração primorosa 
de Vlademir Seneme.

O Parque Mall – O mais novo Shopping de Indaiatba, deu 
início à segunda etapa da ampliação do seu mix de serviços e 
entretenimento para 2018, com o reforço de mais oito novas 
operações. O shopping anunciou ainda nesta terça-feira, dia 17, 
parcerias e novidades para o segundo semestre, que incluem o 
novo horário de funcionamento e a inauguração de uma das atra-
ções mais aguardadas pelos moradores de Indaiatuba e região, o 
boliche Dreams Games. Com as novas operações, o Parque Mall 
soma 17 novas unidades para este ano. As novidades anunciadas 
na última coletiva de imprensa são as unidades de beleza Explosé 
Cosméticos e o salão Val Nunes, além da Sandino Garden, Local 
Books, Prime Vistoria Veicular, um quiosque da rede McDonald’s 
e os já inaugurados Menu Restaurante e Doce Maria Brigaderia.

No próximo dia 28 de julho (sábado), a partir das 20h, a 
Praça Central do Polo Shopping Indaiatuba será palco da seleção 
dos finalistas de mais uma edição dos concursos Miss e Mister 
Indaiatuba 2018. Ao todo, 50 candidatos serão avaliados por um 
time de oito jurados que selecionarão 22 mulheres e 14 homens 
para a fase final do concurso. O público poderá acompanhar a 
disputa e torcer para seus candidatos favoritos no dia do evento.

E começou a disputa pela Taça Tupi, nossos meninos foram 
para São Paulo, mais precisamente no CERET Anália Franco, 
para a partida de Rugby contra o Rio Branco, resultado:

Tornados 41 x Rio Branco 10.
Grande jogo, AVANTI TORNADOS

 Um trabalho social desenvolvido pelo tatuador Rodrigo 
Buzzo, de 37 anos, natural de Itu, chamou a atenção de um em-
preendedor dos Estados Unidos. Além de sua habilidade em fazer 
tatuagens, Rodrigo começou a fazer sua arte sobre cicatrizes de 
pessoas que passaram por processo cirúrgico ou vítimas de aci-
dente, sem cobrar pelo seu trabalho. Em abril deste ano, quando 
esteve participando de um evento de tatuagens na Califórnia, ele 
comentou com um colega que realizava essa ação social em Itu. 
Essa notícia circulou pelo meio e um empreendedor do ramo, 
quis saber mais sobre seu trabalho. Nessa semana veio o con-
vite para Rodrigo dirigir um dos três estúdios da franquia desse 
empreendedor, a Socitey Ink, que pretende abrir naquele estado.

Maior evento de economia criativa do País, o Mercado Mundo 
Mix volta a reunir em Campinas expositores de diversas áreas artísti-
cas da região metropolitana e inova trazendo à cena cultural o debate 
sobre gênero com 1º Mundo Mix Drag Race, inédito concurso de 
drag queens inspirado em movimentos dos anos 90. Assim, a feira 
reafirma sua preocupação social, bem como exalta princípios fun-
damentais de educação, arte, sustentabilidade e empreendedorismo 
arrojado. O evento ocorre entre os dias 04 e 05 de agosto, das 12h às 
20h, no Centro Cultural de Inclusão e Integração Social da Unicamp 
(CIS-Guanabara), antiga estação de trem da Mogiana. Entrada franca.Aluno do Colégio Alves de Oliveira brincando na Colônia de férias



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

Professores da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro com o 
aluno Luiggi Tomaselli goleiro destaque da categoria SUB 07

Prof. Douglas e aluno João Miguel em recente treino na 
Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe SUB 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Equipe SUB 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Poy, Leonardo, Welber, Fernanda

Jéssica Autocheck

Os irmãos Felipe e Gabriel da Indaiá Pescados informam que 
estão trabalhando com magnífica carne de jacaré, que além 
de saborosa é muito saudável. Indaiá Pescados, o preço que 
você conhece com a qualidade que você merece!

Elizabeth, Edson e Marlene da Di Casa Móveis

Sandro, Rubens e Marisa no Cintra Restaurante

Fernando almoçando no Cintra Restaurante



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Nova coleção Magnólia

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

colcha sob medida, almofadas, 
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.

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata 
e mandioca fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 

Clientes assíduos e fiéis que constantemente 
prestigiam a Kostela do Japonês para 
saborear as delícias do Restaurante
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Não deixe de conferir de pertinho a Full Suspension, Oggi-Cattura 
Aro 29. Quadro Carbono. Grupo Shimano Xt. 22 Velocidades. 
Isso e muito mais você encontra na Duas Rodas Bicicletas! Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

1ª Turma formada no Curso de Portaria e Controle de Acesso da 
Atento Cursos

Comemore seu aniversário no Grenelle Gastro Pub e ganhe uma 
sobremesa ou drink à sua escolha. Aproveite essa maravilha! 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

A noiva 
Nathalia 
Souza. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Bernardo do 
proprietário 
Eloy, 
paciente 
da Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo

Aline, Clélia e Shirley equipe da Farmácia Aroma

Lucas

Willian, Julio e Rhyan

Igor, Eduardo e Pablo
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No sábado dia 21/07 foi a inaugurada a ICRiA - Instituição Casa Rosada de Indaiatuba, uma comunidade terapêutica que vai atender mulheres 
com transtornos causados pelo álcool,tabaco e outras drogas. Presentes, a primeira Dama Tania Castanho, autoridades, amigos, parceiros, 
toda diretoria e equipe de voluntários. O Mais Expressão deseja parabéns a todos e em especial aos fundadores Tania e Marcos!

Tiago Costa sempre surpreende, tanto no penteado das 
noivas,  como no cuidado com cada uma delas. Você que vai 
casar,  agende um horário e se surpreenda Tel.: 2516-6869.

Debora e Márcio  proprietários da nova Esfiharia de Indaiatuba, a 
PORTAL DAS ESFIHAS, que inaugurou na sexta feira dia 20/07. 
Vai ser sucesso garantido!

Amigos e clientes na inauguração oficial da loja Maria 
Bonita, que aconteceu no dia 20-07.  O Mais Expressão 
Deseja muito Sucesso.

Dalmo, Douglas, Gabriela (proprietária) Maria Clara, Alice e 
Álvaro,  Estilista e proprietários da Marca de Jeans  Sixty  Four, 
marcaram presença na inauguração da Loja Maria Bonita

Fernando da Mídia Maker com a cerimonialista e organizadora 
de eventos, Ivanilde Reis, na gravação do editorial de Noivas,  
realizado no Royal Palm Tower Indaiatuba.

Thamara Hiraga e Cesar Hiraga proprietários do Bassoli Café e 
Bistrô, convidam a todos leitores a conhecerem o espaço, que 
conta com um ambiente lindo e acolhedor

Gabriela Silva, 
proprietária 
da Loja Maria 
Bonita, inaugurou 
oficialmente sua 
loja no dia 20-07.

Renata retirando seu Kit (shampoo, petiscos e brinquedos) 
com a Dani na Dani Estética Animal
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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 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, quintal, garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(1st), sala de estar e jantar, coz, escritório, 
wc, nos fundos coz e wc, portão eletrônico, 
garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), 
sala de estar com pé direito duplo, sala de TV 
com lareira no mesanino, lavabo, coz planejada, 
lavanderia, dorm e WC de 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 amb, coz americana, wc com 
box e gabinete, 1 vaga de garagem descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.015m² - somente em dinheiro
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm, 
sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, varanda, pomar, área gourmet no alicerce, 
garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, 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.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm, sala, 
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
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, 
coz, wc, quintal, 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, gara-
gem 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, aque-
cimento solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana 
com ae, lavanderia, garagem coberta para 
2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, la-
vabo, 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 – 2dorms 
(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

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m², wc
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 256451 - Jd morada do sol - at 
125m2 ac 80m2 - 2 dorm/ sala/ copa/ coz/ 
wc/ as/ 2 gar R$250.000,00

ref. site 807881 - Jd morada do sol - 2 dorm. 
/ sala / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 290.000,00

ref. site 719102 - Jardim União – 2 dor-
mt / 1 suite / sala / coz / wc / lavand / gar 
R$235.000,00

ref. site 569102 - Monte Verde - 2 dormt/ 1 
suíte/ sala/ coz planej/ wc / lavand/ 1 gar 
R$1.100,00 + IPTU

ref. site 359102 - Vila Formosa – 3 dormt 
/ 1 suite / sala / coz / wc / lavand / gar 
R$340.000,00

ref. site 389102 - Recreio Campestre Inter-
nacional Viracopos – 4 suites / sala 2 ambt 
/ coz / lavabo/ lavand / churrasq / 3 gar 
coberta R$1.800,00 + IPTU

ref. site 81401 - Jd. regente - 3 dorm / suite 
/ sala / coz / wc / as / 2 gar cob / churras / 
R$ 320.000,00

ref. site 797102 - Torres da Liberdade -  3 dor-
mt/ 1 suite/ sala 2 amb/ coz planej/ wc / lavand/ 
varanda/ 2 gar R$600.000,00 + Cond + IPTU

ref. site 017102 - Jardim Morada do Sol – 1 
dorm/ cozinha/ WC / lavanderia – R$650,00 
-  Incluso água, luz e IPTU

ref. site 408002 - Montreal Residence – 3 
dormt/ 1 suite / closet /  sacada / sala 2 amb/ 
lavabo/ coz planej / wc social  /escritório / quin-
tal / varanda gourmet – churrasq /lavand / 1 
gar – R$3.500,00 + cond + IPTU – R$658.000,00

 ref. site 610202 - Jardim Esplanada – 3 
suites / sala 2 amb / escrit / varanda / coz 
planej / wc / lavand / churrasq / jardim / 4 
vagas de gar – R$3.800,00 +IPTU

ref. site 81401 - Cidade nova - dorm. / sala 
/ coz. / wc / as. R$ 750,00

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OFERTA IMPERDÍVELL!!!! 3 CASAS DE 02 CÔ-
MODOS E WC EM LOTE DE 125M ²NA 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 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 ACABA-
MENTO 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 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA 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 SUPE-
RIOR:02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SO-
CIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM VIS-
TA 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 ELETRONI-
CO. 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 
CHÁCARA DE 1000m2(SÓ O TERRENO) EM 
INDAIATUBA SP + CASA NO JARDIM LAGUNA 
EM SALTO SP, POR CASA EM LOTE INTEIRO 
EM INDAIATUBA SP. F=19-99762-7997/3935-
3294.CORRA!

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. SOLAR DOS GIRA-
SOIS, 3º ANDAR COM 02 DORM –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. 
SUPER CONSERVADO.LINDO!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE JULHO. DE:  R$230.000,00 
POR APENAS: R$210.000,00 AC.FINANCIA-
MENTO. 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 PEI-

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

XES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDA-
DE,  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

TERRENO VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1060,00P/ M2 
-ESCRITURADO. 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-82) (PAV.INF) -02 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV - GARAGEM 
R$ 900,00  + 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-LA-
VANDERIA –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

SALÃO COMERCIAL
ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)

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 dor-
ms (1 suíte), 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 suí-
te), 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, paisa-
gismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. 
R$500,00 isento de IPTU
CA03778 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos c/ vaga 
p/ moto. R$550,00 + IPTU
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. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.
AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + 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.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + 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
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 dormitórios (1 suíte), sala, 
cozinha e garagem. R$1.300,00 isento de IPTU
CA03795 – VILA CASTELO BRANCO - 2 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, despensa e garagem, 1 salão na 
frente de 30m² com 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 suí-
te), sala, coz. planejada, copa, lavand e gar p/ 2 carros 
cobertas. R$1.300,00 + IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 
suíte), sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 
máster), sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, 
escritório, lavabo, piscina, 1 dorm, WC, área c/ 
churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + 
Cond.

CA03834 – COND. MARIA DULCE - 3 dorms (1 suí-
te), sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

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, banheiro, 
sacada e 1 vaga. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. Mobiliado 
- 2 dorms c/ AE (1 suíte), sala, coz. c/ estufa e cook-
top. 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. americana 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 + Cond. R$405,00 + IPTU 

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

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

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

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

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

CENTRO 
SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
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

VILA GEOGIRNA CA0255 
IMÓVEL DE FUNDO, QUINTAL 
INDIVIDUAL. 
01 DORM, SALA, COZINHA, A.S, E 
GARAGEM P/ MOTO. 
R$ 700,00 + IPTU
 
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$ 1100,00 + IPTU

JD TURIM CA03054
CASA NOVA, 03 DORM (1SUÍTE), 
SALA, COZINHA,A.S, QUINTAL E 
GARAGEM COBERTA  
R$ 1400,00 + IPTU 

VILA GEOGIRNA CA03059 
02 DORM (1 SUÍTE), SALA, COZINHA 
PLANEJADA, BANHEIRO, A.S COM 
MOVEIS, ÁREA GOURMET EM PISO 
SUPERIOR E GARAGEM COBERTA P/ 
02 AUTOS COM PORTÃO ELET. 
R$ 1500,00 + IPTU

VILA AREAL CA03047 
03 dormitórios (1suíte), ( 2 dormitórios 
com armários), sala, cozinha, área de 
serviço, quintal e garagem coberta 2 
carros e 2 descoberta.
imóvel de frente. 
R$ 1800,00 + IPTU

VILA GEOGIRNA CA03058 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, ÁREA DE 
LUZ, COZINHA, BANHEIRO E GARA-
GEM 2 AUTOS
R$ 2000.00 ISENTO IPTU

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 
(PROX AV CONCEIÇÃO)
 sobrado: ampla sala, escritório com suí-
te 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 
varanda, 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).

AZALEIA DE ITAICI AP00855 
03 DORM, SALA, BANHEIRO, COZI-
NHA, A.S E GARAGEM COBERTA.  
APARTAMENTO PLANEJADO ( DORM, 
COZ E BANHEIRO )
R$ 850,00 + COND + IPTU

OPORTUNIDADE BELVEDERE JD 
SEVILHA.
APARTAMENTO NOVO (PRIMEIRA 
LOCAÇÃO)
03 DORM (SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA, A.S, VARANDA GOURMET, 
E GARAGEM 
R$ 900,00 + COND. + IPTU. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

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

Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormi-
tório, Wc. Casa fundos – 01 dormitório, 
coz, 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 financia-
mento. Aceita permuta por terreno em 
Indaiatuba. R$ 280.000,00

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 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 GARA-
GEM. TERRENO 250m² R$  375.000,00

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

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

JD REGINA CA03057 
Área do terreno 250m², com uma 
área total de edif 141,66m². Imóvel 
diferenciado pelo seus planejados nos 
3 dormitórios, banheiros, cozinha, área 
de serviço, sala, área gourmet, gerador 
de energia a gás, sistema de segurança, 
portão eletrônico 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 so-
cial planejado, área gourmet 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, 
Playground, Salão de festas, 2 Piscinas, 
03 dormitórios com sacadas (1 suíte), 
com piso laminado Duraflor, 2 banheiros 
(1 lavabo), com box de vidro temperado.  
Sala 02 ambientes, Cozinha com armários 
planejados e Lavanderia com piso em 
Porcelanato.  Quintal com Churrasqueira 
e Espaço Gourmet coberto contendo pia e 
churrasqueira. Jardim Frontal montado e 
Vagas para 2 carros, energia interna 110v 
e 220v. R$ 382.000,00

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

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

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

"PARA PROPORCIONAR UMA SEGURANÇA AINDA MELHOR, TRABALHAMOS COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO ACEITAMOS 
CHEQUE CAUÇÃO PARA OS SENHORES PROPRIETÁRIOS, A IMÓBILIÁRIA CHIDO NÃO TRABALHA COM A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL.

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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Vende-se casa  no 
condomínio Montre-
a l  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 v is ta  com 
450.000,00). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 MIL 
- (19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Casa  com 2  do rms 
no Jd. Morada do sol 
R $ 2 9 0  M I L  F .  ( 1 9 ) 
9 8 1 3 6 - 7 3 3 1  C R E C I 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092

Oferta Imperdível - 3 ca-
sas de 02 cômodos e wc 
em lote de 125m² na Mo-
rada 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 en-
trada + 73 X R$1.650,00
Oportunidade Úni -
ca - Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitórios 
(1 Suíte) sala- cozinha 
–wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. opor-
tunidade 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. 
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 julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294

J a r d i m  H u b e r t :  3 
dormitór ios (1 sui te) 
coz inha  amer i cana , 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
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 am-
bientes, lavabo, wc so-
cial, 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 
F. 9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jardim Laguna em 
Salto, por casa em lote 
inteiro em Indaiatuba 
F. 9.9762-7997 / 3935-
3294.

Vila Brizola – CA02996 - 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215
C a s a  t é r r e a ,  P o r -
tal dos Ipês, 3 suítes, 
sem piscina, cozinha 
planejada e aquecedor 
solar F.: (19) 3800-4078 
ou (19)  99913-9801 
Aceito 50% casa ou 
terrenos. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor solar, 
área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 como-
dos sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vila Suiça,  por apenas 
R$ 446.000,00,  exce-
lente oportunidade, Casa 
com 250 m2 de cons-
trução.  3 dormitórios, 1 
suite, 2 wc, garagens. 
Ref. CA00120 -  19.  
3816.8380  - 98364.0235
Jd.Paulista II, excelente 
imóvel,   3 dormitórios, 
1 suite, 2 salas,  wc,  3 
vagas de garagem, 207 
m2 AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  19 - 
3816,8380  -  98364.0235

Sua casa com finan-
ciamento de terreno e 
construção a partir de R$ 
185.000,00 -  Jd. Nova 
Veneza,  Jd Veneza,  Jd. 
Sabiás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  F. 
3816-8380  ou  9.8364-
0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, A.C. 35 m² 
A.T. 83 m². Toda reforma-
da com documentação e 
escritura. R$155.000,00. 
F: (19) 9 8979-4700
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, cozi-
nha, dois banheiros e 
área com churrasqueira. 
Garagem para 6 carros. 
Valor R$ 380.000,00, 
aceita terreno em con-
domínio. Fone(19) 3835-
1772 ou (19) 9 9708-
3931.
Vila Soriano - 2 dormitó-
rios (1 suíte planejada), 
sala, cozinha planejada, 
lavanderia e garagem 
com portão eletrônico. 
R$350.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala e 
cozinha integrada, 2 ba-
nheiros, churrasqueira e 
jardim. Área de serviço 
coberta ao lado da cozi-
nha. Preparada para ar 
condicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode ser 
automatizado. Grade nas 
janelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: (19) 
99164-1734

Jd. Morada do Sol - 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
WC social e 2 vagas de 
garagem descobertas. 
R$235.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Jardins do Império - Ex-
celente casa térrea com 2 
suítes + lavabo, sala ampla, 
cozinha americana inte-
grada à sala de jantar e ao 
espaço com churrasqueira. 
Acabamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Pq. São Lourenço - 2 dor-
mitórios, W C social, sala, 
cozinha americana inte-
grada à lavanderia, 1 vaga 
de garagem e área de lazer 
completa. R$194.900,00. 
Aceita financiamento ban-
cário. Fone: (19) 99164-
1734
 

Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embuti-
dos), sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira 
e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond. Fone: 99778-4336
Jd. Esplanada II - 3 dor-
mitorios (1 suíte), sala 2 
ambientes, cozinha plane-
jada, banheiro, lavanderia, 
garagem para vários carros 
e nos fundos com 1 dormi-
tório, cozinha grande e ba-
nheiro. R$2.500,00 + IPTU. 
Fone: (19) 99778-4336

 
Apto Spazio Illuminare, 
cond. com infraestrutura 
de lazer completa,  por-
taria 24 horas, ótima lo-
calização. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozinha 
planejada no segundo 
andar, bloco 10 (próximo 
a portaria, área de lazer e 
vista privilegiada) Condo-
mínio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apartamen-
to por R$ 160.000,00,  
com 2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, garagem. 
Ref. AP00037   19 – 
3816.8380  - 98364.0235
Parque São Lourenço, 
apartamento cm 127 
m2,  R$ 265.000,00, com 
3 dormitórios, 1 suite,  1 
garagem.  Ref. AP00031  
-  19 .   3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial Prima-
vera 2 dormitórios,  wc,   
sala,  cozinha,  lavan-
deria externa,  varanda 
e quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  valor  
R$ 265.000,00. Aceito 
financiamento bancário.   
FONE 19 -  3816.8380  
-  19 – 9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga de ga-
ragem coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000. F. 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  c o z i n h a  p l a n e j a -
da.  Garagem com 2 
vagas,  83 m.  Tratar 
com Sr. Perez F.: (19) 
99697-6698 Valor: R$ 
430.000,00
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R $  8 0 0  M I L  -  ( 1 9 ) 
9 8 1 3 6 - 7 3 3 1  C R E C I 
74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd.  Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
9 8 1 3 6 - 7 3 3 1  C R E C I 
74.092
A pa r ta m e nto  nov o 
Bombinhas  –  SC 2 
dormi tór ios sendo 1 
suíte 400 metros da 
p r a i a .  P e r m u t o  p o r 
imóvel em Indaiatuba. 
Valor:  R$380.000,00 
F.: (19) 99762-5005
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2  do rm ,  sa la ,  coz i -
nha, wc, lavanderia e 
1 vaga de gara. Su-
per  conservado.L in-
do! !  Em ofer ta  para 
o  mês  de  abr i l .  de : 
R $ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0  p o r 
apenas: R$210.000,00 
ac.f inanciamento.  F. 
( 1 9 )  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294.
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Apartamento edifício Ana 
Maria, Jd. Primavera - 3 
quartos, 1 suíte, piscina, 
salão de festas, salão de 
jogos, academia. Valor: 
R$ 1.480,00 direto com 
proprietário. Contato: (19) 
3885-4406 - 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$1.000,00 + condomínio 
+IPTU F. 998850454
Alugo apartamento no 
centro, com 3 quartos, 1 
banheiro, sala, cozinha e 
lavanderia separada da 
cozinha. Todo reformada. 
Valor R$ 1.200,00 (con-
domínio e IPTU incluso). 
Fone(19) 3835-1772 ou 
(19) 9 9708-3931.
Cocais II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga de ga-
ragem coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: (19) 
99168-6945
Ed. Royale - 3 dormitórios 
com armários (2 suítes), 
banheiro, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, va-
randa gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º subso-
lo. R$2.000,00 + IPTU + 
Cond. Fone: (19) 99168-
6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, AT 
1550m2, Documentado 
para transferência imedia-
ta. R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. Creci 
65362.
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272

Chácara no Pq. Da Gra-
ma com 5.130 m² R$180 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294

 
Mosteiro de I taici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 F. 
3875-2215
Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a partir 
de R$ 240.000,00 melhor 
localização da cidade F. 
3875-2215
Terreno condomínio 
Bréscia 200 m² plano. 
Tratar com proprietário. 
Valor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Vendo/ Troco : terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo ao 
colégio Objet ivo e o 
novo Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 -  
9.83640235 

Jd. Tropical,  terreno com 
150 m2,  escriturado,  pla-
no, cercado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito carro 
novo, Corolla,  Honda,  
Ecosport,  por  até R$ 
100.000,00 como parte 
de pagamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Jd. Montreal,  espetacu-
lar terreno, 167 m2,  por 
apenas R$ 165.000,00. 
Ref. TE00010  -  19. 
3816.8380 – 98364.0235
Jd. Dos Lagos,  condomí-
nio fechado, alto padrão, 
excelente localização, 
Terreno com 525 m2,  
área construída 345 m2, 
4 suites,  3 salas, 4 gara-
gens. Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-8380 
ou 98364-0235
Vende-se terreno Vila 
Mariana A.T. 1000 m ² 
Valor: R$ 120.000,00 tratar 
c/ Rubinho F.: 99337-4437
Alugo terreno Vila Pom-
péia 500 m ² de esquina. 
Valor: R$ 3.500,00 direto 
com o proprietário. Con-
tato: (19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topografia. 
Documento ok. Preço: 
R$ 180.000,00 F.: (19) 
99697-6698
Terreno condomínio 
Jardim dos Lagos 525 
m² plano com vista. Va-
lor R$295.000,00 F.: (19) 
98257-4799
Terreno de 1.040 m², em 
Porangaba ( Rodovia 
Castelo Branco ) em um 
loteamento, na cidade, 
com muitas casas já cons-
truídas. R$ 130.000,00 
- Irineu (190 3935-6376 
- (19) 99290-2079
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150M2 – 
planíssimo – R$1060,00 P/ 
M2 -escriturado. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Lote Industrial - 1.000m². 
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 mobilia-
do, 2 banheiros e ga-
ragem 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 lavanderia. 
Quintal com edícula con-
tendo 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. Oswal-
do Cruz, 268 F.: (19) 
98716-9978
Salão e galpão no Cida-
de Nova, 400m². Valor 
tratar com o proprietário. 
F. 9.9292-4120
 

Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, fil-
mes - diversos gêneros, 
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 colchão casal 
R$ 70,00 F.: 3875-7624
Vende-se Micro-ondas 
Brastemp R$ 80,00 F.: 
(19) 3875-7624

Vendo título do clube 
9 de Julho. Valor R$ 
1.600,00. Contato: (19) 
3885-4406 - (19) 98239-
4260
Vendo Iphone 4s. Valor: 
R$ 150,00 (19) 3875-7624
Vendo kit gás fiurino 
Contato: (19) 3935-1633
Vendo portão 3x2 m. Con-
tato:  (19) 3935-1633
Vendo maquina de recar-
regar cartucho. Contato:  
(19) 3935-1633
Vende-se máquina de 
lavar roupa. Valor R$ 
300,00 Falar com Sônia ou 
Luiz F.: (19) 3016- 3599 ou 
F.: (19) 3935- 8330
Vende-se 1 Rack de teto 
do Hoda City R$250,00 F.: 
(19) 3318-0657
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Valor 
R$ 150,00. Escapamento 
com ronco esportivo semi-
-novo. F.: (19) 98835-2781
Vendo jogo de sofá mar-
rom, com 5 lugares semi 
novo R$330,00. Estudo 
ofertas F.: (19) 98716-
9978
Vendo 1 fogão BRAS-
T E M P  s e m i  n o v o 
R$390,00. Estuda ofertas 
F.: (19) 98716-9978
Procuro bicicleta de gi-
nástica usada para com-
prar. F.: (19) 3392-8316
Vendo raque parte in-
ferior cristaleira. Estu-
do ofertas. Semi nova 
R$340,00. 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, 
p r e t o ,  a u t o m á t i c o , 
Flex, km: 8.163, por R$ 
87.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, pre-
to, Flex, km: 28.650, por 
R$ 54.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e fi-
nancio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, por 
R$ 43.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Et ios  Sedan  P la t i -
num, manual,  preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 2011 
cor: prata completo (ar, 
direção e trava) baga-
jeiro original, valor: R$ 
17.000,00. Falar com 
Rodrigo. F.: (19) 97407-
5459 (whats app) / (19) 
3392-9713
Vendo Xsara Picasso 
2004 R$ 4800,00 abaixo 
da tabela fipe. Ar,vidro elé-
trico, computador de bordo, 
direção hidráulica, rádio, 
banco com regulagem de 
altura e documento ok. 
Valor da venda 10.000,00. 
Aceito moto no valor de 
até 4.000,00. Falar com 
Marcelo (19) 974224078

March, 1.0S, completo, 
manual, Flex, preto, por 
R$ 33.990,00, km:47.600, 
por R$ 33.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.

Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento Residencial 
e hospitalar poço referên-
cias e experiência contato 
Evelyn - 19 9 88694313 ou 
19 9 94466299
Ofereço-me como cui-
daDora de idosos, como 
acompanhante hospitalar 
qualquer horário, folguista 
e final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app
Ofereço-me como faxi-
neira diarista, com refe-
rência e experiência (19) 
99417-0626 
Ofereço-me como limpa-
dor de vidros, corpus (co-
leta de lixo), ajudante em 
geral. F.: (19) 99712-4862
Ofereço-me como servi-
ços de motorista e cami-
nhão F.: (11) 975314276

Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure. Pro-
moção: corte, hidratação 
+ escova R$ 45,00. Pé + 
mão grátis sobrancelha F.: 
99369-5615 ou  3935-0499
Ofereço-me para prestar 
serviços de cortar grama 
e limpeza de terreno. Te-
nho máquina. Falar com 
Denis. (19) 95223-7579
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 pintor 
(textura, grafiato, projeta-
do etc ) em geral. Entrar 
em contato com José Car-
los. F.: (19) 99144-4770 / 
(19) 99175-7217
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como mar-
ceneiro. Coloco portas, 
fechaduras e faço guarni-
ção de acabamentos F.: 
(19) 98770-9178
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Auxiliar de linha de produ-
ção( Exclusiva PCD)
Camareira de hotel
Campeiro de fazenda
Chefe de cozinha
Consultor de vendas
Coordenador Pedagógico
Cozinheiro 
Eletricista
Embalador a mão super-
mercado (PCD)
Encanador 
Instalador de sistema ele-
trônico de segurança
Mecânico de automóvel
Motorista carreteiro
Motorista de caminhão
 Operador de centro de 
usinagem
Operador de torno coman-
do numérico
Recepcionista de hotel 
Repositor de mercadorias 
(PCD)
Servente 
Soldador
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  (CADASTRO) – 
Experiência na função. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
AJUDANTE GERAL – Para trabalhar como 
auxiliar de montagem e instalação de vidro 
temperado e esquadria de alumínio. 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 Recrutamento & 
Seleção, temporários e terceirização. Residir 
em Indaiatuba. CNH categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa em Indaiatuba e região.
FERRAMENTEIRO – Experiência em fer-
ramentaria de moldes plásticos. Residir em 
Indaiatuba ou região. Para trabalhar em 
Monte Mor.
OPERADOR DE TORNO CNC – Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia e Leitura e In-
terpretação de desenho. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de horário. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Experi-
ência em controle de acesso e ronda. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC – Co-
nhecimento nos comandos Fanuc, Siemens,  
Fagor e Msc. Ter curso de metrologia e inter-
pretação de desenho mecânico e/ou mecânica 
convencional. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino médio com-
pleto. Experiência comprovada em carteira. 
Realizará preparação da superfície (lixar, polir, 
desengraxar, decapar, olear), preparação da 
tinta para aplicação com pistola e posterior 
limpeza e conservação dos materiais utiliza-
dos. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE PLÁSTICO – Para trabalhar na 
cidade de Monte Mor. Noção de Processos de 
Injeção.  Conhecimento em troca de moldes 
de injetora. Conhecimento básico: hidráulico, 
pneumático e elétrico.
VENDEDOR (A) – Ensino médio completo. 
Para trabalhar em comércio do Ramo de 
material de construção. Residir em Indaiatuba.

empregos

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de Segunda a 
Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Enviar currículo para: contato@atentoseg.com.br 
ou comparecer no endereço com  currículo: 

Av. Fábio Ferraz Bicudo, 411 - Jd. Esplanada 
- Próximo a Padaria Suíça do Parque Ecológico - 

Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE PCP (8287): 
ANALISTA FINANCEIRO (8372): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123):
AUX. DE PRODUÇÃO/ MODELADOR (8377): 
AUXILIAR  DE COMPRAS (8374): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8370): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8376): 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8363):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (8347): 
AUXILIAR FERRAMENTEIRO (8351): 
AUXILIAR FINANCEIRO (8361): 
CONTADOR(A) (8348): 
COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 
DESIGNER GRÁFICO DE MODA (8343): 
ESTAGIO  TEC. ELETROELETRÔNICO (8358): 
ESTÁGIO EM COMPRAS (8367): 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8366): 
GERENTE DE MODA/ CONFECÇÃO (8342): 
MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 
MECÂNICO MONTADOR (8336): 
MOTORISTA (8268): 
OPERADOR  MULTIFUNCIONAL/ TORNO 
CNC (8341): 
OPERADOR DE MÁQUINA POLITRIZ (8373): 
OPERADOR DE PRENSA (8380): 
OPERADOR DE SERRA (8328): 
OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO 
(8318): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8337): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8355):
OPERADOR MÁQUINAS (8310): 
OPERADOR MÁQUINAS/ CARROSSEL 
(8371): 
OPERADOR MÁQUINAS/ TORNO CNC (8362): 
PREPARADOR DE MÁQUINAS MANUAIS 
(8356): 
SOLDADOR (8369): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8352): 
TÉCNICO ELETRÔNICO (8349): 
TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 
(8242): 
TÉCNICO MECÂNICO (8350): 
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO JR. 
(8309): 

Interessados 
entrar no site 

www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga 
para se candidatar

Porteiro – Masculino. Desejável experiên-
cia em Portaria, CNH A/B (carro e moto) e 
ter condução própria. Ter disponibilidade 
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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