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Corpo de homem é encontrado 
no Recreio Campestre Jóia Pág. A11

JME

Bandeira tarifária 
vermelha é mantida 
para agosto

OAB realiza 
atendimento na 
Praça D. Pedro II 

ECONOMIA CONSULTA

Pág. A8 Pág. A9

A Aneel anunciou que a 
bandeira vermelha patamar 
2 estará em vigor no mês de 
agosto. Com isso, os consu-
midores terão um acréscimo 
de R$ 5 para cada 100 kWh 
(quilowatts-hora) consumidos.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil, Subseção de Indaiatuba/
SP, sempre atuante na defesa 
dos direitos do cidadão, presta 
serviços à comunidade de suma 
importância para a garantia de 
acesso de todos a justiça.

Faici recebe hoje a dupla Maiara & Maraísa 
RODEIO

O Palco da Faici recebe 
na noite de hoje, dia 
3, as irmãs Maiara & 
Maraísa que voltam se 
apresentar na cidade, 
agora como Embaixa-
doras da Faici 2018. A 
edição de 30 anos segue 
até o dia 11 de agosto e 
receberá diversos canto-
res, além de contar com 
diversas novidades.

Estreantes do Troféu 
Frutos de Indaiá 
comemoram indicação

Prova objetiva dos 
Concursos Públicos 
será no domingo

PREMIAÇÃO PROVA
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A 13ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiá conta com 
empresas e empresários que 
irão receber pela primeira vez 
o troféu como reconhecimen-
to e qualidade pelos serviços 
prestados em 2017.

Domingo, dia 05 de agosto, será 
o primeiro dia de prova objetiva dos 
Concursos Públicos nº 01/2018 (car-
gos sem prova prática), nº 02/2018 
(cargos com prova prática) e nº 
03/2018 (guarda civil aspirante), da 
Prefeitura de Indaiatuba. 
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Comércio está otimista 
com as vendas para o 
Dia dos Pais

VENDAS

Pág. A3

A Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai) estima 
um crescimento de 7,5% 
nas vendas para o Dia dos 
Pais deste ano em relação 
a 2017. 

DIVULGAÇÃO
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A loja 3 do Sumerbol foi inaugurada em grande estilo! A loja é maravilhosa, e conta com 
um mix de produtos! Parabéns pelo empreendimento!!!

INAUGURAÇÃO
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Editorial
Doe Vida!

Artigos

Todos os dias, em todo o mundo, acontecem 
cirurgias, acidentes e queimaduras graves que 
tornam a transfusão de sangue necessária. Para 
atender essas demandas e ainda possibilitar 
tratamento a portadores de hemofilia, leucemia 
e anemias, a doação espontânea e periódica é 
fundamental.

No Brasil, há uma grande carência de san-
gue nos hemocentros devido à falta de doação.  
Atualmente, o percentual anual de doadores, no 
país, varia de 1,76% a 1,78 da população, quan-
do o necessário seria de 3% a 5%. Se cada pes-
soa saudável doasse sangue espontaneamente, 
pelo menos duas vezes ao ano, haveria sangue 
suficiente para atender toda a população.

Além de uma atitude de solidariedade e ci-
dadania, doar sangue é um ato simples e seguro 
que não provoca nenhum prejuízo à saúde do 
doador, além de ser um ato de amor!

Iluminação Pública de Hortolândia tem 
80% de “ótimo” e “bom”

Esportes lança 3º 
“Dança Campinas” 
sábado em praça no Centro

SAMU passa a contar com mais uma equipe 
e nova ambulância em Sumaré

Saúde Pública de Nova 
Odessa é a 2ª pior da RMC, 

aponta Indsat

Hortolândia permanece apresentando bons resultados em Ilumina-
ção Pública. Dessa vez, o serviço prestado fechou 
o 2º trimestre com 80% de “ótimo” e “bom”, 15% 
de “regular” e apenas 3% de “ruim” e péssi-
mo”. A pesquisa foi realizada pela Indsat e 
ouviu 400 entrevistados. Neste trimestre, 
a Iluminação Pública conseguiu Alto 
Grau de Satisfação mais uma vez e 
já é considerada o 3º melhor serviço 
público prestado no município.

A Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer (SMEL) junto com várias 
academias de dança de salão da cidade 
lançam o “Dança Campinas”, terceiro 
Campeonato de Dança de Salão de Campinas 
neste sábado, dia 4 de agosto, às 11h30, na praça Rui 
Barbosa, localizada na rua 13 de Maio, no Centro da cidade. Na 
abertura, apresentação de dança de casais de seis academias. Os 
interessados devem fazer a inscrição entre os dias 6 e 17 de agosto.

Sumaré agora conta a quarta equipe do SAMU, que realizará 
o atendimento de suporte básico. Antes, o município 

contava com duas equipes de suporte básico e uma 
de suporte avançado. Agora, com uma ambulân-

cia 0km totalmente equipada, serão 3 equipes 
para suporte básico, que visam garantir, por 
meio de medidas simples e não invasivas, as 

funções vitais dos pacientes e evitar o 
agravamento de suas condições, até a 
chegada à unidade de saúde.

Segundo uma pesquisa feita pelo 
Ranking Indsat, a saúde pública de Nova 

Odessa é a segunda pior entre os 15 maio-
res municípios da RMC. O levantamento foi 

realizado pela Indsat durante o 2º trimestre deste 
ano. A Saúde Pública foi avaliada como “ótima” ou 

“boa” por 17% dos moradores. Avaliações “regulares” soma-
ram 33%, enquanto 50% reprovaram o serviço prestado em 
Nova Odessa. O instituto ouviu 400 moradores no município.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
4 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
4 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
5 DOM.   NÃO OPERA
6 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
6 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
6 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
6 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
6 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
7 TER. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
7 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
7 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
7 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
7 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
7 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
8 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
8 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
8 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
8 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
8 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
9 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
9 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
9 QUIN. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
9 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
9 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
9 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
10 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
10 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
10 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
10 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
10 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
10 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
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Danilo Parisotto – Amira – Web Systems – www.amirainfo.com.br – 19-3312-2067

FAZENDO GOL CAMPEÃO

Arquivos na nuvem estão seguros ?

No nosso treinamento psicológico para o Caminho de Santiago de Compostela, somos preparados para transformar 
nosso cansaço e dores durante a caminhada em alavancas para atingirmos o objetivo de chegarmos ao local proposto 
e formas de superar as nossas crenças limitantes. São cinco dias de preparação no Brasil antes de viajarmos para 
a Espanha, na Galícia. No futebol, há um momento em que o jogador tem de dar chute na bola para frente ou no 
gol para marcar um ponto. No circuito universitário havia, há alguns anos, um rapaz que era o recordista do chute. 
Ninguém chutava tão forte quanto ele. O importante nessa história era que o pé que ele utilizava para conseguir tal 
façanha, não tinha nenhum dos dedos! Quando descobriram isso, fizeram inúmeras entrevistas, e a primeira pergunta 
era sempre do tipo: – Como é que tendo tal deficiência, consegues fazer uma coisa que ninguém mais consegue? 
E ele, orgulhosamente, respondia: -Porque eu cresci ouvindo meu pai a dizer: “Encara as tuas deficiências e teus 
problemas como desafios, nunca como desculpas!” Temos ótimas desculpas quando não queremos fazer alguma 
coisa ou quando fracassamos nos nossos objetivos.  Quer ser uma pessoa vitoriosa, faça nosso treinamento Signa1, 
ligue para 019-38757898/992142100 – fale com a Paula – www.signatreinamentos.com.br   Trevisan José

Hoje ter um servidor para pequenas empresas para armazenarem arquivos é coisa do passado. A comodidade de 
colocar seus arquivos em um ambiente de clouding computer ( nuvem ) é muito interessante, mas a segurança de dados 
nesse tipo de armazenamento costuma ser posta em dúvida.

Os fatores que ganham a confiabilidade no armazenamento em nuvem, como a facilidade no acesso dos arquivos em 
qualquer lugar, bastando ter uma conexão com a internet e os custos mais baixos para manter o serviço, trazendo van-
tagens, porém, algumas medidas para isso são necessárias. Neste artigo, vou apresentar  as possíveis ameaças ao cloud 
computing e como contorná-las para usufruir do serviço com tranquilidade. 

1 - Quebra de Segurança de dados 
Ambientes de nuvem enfrentam muitas das mesmas ameaças que as redes corporativas tradicionais, mas, devido à 

grande quantidade de dados armazenados em servidores de nuvem, os provedores tornam-se um alvo muito cobiçado pelos 
hackers. Quando uma quebra de segurança de dados ocorre, as empresas podem incorrer em multas ou podem enfrentar 
ações judiciais ou acusações criminais. As investigações de quebra de segurança e as notificações de clientes podem gerar 
custos significativos. Efeitos indiretos, como danos à marca e perda de negócios, podem afetar as organizações por anos.

2 - Senhas Fracas
Ataques frequentemente resultam de autenticação fraca, senhas fracas e gerenciamento de chaves ou certificados 

deficiente.
Importante rever o que mais acontece de esquecerem de remover o acesso do usuário quando uma função de trabalho 

muda ou um usuário sai da organização ou a senha é feita sem se preocupar com a segurança
3 – Clones de site e aplicativos de celular
Praticamente todos os serviços em nuvem tem aplicativos .A segurança e a disponibilidade dos serviços em nuvem 

— de autenticação e controle de acesso à criptografia e monitoramento de atividades — dependem da segurança do apli-
cativo. Interfaces fracas expõem as organizações a questões de segurança relacionadas a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e responsabilidade.

4 – Realize Backups contínuos
Realizar backups contínuos dos arquivos em nuvem é uma boa prática pois reduz a change de se algo aconteça com 

seus dados na nuvem você tem uma cópia do mesmo dentro de um HD externo ou pen drive .
Para garantir a efetividade do backup, auditorias devem ser realizadas, analisando se todos os backups estão sendo 

feitos corretamente, se nenhum dado está sendo perdido e se a imagem está, de fato, funcionando e poderá ser usada 
para restaurar arquivos da nuvem em uma situação critica.

Espero que essas informações sejam úteis para quem usa e quem pretente usar esses recursos modernos de compar-
tilhamento de arquivos. 

Um forte abraço e até nosso próximo artigo
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Comércio está otimista com as 
vendas para o Dia dos Pais
Expectativa é de que as vendas de 2018 aumentem 7,5% em relação ao ano passado

GUILHERME LIBERALESSO

A Associação Comer-
cial Industrial e Agrí-
cola de Indaiatuba 

(Aciai) estima um crescimen-
to de 7,5% nas vendas para 
o Dia dos Pais deste ano 
em relação a 2017. “Essa 
expectativa ocorre devido às 
vendas positivas de outros 
anos e a maior relevância que 
a data vem ganhando”, afirma 
o presidente da associação, 
Antônio Aparecido Pereira.

Pela projeção da Aciai, 
os produtos que mais devem 
movimentar as vendas são 
vestuários, calçados, joias e 
relógios, eletrônicos e acessó-
rios masculinos. Além disso, 
os restaurantes devem receber 
muitos clientes na data.

De acordo com a Associa-
ção Comercial, o comércio 
funcionará em horário normal, 
das 9h às 18h30, de segunda-
-feira à quinta-feira. No sába-
do, dia 11, será das 9h às 18h. 
A exceção será na sexta-feira, 
dia 10, que antecede o Dia 
dos Pais, quando o comércio 
funcionará das 9h até às 20h.

De acordo com o presi-
dente da Aciai, o Dia dos Pais 

surpreendeu muito o comércio 
nos últimos anos: “É uma data 
que vem se destacando no co-
mércio com resultados acima 
da média. A expectativa de 
vendas é muito positiva, a cada 
ano que passa, tem ganhado re-
levância, se tornando uma data 
muito especial, as pessoas aca-
bam buscando presentes. His-
toricamente em alguns anos 
quando a situação climática 
ajuda, a data tem apresentado 
um aumento de vendas muito 
positiva superando até o Dia 
das Mães”, explica Pereira.

A associação também irá 
realizar o show de prêmios no 
Dia dos Pais. O sorteio será de 
uma moto Honda Fan 0km, um 
vale compra no valor de R$ 
1000, um outro no de R$ 500, e 
dois no valor de R$ 250.

Shoppings
Os shoppings também espe-

ram aumento nas vendas. O Polo 
Shopping estima uma variação 
de 5% em relação a 2017.

Já a expectativa da admi-
nistração do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba é de um aumento de 
vendas de 10% para o Dia dos 
Pais em relação a mesma data 
no ano passado.

Para alcançar essas vendas, 

Aciai estima um crescimen-
to de 7,5% nas vendas para 
o Dia dos Pais

o shopping desenvolveu ações 
juntos aos lojistas, que estão 
colocando produtos com preços 
reduzidos aos consumidores. 
Além disso, o shopping fará um 
catálogo com os produtos e os 
respectivos valores de promoção 
em um catálogo virtual que será 
disponibilizado aos clientes.

Procon
A Fundação Procon-SP 

orienta os consumidores e 
pesquisarem os produtos em 
diferentes estabelecimentos, 
para conseguir o preço que seja 
mais viável, levando em conta 
a qualidade do mesmo.

Na cidade de São Paulo, 

a fundação constatou que a 
diferença entre preços che-
gou a quase 38% para um 
mesmo produto.

O Procon orienta ainda que 
na compra parcelada, o esta-
belecimento deve informar, 
antes da compra, o valor do 
produto à vista, a taxa de juros 

e o valor total que será pago 
com o financiamento. Além 
disso, é importante verificar o 
valor da multa e encargos por 
eventual atraso no pagamento. 
Tudo deve estar devidamente 
discriminado pelo fornecedor, 
em contrato, nota fiscal ou 
outro documento.
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Estreantes do Troféu Frutos de 
Indaiá comemoram indicação
Festa de premiação acontece no dia 14 de novembro, no Clube 9 de Julho

A7

ARQUIVO PESSOAL

Márcio Mazeto e Raellen Mazeto, da Mazeto Mármores e Grani-
tos, receberão pela 1ª vez o Troféu Frutos de Indaiá

Michele Simone Pereira Guimarães representando a Autocheck 
Vistoria Veicular também será uma das premiadas

A 13ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiá conta 
com empresas e em-

presários que irão receber pela 
primeira vez o troféu como 
reconhecimento e qualidade 
pelos serviços prestados, como 
é o caso da empresa Autocheck 
Vistoria Veicular que irá rece-
ber o troféu de empresa revela-
ção e aguarda a premiação com 
grande expectativa. “A opinião 
do público é valiosa, pois não 
só favorece a tomada de decisão 
como dá uma diretriz para a 
empresa de quais rumos seguir. 
Fico lisonjeada por estar em 
primeiro lugar nas pesquisas, 
pois é o resultado do trabalho 
executado com muita serenida-
de e profissionalismo”, revela 
a proprietária Michele Simone 
Pereira Guimarães.

Por conta da credibilidade 
e qualidade do Frutos de In-
daiá, a edição deste ano tam-
bém é aguardada com grande 
expectativa pelos empresários 
Márcio Mazeto e Raellen Ma-
zeto, da Mazeto Mármores e 
Granitos. “Foi uma surpresa 
muito grande com a indicação 
da nossa empresa para receber 

o troféu Frutos de Indaiá”, dis-
se. Quanto a pesquisa, o casal 
acredita que seja importante 
ouvir a opinião do público. 
“Os argumentos dos nossos 
clientes são importantes, pois 
sabemos que estamos no 
caminho correto”, completa. 

Com data prevista para 
acontecer no dia 14 de novem-
bro no salão social do Clube 9 
de Julho, o Troféu Frutos de 
Indaiá promete surpreender 
todos os premiados e convi-
dados. “Queremos manter os 
parceiros que enriqueceram o 
nosso evento, e os novos serão 
bem-vindos para tornar a noite 
de premiação inesquecível”, 
disse o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa.

O prêmio Frutos de Indaiá 
tem como principal objetivo 
a entrega oficial do troféu aos 
empresários eleitos em pes-
quisa feita com a população 
e leitores do jornal. No dia os 
mesmos receberão das mãos 
do presidente do Grupo e do 
diretor Alan de Santi, o troféu 
que representa o reconheci-
mento público pelo trabalho 
e produtos prestados e ofer-
tados à população durante o 
ano de 2017. 

Pesquisa
Para a escolha das empresas 

premiadas, a equipe do Frutos 
de Indaiá realizou uma pesquisa 
e ouviu aproximadamente 4 mil 
pessoas. A ação também ocor-
reu nas edições do Jornal Mais 
Expressão, onde os leitores pre-
encheram um questionário indi-
cando as melhores empresas da 
cidade em cada segmento.

As empresas que recebe-
rão o troféu Frutos de Indaiá, 
foram reconhecidas pelos 
indaiatubanos que as escolhe-
ram na pesquisa de satisfação, 
realizada entre outubro e no-
vembro do ano passado.

Show
São mais de 40 anos de 

total dedicação à vida artísti-
ca. Sempre com os mesmos 
objetivos do início da car-
reira: produzir música com 
amor, qualidade e inovação, 
independentemente dos mo-
mentos altos e baixos dentro 
do gênero musical sertanejo 
e das constantes – e cada vez 
mais bruscas – mudanças no 
mercado fonográfico.

Apesar de já colecionarem 
uma quantidade significativa de 
hits ao longo da carreira, capaz 
de preencher mais uma cole-

tânea repaginada e certeira na 
extensa biografia, os irmãos en-
fatizaram a maturidade artística 
ao cativo público e comprova-
ram, mais uma vez, porque são 
constantemente citados como 
‘referências’ da nova geração 
da música conhecida como 
‘sertanejo universitário’. Assim 
como foram para as gerações 
anteriores seus precursores e 
ídolos Tonico & Tinoco.

Foram anos de muito tra-
balho e dedicação – incluindo 
inúmeras apresentações em 
circos e com investimentos do 
próprio bolso – para alcança-
rem o status de ícones da mú-
sica sertaneja e, também, uma 
marca de sucesso. Persistência, 
garra e amor à música foram 
palavras de ordem para que 
eles acumulassem a marca de 
37 milhões de discos vendidos, 
37 álbuns inéditos, oito DVDs, 
três prêmios Grammy, cente-
nas de discos de ouro, platina 
e diamante, programas de 
televisão, homenagem da X-9 
Paulistana com samba-enredo 
contando sua história entre 
outros muitos feitos.

Ao longo de todos esses 
anos, mostraram que nunca 
houve o mínimo espaço para o 
preconceito. Dos cabelos mul-

let – mania nacional na década 
de 80 – às calças justas, botas 
e chapéu que marcaram uma 
geração, eles comprovaram 
que no quesito versatilidade 
eles sempre estiveram acima da 
média. Isso se estende até hoje, 
principalmente quando o assun-
to é música. Eles já tocaram 
com grandes nomes do cenário 
musical como Bee Gees, Ro-
berto Carlos, Caetano Veloso, 
Djavan, Zé Ramalho, Ivete 

Sangalo, Simone, Lulu Santos, 
o rapper Cabal, a banda Fresno, 
Andreas Kisser, do Sepultura, 
Maria Gadú, Alexandre Pires, 
Fafá de Belém, Fábio Jr. e o 
maestro João Carlos Martins. 
Mesmo nos casos em que 
“inusitado” ou “impossível” 
pareciam, em um primeiro 
instante, ser os adjetivos mais 
apropriados, quase todas essas 
parcerias foram consideradas 
grandes sucessos.
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Bandeira tarifária vermelha 
é mantida para agosto
É o terceiro mês consecutivo com cobrança extra de R$ 5 para cada 100 kWh 

DIVULGAÇÃO

Agosto é mês de 
licenciar veículos com 
placas final 5 e 6

LICENCIAMENTO

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) anunciou 

que a bandeira vermelha 
patamar 2 estará em vigor 
no mês de agosto. Com isso, 
os consumidores terão um 
acréscimo de R$ 5 para cada 
100 kWh (quilowatts-hora) 
consumidos.

Em junho a agência já 
havia acionado a bandeira 
vermelha patamar 2 devido 
às condições hidrológicas 
desfavoráveis e à redução 
no nível de armazenamento 
dos principais reservatórios 
de energia do país. Devido 
ao baixo nível de chuva em 
julho, a Aneel optou por 
manter a bandeira por mais 
um mês. Em maio, estava 
em vigor a bandeira amare-
la, que gerava um acréscimo 
de R$ 1 para 100 kWh con-
sumidos.

O sistema de bandeiras 
foi criado para sinalizar 
aos consumidores os custos 
reais da geração de energia 
elétrica. O funcionamento 
é simples, para que os con-
sumidores possam assimilar 
que as cores verde, amarela 
ou vermelha indicam se a 
energia custa mais ou menos 
por causa das condições de 
geração.

Economia
A Aneel sugere algumas 

dicas para os consumidores 
diminuírem o consumo de 

energia como tomar banhos 
mais curtos, de até cinco 
minutos e selecionar a tem-
peratura morna no verão; 
não deixar portas e janelas 
abertas em ambientes com 
ar condicionado, manter os 
filtros limpos, diminuir ao 
máximo o tempo de utiliza-
ção do aparelho e colocar 
cortinas nas janelas que re-
cebem sol direto; só deixar 
a porta da geladeira aberta 
o tempo que for necessário, 
regular a temperatura inter-
na de acordo com o manual 
de instruções, nunca colocar 
alimentos quentes dentro 
da geladeira, deixar espaço 
para ventilação na parte 
de trás da geladeira, não 
utilizá-la para secar panos, 
descongelar a geladeira e 

verificar as borrachas de 
vedação regularmente e não 
forrar as prateleiras; utilizar 
iluminação natural ou lâm-
padas econômicas e apagar 
a luz ao sair de um cômo-
do; pintar o ambiente com 
cores claras; juntar roupas 
para passar de uma só vez, 
separar as roupas por tipo 
e começar por aquelas que 
exigem menor temperatura 
e nunca deixe o ferro ligado 
enquanto faz outra coisa; re-
tirar os aparelhos da tomada 
quando possível ou durante 
longas ausências.

Além disso, também há 
projetos elétricos que po-
dem auxiliar na economia 
de energia, conforme expli-
ca o engenheiro eletricista 
Lucas Scarin. A primeira 

sugestão é o investimento 
em aquecimento de água a 
gás ou solar, pois o um dos 
vilões de consumo da casa é 
o chuveiro. "Em uma famí-
lia com 4 pessoas, é possí-
vel economizar até 25% na 
conta substituindo a energia 
elétrica. Outra medida é 
a substituição de antigas 
lâmpadas incandescentes 
por LED", explica.

Quando este consumo 
de uma família é analisado 
em escala, a exemplo de 
condomínios residenciais, 
o consumo de energia deve 
ser considerado ainda com 
mais atenção. O engenheiro 
calcula que em um edifício 
residencial, os gastos ape-
nas com iluminação das 
garagens e áreas comuns 
podem representar mais de 
50% da conta de energia 
elétrica. "Um sistema mais 
eficiente e econômico pode 
diminuir em até 90% as 
despesas com iluminação", 
exemplifica Scarin.

GUILHERME LIBERALESSO

Motoristas devem se atentar à data limite para não circular de 
forma irregular

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta que pro-
prietários de veículos com 
placas terminadas em 5 e 6 
devem realizar o licencia-
mento anual obrigatório neste 
mês de agosto. Quem não re-
gularizar a documentação até 
o dia 31, pode ter o veículo 
removido ao pátio e receber 
multa de R$ 293,47, além de 
sete pontos na habilitação, 
caso continue a rodar com o 
documento em atraso no mês 
de setembro.

Isso porque dirigir veículo 
sem estar devidamente licen-
ciado é infração gravíssima, 
conforme prevê o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). 
Todo veículo precisa ser 
licenciado anualmente para 
poder circular, independen-
temente do ano de fabricação. 

Como licenciar
O valor do licenciamento 

em 2018 é de R$ 87,38 para 
todo tipo de veículo. Não 

precisa de boleto para pagar, 
é só informar o número do 
Registro Nacional de Veícu-
los Automotores (Renavam) 
ao caixa bancário ou selecio-
nar essa opção nos terminais 
eletrônicos das agências ou 
na internet banking. É pre-
ciso quitar possíveis débitos 
de IPVA, seguro obrigatório 
e multas, por exemplo.

Comprovante
Com o comprovante de 

pagamento e um documento 
de identificação em mãos, o 
condutor deve ir à unidade 
do Detran.SP onde o veí-
culo está registrado ou em 
qualquer posto Poupatempo 
para solicitar a emissão do 
documento. Se preferir, pode 
receber o licenciamento em 
casa. Para isso, tem que 
pagar o custo de envio pelos 
Correios, de R$ 11, no mo-
mento em que pagar a taxa 
de licenciamento. O prazo de 
postagem é de até sete dias 
úteis após a emissão.

Percentual de famílias com dívidas 
sobe pela primeira vez no ano

AUMENTO

O percentual das famí-
lias endividadas no Brasil 
cresceu 1 ponto em julho, 
quando passou de 58,6% 
para 59,6% de junho para 
julho. Foi a primeira alta 
do ano. Os dados constam 
da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), divul-
gada ontem, dia 2, pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

Apesar da alta entre 
junho e julho, o indicador 
fechou em queda na com-
paração anual porque, em 

julho do ano passado, ele 
atingiu 60,2% - índice 0,6 
ponto percentual menor.

Já o percentual de fa-
mílias que declararam não 
ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas 
em atraso e que, portan-
to, permaneceriam ina-
dimplentes também ficou 
estável em 9,4% entre 
junho e julho de 2018, 
apresentando queda em 
relação aos 9,9% de julho 
do ano passado.

Mais uma vez, o cartão 
de crédito aparece como 
principal tipo de dívida, 

respondendo por 77,7% 
das dívidas das famílias 
entrevistadas. Em segui-
da, vêm os carnês (13,9%) 
e, em terceiro lugar, o 
financiamento de carro 
(10,6%).

A proporção das fa-
mílias que se declararam 
muito endividadas apre-
sentou um pequeno au-
mento em relação a junho, 
passando de 13,0% para 
13,2% do total de entre-
vistadas. Já na compara-
ção anual, também houve 
queda: 1,4 ponto percen-
tual. (Agência Brasil)

A bandeira vermelha pata-
mar 2 permanecerá devido 
às condições hidrológicas 
desfavoráveis



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A9

Primeiro dia de prova objetiva dos Concursos 
Públicos será no domingo

PROVA

Florenzza Móveis & Decorações: Opção 
para móveis finos e convencionais 
Empresa oferece atendimento para auxiliar seus clientes na escolha de seus móveis

FOTOS: JME

Florenzza Móveis & Decorações está constantemente inovando seu mix de produtos e decorações

A Loja Florenzza Mó-
veis & Decorações 
atua no mercado 

moveleiro de Indaiatuba há 
25 anos, desde 1994. A em-
presa proporciona experiên-
cia familiar de duas décadas 
trabalhando com móveis 
finos e convencionais.

A loja é especializada em 
estofados, poltronas, homes, 
sala de jantar, área gourmet, 
colchões e decorações. Ofe-
rece um ótimo atendimento, 
ajudando os clientes com 
dúvidas de decoração e 
disposição dos móveis para 
deixar sua casa confortável 
e sofisticada, de acordo com 
o ambiente. Além disso, 
também conta com serviço 
de entrega e montagem para 
Indaiatuba e região.

Seus produtos são adqui-
ridos de empresas de Minas 
Gerais e do Sul, onde estão 
localizados os principais 
polos moveleiros do país, 
que ganham destaque no 
mercado devido a qualidade 
que seus produtos têm.

Pensando cada vez mais 
em seus clientes, a Florenzza 

Móveis & Decorações está 
constantemente inovando 
seu mix de produtos e deco-
rações. Recentemente, pas-
sou por uma reforma interna, 
e ampliou seu ambiente para 
melhor atender os clientes.

A Florenzza Móveis & 
Decorações está localizada 
na Av. Geraldo Hackmann, 
n° 590, no Boulevard do Ce-
cap. Para mais informações, 
ligue: (19) 3834-7001, ou pelo 
WhatsApp: (19) 99577-2209.

A Florenzza Móveis & Decorações está localizada na Av. Geraldo 
Hackmann, n° 590, na Boulevard do Cecap

OAB realiza atendimento 
à população na Praça D. 
Pedro II 

ORIENTAÇÃO

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Subseção de 
Indaiatuba/SP, sempre atu-
ante na defesa dos direitos 
do cidadão, presta serviços 
à comunidade de suma im-
portância para a garantia de 
acesso de todos a justiça.

Por isso, em comemoração 
ao dia do advogado no próximo 
10 de agosto, a OAB Indaia-
tuba, através de suas diversas 
comissões, estará presente para 
oferecer assistência jurídica, 
orientações e agendamentos 
para a triagem do convenio 
entre a OAB e Defensoria 
do Estado, buscando sempre 
trazer auxilio a população nas 
diversas dúvidas quanto aos 
seus direitos e deveres.

O atendimento ocorrerá 
na praça Dom Pedro II, junto 
ao terminal central de ônibus 

municipal, das 09 às 15 horas 
e contará com advogados de 
diversas especialidades.

O evento OAB em Comu-
nidade, em sua segunda edição, 
estará à disposição para sanar as 
diversas duvidas da população, 
quer sejam dos direitos dos tra-
balhadores, da aposentadoria, 
familiares, entre outros.

A Ordem dos Advogados 
do Brasil tem no seu DNA um 
amplo histórico de lutas, bem 
conhecidas e reconhecidas 
pela sociedade, seja no âmbito 
dos direitos humanos, na luta 
pela liberdade de expressão 
e de imprensa, pelo estado 
democrático de direito, pelo 
combate à corrupção, por uma 
justiça mais rápida e célere, 
e ainda, a defesa de tantas 
outras lutas pela melhoria da 
Justiça e da nação."

Domingo ,  d ia  05  de 
agosto, será o primeiro dia 
de prova objetiva dos Con-
cursos Públicos nº 01/2018 
(cargos sem prova prática), 
nº 02/2018 (cargos com 
prova prática) e nº 03/2018 
(guarda civil aspirante), da 
Prefeitura de Indaiatuba. 
Candidatos a 20 cargos fa-
rão a prova nesta data nas 
faculdades Max Planck e 
Anhanguera, divididos nos 
períodos da manhã e tarde. 
As avaliações para os de-
mais cargos acontecerão nos 
dias 19 e 26 de agosto e 02 
de setembro. Juntos, os três 
concursos receberam 38.385 
inscrições para os 97 cargos 
oferecidos.

Os editais de convocação 
com definição de datas, ho-
rários e locais para a reali-
zação da prova objetiva dos 
concursos foram divulgados 

na edição 1169 da Impren-
sa Oficial do Município, e 
podem ser conferidos no 
site da Prefeitura - www.
indaiatuba.sp.gov.br ou do 
Instituto Brio Conhecimen-
tos (IBC) - www.instituto-
brio.org.br.

No período da manhã as 
provas terão início às 9h e 
é importante lembrar que 
os portões serão abertos às 
8h15 e fechados às 8h45. 
No período da tarde as pro-
vas começam às 14h, com 
portões abertos a partir das 
13h15 e fechados às 13h45. 
A recomendação é para que 
o inscrito chegue no local 
da prova com pelo menos 30 
minutos de antecedência do 
horário de fechamento dos 
portões.

Os candidatos devem 
levar caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis e bor-

racha. Para a identificação 
do participante no local da 
prova será exigida a apre-
sentação de documento de 
identidade original com 
foto. Caso o nome do can-
didato não conste na relação 
de inscritos, encontrada no 
endereço http://www.insti-
tutobrio.org.br/Candidato, 
também será preciso levar 
o comprovante de inscrição 
(boleto acompanhado do 
respectivo comprovante de 
pagamento).

Conforme cons ta  no 
edital dos concursos, não 
serão admitidos no recinto 
da prova óculos escuros 
e acessórios de chapela-
ria como boné,  chapéu, 
gorro, cachecol ou manta 
e luvas. Dispositivos ele-
trônicos também não serão 
permitidos, como máqui-
nas calculadoras, agendas 

eletrônicas ou similares, 
telefones celulares, smar-
tphones, tablets,  ipod®, 
gravadores, pen drive, mp3 
ou similar, relógio ou qual-
quer receptor ou transmissor 
de dados e mensagens. Os 
telefones celulares deverão 
ser desligados e lacrados 
sem a bateria conforme 
instruções fornecidas antes 
da realização das provas. 
O descumprimento desta 
determinação ou qualquer 
tipo de toque, seja alarme 
ou o próprio celular, reló-
gio ou quaisquer aparelhos 
eletrônicos, poderá resultar 
na eliminação do candida-
to, caracterizando-se como 
tentativa de fraude.

Confira os cargos, horários 
e locais das provas em nosso 
portal www.maisexpressao.
com.br, ou pelo site www.ins-
titutobrio.org.br/Candidato.
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Pela primeira vez os atletas locais conquistaram o primeiro lugar com 219 medalhas 

Indaiatuba é campeã geral dos 
Jogos Regionais

A10

DIVULGAÇÃO

                               
Primavera vence e segue 
na zona de classificação

FUTEBOL

TABELÃO
Campeonato Amador- Série A 2018

Rodada domingo, dia 05

Horário Times    Grupo

09h Elias Fausto x Cardeal F.C  Chave B

09h Paulistinha F.C x Santa Cruz F.C  Chave B

11h E.C Mastiga Samba x Florence  Chave B

11h Operário F.C x L.B.C   Chave B

11h XV de Novembro x Sport C. Indaiatuba Chave A

13h30  Manchester F.C x 3 Estrelas  Chave A

13h30 Atlético F.C Oliveira x Estrela Dourada Chave A

11h E.C Camisa 10x A.A Ponte Preta  Chave A

13h30  Benfica x Independente F.C  Chave A

Campeonato Amador- Série B 2018

Rodada domingo, dia 05

Horário Times    Grupo

09h Indaiá F.C x Nacional F.C  Chave B

09h Itália Olimpíca Calcio x U.Corola/Campo Bonito Chave A

09h Jamel F.C x S.E.A.T.I   Chave A

11h E.C Bahia x Noroeste F.C  Chave C

13h30  Galaticos x C.E Bandeirantes  Chave B

13h30 Ferroviário F.C x Estrela F.C  Chave C

15h30 Huaxipato x Desportivo Oliveira Chave C

15h30 E.C Morada do Sol x Unidos do Remulo Zoppi Chave B

13h30 S.E São Francisco x Atlético Paulista Chave A

15h30 Real Sporting x Unidos de Indaiatuba Chave A

A cidade foi campeã por pontos e estabeleceu recorde na conquista de medalhas

A equipe da Prefeitura 
Municipal de In-
daiatuba conquistou 

na última sexta-feira, dia 27, 
o título de campeã geral dos 
62º Jogos Regionais de Santa 
Bárbara d’Oeste. Essa é pri-
meira vez que Indaiatuba fica 
em primeiro lugar no geral.

A cidade foi campeã por 
pontos e estabeleceu recorde 
na conquista de medalhas, 
com 219 no total, sendo 
125 de ouro, 63 de prata e 
31 de bronze, conquistando 
o 1° lugar na classificação 
geral dos Jogos com 181 
pontos, superando potências 
do esporte regional, como 
Americana (164 pontos) e 
Limeira (144 pontos) se-
gundo e terceiro lugares, 
respectivamente.

Com o resultado, a cidade 
também classificou 18 equi-
pes de 12 modalidades para 
a disputa dos Jogos Abertos 
do Interior Horácio Baby Ba-
rioni, tradicional competição 
para a revelação de atletas, 
que em 2018, completa 82 
anos de história e serão re-
alizados em novembro, em 
São Carlos. Este ano, a ex-
pectativa é que o número de 
cidades participantes passe 
de 190 para 200.

Natação
Mais uma a vez a nata-

ção dominou o quadro de 
medalhas, e a equipe subiu 
52 vezes no pódio. Foram 24 
ouros, 18 pratas e 10 bron-
zes, conquistados durante 
os dois dias de competições 
realizadas nas piscinas do 
Esporte Clube Barbarense. 
Na classificação geral no 
feminino, Indaiatuba (275 
pontos) ficou na primeira 
colocação. No masculino, a 
cidade obteve 262 pontos.

Já a equipe de Natação 
Paraolímpica (PCD), moda-
lidade para atletas portado-
res de deficiências, sagrou-se 
campeã geral pelo quinto 
ano consecutivo. O grupo 

conquistou 82 medalhas, 
sendo 69 de ouro, e 13 de 
prata, garantindo assim o 
1º lugar no ranking geral 
no feminino e masculino. 
Com o resultado, a equipe 
classificou 27 atletas para 
os Jogos Abertos do Interior 
(JAI), que serão realizados 
de 18 a 29 de setembro, em 
Rio Claro, a equipe é coman-
dada pelos técnicos Antônio 
Duarte Cândido ‘Maceió’ e 
Bruno Dorado.

Ginástica Artística 
Na Ginástica Artística a 

equipe masculina conquistou 
o primeiro lugar com 15 me-
dalhas. A equipe é tetracam-
peã dos Jogos na modalida-
de, repetindo o feito dos anos 
anteriores. As competições 
da modalidade aconteceram 
no Ginásio de Esportes José 
Roque Bepim, da Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de Santa 
Bárbara d’Oeste.

Ciclismo 
A equipe de Ciclismo 

conquistou 14 medalhas, 
mesmo resultado do ano 
passado. Na classificação 
final da categoria feminino, 
Indaiatuba terminou em pri-
meiro lugar (87 pontos|). No 
masculino, a equipe indaia-
tubana (70 pontos) também 
ficou na primeira colocação.

BMX
As disputas do BMX fo-

ram realizadas na quarta-fei-
ra (18), na pista do Comple-
xo Esportivo Ayrton Senna, 
em Americana. Na categoria 
feminino, a biker Priscilla 
Stevaux Carnaval, de In-
daiatuba foi a campeã, com 
a companheira de equipe, 
Vanessa de Freitas Oliveira 
ficando em 5º lugar. Juntas 
as atletas somaram 13 pon-
tos para a equipe feminina, 
terminando o primeiro dia 
de competições do Ciclismo 
na 2ª colocação.

No masculino, Ricardo 
Freitas ficou com o bronze, 
seguido de Wellington Dias 

Rodrigues na 4ª colocação, 
Luan Sampaio Pereira na 6ª e 
João Vítor Posso no 8º lugar. 
A equipe masculina terminou 
o 1º dia de competições, tam-
bém na 2ª colocação, soman-
do 15 pontos para o ciclismo.

Mountain Bike
A equipe de Mountain 

Bike de Indaiatuba, estreou 
na quinta-feira (19) com 
vitórias no MTB masculino 
e feminino. Na prova femi-
nina, Mendes Soares

Saes conquistou o 1º lu-
gar, com a companheira 
de equipe, Ana Luisa Korc 
Panini, chegando na 4ª co-
locação. No masculino, Gui-
lherme Gotardelo Müller 
cruzou a linha de chegada 
em 1º lugar.

Pista
Na sexta-feira (20), Alice 

Tamires e Rosemeire Alves 
asseguraram a 1ª colocação 
na prova de Velocidade 
Olímpica Por Equipes e 
conquistaram mais um ouro 
para a cidade. Na prova de 
Velocidade Individual, Ali-
ce de Melo ganhou a prata. 
No Masculino, na prova de 
Velocidade Olímpica, os 
ciclistas Moisés de Lima, 
Estevam Ciampone Mancini 
e Armando Reis Camargo 
Filho ‘Pia’, realizaram ex-
celentes provas e cruzaram a 
linha de chegada na 2ª colo-
cação, conquistando a prata 
por equipes. No individual, 

Estevam Mancini foi o 3º 
colocado.

Critério
No quarto dia de compe-

tições, na Prova de Critério 
(Prova por Pontos), realizada 
no circuito, paralelo a Ro-
dovia Luiz Ometto, ao lado 
da rodoviária, o staff das 
meninas, chegou em 2° e 3° 
lugares, com as atletas Luana 
da Silva Bezerra e Janildes 
Fernandes Silva, respecti-
vamente. No masculino, não 
tivemos medalhistas, com os 
atletas Robson Ribeiro Dias 
e Lincoln do Vale Silva, che-
gando na 4ª e 5ª colocações, 
respectivamente.

Resistência
No último dia, a equipe 

dominou o estágio, após as 
ciclistas Alice Tamires de 
Melo, Laís Mendes Soares 
Saes e Janildes Fernandes 
Silva, conquistarem o 1°, 3° 
e 4º lugares, respectivamen-
te. A atleta Cinthia Vidal de 
Almeida completou a prova 
no 7º lugar.

No masculino, o multi-
medalhista Armando Ca-
margo ‘Piá’, cruzou a linha 
de chegada na 1ª coloca-
ção, com o companheiro 
de equipe, Lincoln Silva 
em 2º lugar, assegurando a 
dobradinha para Indaiatuba. 
Os ciclistas Rafael Pattero 
Rosa e Robson Ribeiro Dias, 
completaram a prova em 6º 
e 7º lugares.

O Primavera mais uma 
vez fez a lição de casa e 
venceu no último sábado, 
dia 28, a equipe do Talentos 
10 de Marília.

A partida foi muito trun-
cada, e no primeiro tempo 
o Talentos 10 chegou a 
pressionar o Primavera, mas 
não conseguiu vazar a meta 
defendida pelo goleiro Fi-
lipe Pacheco. O Primavera 
usou o contra-ataque para 
tentar abrir o placar e qua-
se conseguiu com Bruno, 
o atacante foi lançado em 
velocidade, invadiu a área e 
chutou mascado, facilitando 
a vida do sistema defensivo.

Na etapa final o Pri-
mavera foi para o abafa e 
conseguiu marcar logo de 

cara, em um erro grotesco do 
goleiro Gean, em uma bola re-
cuada ele tentou dar o chutão, 
mas jogou em cima de Bruno. 
A bola acabou pegando de 
surpresa e parando no fundo 
das redes.

Depois do gol, o fantasma 
deu uma recuada permitindo 
que a equipe visitante partisse 
para o ataque. O Telento 10 
foi para cima e perdeu várias 
chances com Pacheco e Tuxa, 
mas a bola insistiu em não 
entrar, terminando o jogo 
em 1x0.

Com a vitória o Primavera 
é líder do grupo 7 com sete 
pontos ganhos. O próximo 
jogo da equipe é domingo, dia 
5, às 15 horas em Marília no-
vamente contra o Talentos 10. 
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Cadáver foi encontrado em um terreno com sinais de agressão

Corpo de homem é encontrado 
no Recreio Campestre Jóia

A11

RODRIGO CAMPOS

Homem foi morto, supostamente, a pauladas após uma briga

Acidente entre ônibus e moto deixa homem ferido
COLISÃO

Na manhã da última 
quarta-feira, dia 1º, um 
corpo de um homem 

foi encontrado na Rua Golfinho, 
no bairro Recreio Campestre.

A vítima, de acordo com 
vizinhos, se chamava Jeferson 
e era conhecido no bairro como 
“Jé”. Segundo informações 
da Guarda Civil, um morador 
passava pelo local quando viu o 
corpo e chamou a equipe. 

Quando os policiais chega-
ram ao local, foi constatado o 
óbito e foi acionado a Polícia 
Civil. O investigador informou 
que a vítima não foi morta no 
local, e possivelmente teria se 
envolvido em uma briga de bar, 
já que ele era usuário de drogas 
e álcool. O boné da vítima foi 
localizado duas ruas antes do 
local do corpo.

Ainda segundo o investiga-
dor, o homem foi morto a pau-
ladas, visto que as lesões que ele 

tinha no corpo foram causadas 
por um pedaço de madeira. 

A linha de investigação trata 
o caso como homicídio, e vão 

checar depoimentos de pessoas 
que frequentam os bares próxi-
mos ao local.

A perícia esteve no local e 

o corpo foi levado para IML 
(Instituto Médico Legal) em 
Campinas para realização de 
exames.

Por volta das 8h00 da 
manhã de ontem um aci-
dente aconteceu no cruza-
mento da Rua Tuiuti com a 
Avenida Itororó envolven-
do um ônibus do transporte 
público e uma moto.

Segundo testemunhas o 
ônibus deu seta para entrar 
na avenida quando a moto 

tentou vi rar  pr imeiro  e 
acabou atingindo. O moto-
ciclista é um homem e teve 
uma das pernas quebradas 
em dois lugares.

Ele foi socorrido e leva-
do ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo. O local 
precisou ser preservado até 
a chegada da perícia.

Acidente ocorreu na Rua Tuiuti com a Avenida Itororó

RODRIGO CAMPOS

Menores são apreendidos 
por tráfico no Morumbi

COLISÃO

Durante o patrulhamento 
pelo Jardim Morumbi, na noi-
te da última sexta-feira (27), 
a equipe do GAP, composta 
pelos guardas localizou um 
adolescente realizando tráfico 
de drogas. Ao entrar na Rua 
Walter dos Santos, a equipe 
notou que três indivíduos sa-
íram correndo. Um deles em 
direção da mata existente no 
bairro e os outros dois entra-
ram em um terreno vazio, na 
tentativa de sair em outra rua.

Rapidamente a equipe de-
sembarcou da viatura e correu 
atrás dos indivíduos. Com um 
dos menores que correu para 

Duas pessoas são presas 
após tentativa de roubo

PRISÃO

GC recebe novas viaturas para 
o patrulhamento preventivo

COLISÃO

Na tarde da última sexta-
-feira (27), uma pessoa entrou 
em contato com a Guarda 
Civil, após ser vítima de uma 
tentativa de roubo.

A vítima trafegava pela Ro-
dovia Lix da Cunha, no sentido 
Campinas-Indaiatuba, quando 
em um determinado ponto dois 
indivíduos entraram na frente 
de seu carro, e um deles, simu-
lando estar armado, mandou 
parar seu veículo.

A vítima conseguiu se des-
vencilhar dos criminosos, e 
imediatamente entrou em con-

tato com o COADE (Centro 
de operações e Atendimento 
da Guarda Civil), que logo se 
deslocaram até o local.

Ao chegar às proximida-
des, a equipe localizou duas 
pessoas, que batiam com as 
características informadas pela 
vítima.

Conduzidos até a delegacia 
de polícia, a vítima reconheceu 
os dois criminosos. Questiona-
dos, um deles confessou que 
tentou realizar o roubo com o 
objetivo de vender o veículo na 
cidade de Campinas.

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), fez a 
entrega de novos veículos para 
a Guarda Civil na segunda-feira 
(30). Os veículos são destinados 
ao patrulhamento preventivo. 
Foram entregues 9 motos, mode-
lo XRE, 300 cilindradas e 10 car-
ros, modelo Duster. A aquisição 
dos veículos foi possível graças 
ao repasse de R$ 2.805.051,00, 

do Ministério da Justiça, a fun-
do perdido. A contrapartida do 
município foi de R$ 24.404,08.

O repasse de verbas, do 
Ministério da Justiça, aconte-
ceu graças aos bons projetos e 
a pontuação que o município 
tem, em questões que envol-
vem infraestrutura e serviços 
disponibilizados pela Segu-
rança Pública.

dentro da mata, os guardas loca-
lizaram 50 tubetes de cocaína, 
36 porções de maconha e R$ 
430 em dinheiro. Questionado, 
ele informou aos guardas que 
estava realizando a venda de 
drogas desde as 8 horas, e que 
os outros dois jovens que corre-
ram, eram “olheiros” do ponto.

Tudo foi apresentado na 
Delegacia de Polícia, onde 
o Delegado de plantão de-
terminou a confecção de um 
boletim de ocorrência, a apre-
ensão de todo o entorpecente e 
posteriormente a liberação do 
adolescente na presença de um 
responsável. 

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Foram localizados com os menos cocaína, porções de maconha e dinheiro



Rodeio de Indaiatuba segue até o dia 11 de agosto com novidades

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br
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Horóscopo de 03 a 09/08 Por Alex Costa Guimarães

O ariano aproveite essa fase de reavaliar muito daquilo 
que acredita, rever seus sonhos, seus projetos de vida, 
rever sua posição com os amigos e rever seus con-
ceitos de amizade. Seus ganhos ou seus gastos estão 
envolvendo sua vida social, seus relacionamentos, po-
dendo haver gastos com sua sociedade ou casamento.

O foco do taurino, nesse período, pode ser tanto na 
vida profissional com seu trabalho ou sua saúde está 
precisando de maiorers cuidados. Risco de problemas 
intestinais e gastos com pessoas da familia, conjuge 
precisando de apoio. Algumas dificuldades profission-
ais podem ocorrer nesse momento. Bom momento 
para seu autoconhecimento.

Agora não é um bom período para o geminiano buscar 
diversão e ir para suas baladinhas noturnas. O momen-
to pede mais atenção para desenvolvimento do con-
hecimento de si mesmo. Dentro de casa ou com seus 
familiares, algumas dificuldades de entendimento ou 

de expressão pessoal tende a ocorrer.

O canceriano precisa aprender a ter controle de seus 
gastos ou saber como fazer para melhorar seus gan-
hos nessa fase da vida.Pode ter que gastar com alguns 
cursos nesse momento da vida. No campo dos rela-
cionamentos a fase permite encontros muito impor-
tantes, pode inclusive vir a ter um filho seja mental ou físico.

O leonino está vivendo o finalzinho de seu inferno 
astral, mas quem já saiu dele pode perceber que suas 
amizades trazem oportunidades para o nativo. Além 
disso, estará desenvolvendo algumas amizades com 
pessoas influentes, seja do mundo industrial ou do 

mundo financeiro. Momento importante para adquirir conhecimento 
acerca de si mesmo. Não esqueça de honrar seus compromissos.

O virginiano está em seu inferno astral e pode se ver 
envolvido em situações de conversas mal colocadas, 
fofocas (principalmente em seu ambiente de trabalho) 
e ao mesmo tempo pode se sentir isolado ou sozin-
ho. Relaxe. O momento foi feito para mergulhar em 
si mesmo e descobrir o poder de sua humildade. Suas raízes estarão 
passando por mudanças.

Faserelativamente boa nos relacionamentos íntimos 
para o libriano. Ao mesmo tempo uma nova forma 
de trabalhar sua mente e sua expressão pessoal estará 
sendo reformada. Aproveite e liberte-se de seu orgul-
ho mental. Entenda que não é sua verdade que deve 

prevalecer, mesmo que acredite na veracidade dela.

O sócio ou conjuge do escorpiano está passando por um 
momento de grande isolamento ou dificuldades, o nativo 
pode até mesmo não entender o que está ocorrendo com 
seu relacionamento e isso dificultar muito o seu momen-
to. Sua  capacidade de lidar com seus ganhos e finanças 
está em renovação e sua mente estará focada nessa transformação.

O Sagitariano ainda enfrenta um momento em que tem 
de enfrentar mudanças em sua vida afetiva, reavaliar 
conceitos e modo de agir diante de suas emoções. É 
muito importante desenvolver sua visão espeiritual 
dos fatos e do modo de agir com os outros. Saiba não 

ser prisioneiro de seu orgulho, pois isso trará grandes obstáculos.

Para o capricorniano, continua a fase onde ocorrem 
diversas preocupações com a familia (com os pais, 
ou com os filhos) ou até mesmo com seu conjuge ou 
sócio comercial. Momento ruim para sua mente e sua 
maneira de entender ou avaliar os fatos, pois tende a 
estar confuso com os fatos. 

O aquariano precis enfrentar as energias que o levam 
a sentir-se depressivo e meio que perdido diante de 
tantas situações que não consegueter controle. Uma 
das formas de se lidar com isso é trabalhar com a fé. 
Saber que existe uma energia maior (Deus) que está 
organizando tudo , mesmo aquilo que não entendem-

os, trará uma sabedoria e paciência pra tais fatos. 

O pisciano precisa tomar cuidado com suas atitudes, 
principalmente com seus gastos, com seus modos de 
ganhar a vida, com a forma de batalhar pela vida. 
Veja quais atiudes está tomando . Pode ser que não 
seja a mais adequada. Aprenda a lidar com a verdade 
franca e clara. Evite escapismos.

Topázio Cinemas realiza “CinePaterna” em agosto
DIVERSÃO

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.

A dupla Maraia & Ma-
raísa esquentam o palco a 
Faici na noite de hoje

Faici recebe hoje a 
dupla Maiara & Maraísa 

O Palco da Faici rece-
be na noite de hoje, 
dia 3, as irmãs Maia-

ra & Maraísa que voltam a se 
apresentar na cidade, agora 
como Embaixadoras da Faici 
2018. A edição de 30 anos 
segue até o dia 11 de agosto 
e receberá diversos cantores, 
além de contar com diversas 
novidades.

Em novo recinto, a Faici 
2018 acontece na avenida 
General Motors, s/n, às mar-
gens da SP-75, ao lado da 
empresa Toyota e o espaço 
de 120 mil m² permitirá di-
versas atrações para os vi-
sitantes, como uma tenda 
exclusiva para música 
eletrônica, Bai-
lão, Pavilhão 
de  expos i -
ções agrope-
cuárias, pista 
de cavalga-
da, além do 
Parque  do 
P e ã o z i n h o 
e a praça de 
alimentação. 

A edição 
2018  a inda 
t raz a  Fenui 
que estará loca-

lizada em um pavilhão de 
2 mil m² e reunirá além de 
gastronomia também apre-
sentações folclóricas de seis 
etnias: japonesa, italiana, 
alemã, afrodescendente, 
gaúcha e nordestina. Duran-
te a Faici, a Fenui funciona-
rá em horário diferenciado. 
Nas sextas-feiras, 3 e 10, 
das 20h às 23h. Nos sába-

dos, 4 e 11, o espaço estará 
aberto das 11h às 18h, com 
entrada e estacionamento 
gratuitos. A entrada será 
cobrada após às 20h com 
funcionamento até 23h. Nos 
domingos, 5 e 12, o horário 
de visitação será das 11h às 
18h com entrada e estacio-
namento gratuitos.

Shows
Hoje, 3, Naldo Barrettos 

abre a noite, seguido 
por um show de Bru-
no di Marco & 
Cristiano e, logo 
após, as irmãs 
Maiara & Ma-

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

A segunda semana abre 
com a musical idade do 
baiano Jill Reis, seguido do 
mineiro Gusttavo Lima em-
polgando o público na noi-
te de quinta-feira, 9. Já na 
sexta-feira, 10, é a vez de 
Leandro & Lorena esquen-

tarem o palco para as 
coleguinhas Simone 

& Simaria. E no 
sábado, 11, a Fai-
ci recebe o can-
tor Ferrugem, a 
dupla Rionegro 
& Solimões e a 
estreia da can-
tora paranaense 
Naiara Azeve-

do, fechan-
d o  a s s i m 
com cha-
ve de ouro 
a  e d i ç ã o 
2 0 1 8  d a 

Fes ta  nos 
p a l c o s  d e 

Indaiatuba.

Amanhã, dia 4 de agosto, o Topázio Cinemas e o Polo Shopping 
Indaiatuba realizam a “CinePaterna”. O filme escolhido para a oca-
sião é Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas, que será exibido às 
14h. O ingresso para a sessão tem o preço normal da tabela do dia.

A sessão acontece no lugar da já conhecida CineMaterna, que 
ocorre em toda primeira quarta-feira do mês (exceto em janeiro) 
no Topázio do Polo. Mas desta vez, o projeto que tradicionalmente 
convida mamães e seus bebês para uma sessão especial cedeu lugar 
para homenagear os pais.

A diferença da sessão CineMaterna (ou Paterna, no caso) das 

outras convencionais é que esta é especial para receber adultos 
com bebês de até 18 meses. Os filmes são escolhidos em enquete e 
geralmente tem temática adulta, portanto é um entretenimento para 
mães e pais, mas em um ambiente preparado para crianças pequenas, 
com iluminação leve, volume do som reduzido, ar-condicionado 
ameno, trocadores de fralda disponíveis e presença de voluntários 
para conduzir e auxiliar os espectadores.

Para participar não é necessário se inscrever previamente. Basta 
adquirir o ingresso antes da sessão nas bilheterias, nos totens de 
autoatendimento, no site ou no aplicativo do Topázio Cinemas.

Carlinhos Maia traz espetáculo “Mas, Carlos!” 
para Indaiatuba

TEATRO

O humorista Carlinhos Maia 
traz para Indaiatuba o seu espetá-
culo “Mas, Carlos!” no próximo 
dia 10 de agosto. A apresentação 
acontece na Sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei, às 20 horas.

Os ingressos já podem ser 
adquiridos através do site www.
ingressodigital.com/ (0800 591 
0251) ou na Casa da Esfiha 
na Rua Pedro de Toledo, 320, 
Centro. Na bilheteria do teatro 

as vendas acontecem somente 
no dia 10, a partir das 14 horas.  
Os ingressos custam R$ 70 (in-
teira) e R$ 35 (meia-entrada) de 
acordo com as regras. 

Carlinhos Maia não para 
um minuto! Quando menos se 
espera, lá está ele colocando 
em prática mais uma de suas 
ideias. A reação de surpresa 
das pessoas não poderia ser 
diferente: “Mas, Carlos!” é uma 

resposta recorrente à irreverên-
cia de um dos influenciadores 
mais carismáticos das redes 
sociais. E assim surgiu o nome 
do seu mais novo projeto para 
os palcos.

Em 2018, Carlinhos Maia 
continuará sua turnê pelos qua-
tro cantos do país com o espetá-
culo Mas, Carlos! onde ele dará 
o seu recado ao vivo e mostrará 
um pouco como é a vida na vila 

de Penedo mais fervida das 
redes sociais. Acompanhado de 
Dona Maria, sua amada mãe, e 
de seus amigos Reinaldo e Pau-
lo, Carlinhos relata com muito 
bom humor vários momentos 
marcantes de sua trajetória 
desde a infância em Penedo até 
o sucesso meteórico com seus 
vídeos na internet.

Maia, assunto é o que não 
falta. E boas risadas também!
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MAMMA MIA! - LÁ VAMOS NÓS DE NOVO - Lançamento  -  Co-
média / Musical  -  Classificação 10 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   16h25 [TC]  /  19h00* 
[TC]  /  21h35 [TC] *Excepcionalmente na quarta, dia 8, a sessão das 
19h00 não será exibida na Sala Comfort, e sim na sala 3.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (4)  e  Domingo (5):   13h50 [TC]
Polo Shopping: Quinta (2),  Sexta (3),  Segunda (6),  Terça (7)  e  
Quarta (8):   15h40  /  20h00. Sábado (4)  e  Domingo (5):   14h45  /  
17h20  /  20h00
.................................................................................................................
HIROSHIMA, MEU AMOR - Sessão TopClássicos  -  Drama / Ro-
mance  -  Classificação 14 anos  -  92 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Terça (7):   20h05. *Atenção: para a sessão “Top-
Clássicos”, ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.................................................................................................................
MISSÃO: IMPOSSÍVEL - EFEITO FALLOUT - 2ª semana  -  Ação 
/ Aventura  -  Classificação 14 anos  -  147 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   18h00  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Domingo (5):   16h30  /  20h30
Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   20h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   15h15  /  18h25  /  21h10
.................................................................................................................
UMA QUASE DUPLA - 3ª semana  -  Comédia / Ação  -  Classificação 
12 anos  -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   17h00  /  21h50
.................................................................................................................
HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - 4ª semana  -  Animação / Aventura / 
Comédia  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2),  Sexta (3),  Segunda (6)  e  Terça (7):   
15h45  /  19h40. Sábado (4)  e  Domingo (5):   14h25  /  17h00  /  19h40
Quarta (8):   15h45  /  20h10
Polo Shopping: Quinta (2),  Sexta (3),  Segunda (6),  Terça (7)  e  
Quarta (8):   14h50  /  18h45. Sábado (4)  e  Domingo (5):   14h00*  /  
16h00  /  18h45. *Atenção: a sessão das 14h00 do sábado, dia 4, será 
especialmente adaptada para famílias com bebês
recém-nascidos, e em homenagem ao dia dos Pais será denominada de 
“CINEPATERNA”. Consulte condições da sala.
.................................................................................................................
ARRANHA CÉU: CORAGEM SEM LIMITE - 4ª semana  -  Ação / 
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   21h35
.................................................................................................................
HOMEM-FORMIGA E A VESPA - 5ª semana  -  Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  118 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Segunda (6):   20h15
*Este filme será exibido somente até segunda, dia 6
.................................................................................................................
OS INCRÍVEIS 2 - 6ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  
-  Classificação livre  -  127 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   15h20  /  17h30
Polo Shopping: Quinta (2),  Sexta (3),  Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta 
(8):   19h15. Sábado (4)  e  Domingo (5):   14h20  /  19h15
.................................................................................................................
JURASSIC WORLD:  REINO AMEAÇADO * - 8ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  125 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (4)  e  Domingo (5):   14h45
*Para este filme “PROMOÇÃO TODOS PAGAM MEIA“ (consulte 
tabela do dia e horário)
.................................................................................................................

No domingo, 29 de julho, o Polo Shopping Indaiatuba recebeu o 
desfile de abertura da Indaiatuba Expo Noivas, que aconteceu 
no final de semana, dias 27, 28 e 29. Com um cenário inspirado 
em Paris, o evento contou com desfile de lingerie, moda casual 
e moda festa. A Miss São Paulo, Paula Palhares, desfilou como 
convidada especial da marca Lúcia Ramos Lingerie, durante a 
abertura da Indaiatuba Expo Noivas

Na sequência do lançamento da Vitrine Petrobras, aconteceu 
a pré-estreia do filme Mama Mia,” La Vamos Nós de Novo”. 
Uma deliciosa sequência do primeiro, com músicas lindas 
e muitas emoções., lagrimas e cantoria, um filme que te faz 
sair da sala do cinema, muito bem, aliás estamos precisando 
e muito de bons divertimentos como este

Na manhã de 31/07, dia de cinema, apresentação do projeto Vitrine 
Petrobras, no Cine Jaraguá do complexo de cinemas Topázio. O 
projeto lança filmes nacionais e coproduções internacionais, em 
mais de 20 cidades brasileiras, em sessões com ingressos de valor 
reduzido. Realizado pela Distribuidora “Vitrine Filmes” , Indaiatuba 
é a única cidade do interior que está recebendo o evento

A solidariedade será um dos ingredientes do Chefs pela APAE, evento 
que acontece no Pavilhão da Viber, em Indaiatuba, nos dias 18 e 19 
de agosto, e reunirá diversos restaurantes em um grande festival 
gastronômico de menus, com preços acessíveis, em prol da APAE 
(Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Indaiatuba. Na 
programação, além de apresentações musicais e aulas-shows do 
curso de Gastronomia da Faculdade Max Planck, está confirmada 
a participação do cakedesigner José Negreiros, finalista da terceira 
temporada do Bake Off Brasil, que fará uma aula-show. O evento 
acontece no sábado das 18h às 22h e no domingo das 11h às 16h. 
A entrada custará R$3 e será totalmente revertida à entidade

Na noite do dia 31/07, aconteceu na Casa da Esfiha de 
Indaiatuba a 4ª Reunião Ordinária, e festiva da gestão 
2018/2019, do companheiro Presidente Renato Rezende. 
com a presença de convidados e visitantes, presd. do Rotary 
Indaiatuba; companheira Maria Helena, e presd, do Rotary Kids, 
Kauani. Sérgio e Alair Lelli, fizeram as homenagens da noite; 
Título Paul Harris para o companheiro Antônio Sérgio e segunda 
safira para o companheiro Boanerges, companheirismo feito 
pelo companheiro Jordão, encerramento da reunião pelo 
presidente e comemoração aos aniversariantes do mês, 
estando presente somente a filha do presidente a linda Sofia

Com um total de 181 pontos obtidos, a equipe da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba conquistou sexta-feira (27), o título 
de campeã geral dos 62º Jogos Regionais de Santa Bárbara 
d’Oeste. O resultado conquistado pelo grupo trata-se de um 
feito inédito. Pela primeira vez em sua história, a cidade é 
campeã por pontos e estabeleceu recorde na conquista de 
medalhas, com 219 no total, sendo 125 de ouro, 63 de prata 
e 31 de bronze, ficando no 1° lugar na classificação geral 
dos Jogos, superando potências do esporte regional, como 
Americana (164 pontos) e Limeira (144 pontos) segundo e 
terceiro lugares, respectivamente

Tornados de volta ao campeonato pela Taça Tupi. Em partida 
realizada no dia 28/07/2018, nossos meninos do Tornados 
jogaram contra o time de Uberlândia, pela 2ª etapa da Taça 
Tupi, em um escore de: 47 Tornados X 07 do Uberlândia. 
Antes do jogo principal teve amistoso de times do juvenil

Na noite do dia 26/07, a mina linda a minha linda sobrinha, 
Bruna Marino, comemorou seus 21 anos, em Petit comitê, 
somente com familiares. Parabéns minha querida sobrinha, e 
que venha muitos 21 para comemorarmos



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

Felipe, Eduardo, Margarete e Júlio da Agrococ

Joel e Ricardo no Grenelle Gastro Pub

Murilo Quaglino da Sanare Serviços de Saúde ministrando 
treinamento de primeiros socorros

Jean Santos, barbeiro da Barbearia Cartola aguarda você 
para dar um up no visual e ainda tomar aquela cervejinha 
gelada. Rua 13 de Maio 637.jpg

Soft Travesseiros FisioMag com design moderno, macio, 
suave, massageia a pele, estimulando a circulação, 
magnético, infravermelho e E.V.I, espuma perfilada com 
melhor oxigenação, diminui o cansaço físico e mental. 
Sonhar agora é possível! 

DISK CHOPP ECOBIER - chop de alta qualidade e gelado na 
sua casa. Ligue e faça sua encomenda 3329-1931 ou 9.8701-8380



Adelaide Decorações - 20 anos de sucesso

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

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

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

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

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela do 
Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha aquele 
senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e mandioca 
fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  experimentar na R. 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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O Dia dos Pais se aproxima! A Duas Rodas é revenda autorizada e 
trabalha com a linha completa da marca Oggi, não deixe de conferir 
de pertinho e presentear alguém tão especial. Isso e muito mais 
você encontra na Duas Rodas Bicicletas! Av. Presidente Kennedy, 
624 - Fone: 3875-0269

Moleque da proprietária  Dagmar  em consulta  com doutora Ana 
Lúcia  e assistente Gabi na Clínica Bicho Amigo

Esse tempinho frio pede uma massa bem gostosa, né?! Aproveite 
que temos massas e risotos também no nosso cardápio da noite. 
Marque a família e os amigos e venha desfrutar de um delicioso 
jantar! Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

A Auto Escola NATO CFC com mais de 20 anos é  a primeira Auto 
Escola de  Indaiatuba  com veículo  automático  e adaptado para 
você  que é  especial. Orientação  para obter isenção de IPI,ICMS 
e IPVA e adaptações  de veículos, Habilitação  para portadores  
de deficiência, Carteira  de Habilitação A/B e Aulas Particulares.
Se informe já  38943730 ou 33182900.

Janay Cristhyne. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Guilherme

Otavio e Antônio

Sérgio, Jean, Fernando

São 20 anos de experiência e profissionalismo, oferecendo o 
que há de mais moderno com 
os últimos lançamentos em 
cortinas, pesianas, papel de 
parede, colchas sob medida, 
almofadas, tapetes e carpetes. 
Atende diariamente de 2ª a 
6ª feira das 8h às 17h e aos 
sábados com hora marcada. 
Faça  um o rçamen to  sem 
compromisso. Ligue 3894-
4632 / 3312-2477 / 9.9763-
2829. Você vai adorar!
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SUMERBOL INAUGURA SUA TERCEIRA LOJA

Miss São Paulo e a cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis 
na seletiva do Miss Indaiatuba que aconteceu  sábado  no  
Polo Shopping Indaiatuba

Ildebrando e Nilza da Torrelaguna Pizzaria, sempre muito 
atenciosos,  a TORRELAGUNA fica na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587 , Itaici

Miss São Paulo Paula Palhares, Lucia Ramos e Tiago Costa, a 
Miss esteve aos cuidados desse maravilhoso Cabeleireiro, que 
tem um dom muito especial, deixar as mulheres ainda mais lindas

A loja 3 do Sumerbol foi inaugurada em grande estilo! A loja é maravilhosa, 
e conta com um mix de produtos! Parabéns pelo empreendimento!!!
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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 plane-
jada, lav., dorm e WC de empregada, escritório, 
área gourmet, área de luz, garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.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 plane-
jada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm de 
empregada, dispensa, piscina, churrasqueira,  
gramado, quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR 
DE 180 MIL

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

CHACARAS E SITIOS

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

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL 
– dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, 
garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 
1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE 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 DORMITÓRIOS
 
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, garagem 
para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1800,00 – 3dorms, sen-
do 1 (st) e 2 com ae, sala 2 ambientes, coz 
com ae, wc, churrasqueira, edícula com wc, 
garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com 
ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  edícula 
com dorm e wc, churrasqueira, aquecimento 
solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, lavabo, 

lavanderia, dorm e WC de empregada, escritó-
rio, dispensa, piscina, área gourmet completa, 
salão de festa, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms,  
sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.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 plane-
jada, 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 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gourmet, 
2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

TERRENOS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², es-
critório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²
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ref. site 306002 - Jardim Nely - 1 dormt/ sala/ 
coz/ wc / 1 gar R$700,00

ref. site 658121 – Jd. Morada do Sol - 2 
dorm.(suite) / sala / coz. / wc / as / gar.2 
vagas. R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 095261 - João Pioli -  2 dorm.
(suite) / sala / coz. / wc / as / gar. R$ 
1.100,00 + IPTU

ref. site 370202  - Residencial Ma-
ria Dulce -  Terreno com 150 m² - 
R$165.000,00

ref. site 81941 – Vila Sfeir-  3 dorm.(1 suite) / sala 2 
amb. / coz. planej. / wc / as / chur / piscina / 4 gar/ 
portão eletrônico/R$ 3.000,00 + IPTU

ref. site 811202 - Jardim União – 2 casas 
cada uma com 2 dormt/ 1 suite / sala / coz / 
lavanderia / 1 vaga de gar / portão eletrôni-
co – R$420.000,00

ref. site 017102 - Jardim Morada do Sol – 1 
dorm/ coz/ wc / lavand/ não possui gara-
gem R$650.00

ref. site 933881 - Pq das Nações - 2 dor-
mt / suite / wc / coz / sala / 2 gar / portão 
eletrônico - R$258.000,00

ref. site 490202 - Pátio Andaluz – 3 dor-
mt / 1 suite / sala/ coz/ wc / lavand/2 gar 
R$455.000,00

ref. site 179102 - Residencial Belvedere - 3 dormt/ 
1 suite/  sala/ coz amer/ wc / lavand/ churrasq/ 1 
gar R$900,00 + Cond + IPTU / R$310.000,00

ref. site 762791 - Jardim Mantova - Terreno 
Residencial em condomínio fechado com 
205 m² -R$120.000,00

ref. site 983291 - Jd. Reserva Bom Viver de In-
daiatuba -  4 dormt /4 suites / 3 salas / 6 wc / 2 
vagas cobertas / 2 descoberta / R$1.060.000,00

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

Loteamento Jardim 
Residencial Dona Lucilla

Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO 
SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1300.00 

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 
R$4000.00

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 

COND MORADAS DE ITAICI 
CC00055 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA, COZINHA 
PLAN, GARAGEM P/02 AUTOS 
COND COM PISCINAS, SALÕES, 
PLAYGROUND, PARQUES P/ CÃES 
R$ 1400,00 + COND + 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 
suíte 
 piso superior: 02 dormitórios (1suíte), 
sala, cozinha e despensa  
 terreno  1.000m² na cidade 
 R$ 2500,00 + IPTU

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

Locação – Apartamentos

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

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

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 
suíte), sala 02 ambientes, wc, cozinha 
com armários, A.S. 01 vaga. ( cond 
com piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambien-
tes, 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

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

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

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

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

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

Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 vaga. 
(Todos os ambientes com móveis planeja-
dos.) 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, cozi-
nha americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

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

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

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

Venda – Casas

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

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

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

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

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

JD FLORIDA CA03049 
3 Dormitórios (1 Suíte) , WC, Área 
de Serviço Coberta, Sala, ampla co-
zinha 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 BA-
NHEIRO, COZINHA, A.S, 
QUINTAL FRENTE E FUNDOS E 
GARAGEM 
TERRENO 250m²
R$  375.000,00

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

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

Jd. Valencia – TR00784
Terreno com boa topografia 130 m²
R$155.000,00

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

Jd. Residencial Villa Suíça– 
TR00754
Terreno de 400 m² (aceita permu-
ta por imóvel de menor valor).
R$ 339.000,00

Mosteiro de Itaici– TR00794
Terreno de 2.500 m² 
R$ 370.000,00

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m² 
Ótima vista do lago, topografia 
favorável, documentação ok.
R$ 450.000,00

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

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

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

Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários 
planejados nos 3 dormitórios, ar 
condicionado na suíte, sala 02 am-
bientes, 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,  CHURRAS-
QUEIRA,
TODOS OS QUARTOS E SALA COM 
PREPARADO PRA AR CONDICIO-
NADO.  
R$ 420.000,00

CONDOMÍNIO VISTA VERDE 
CC00041 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA,WC, LAVABO,A.S, QUIN-
TAL 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 Montreal 
rua Toronto  n° 265 
- lavabo, área de chur-
rasqueira, blindex ver-
de 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 
(  p reço  à  v i s 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
C a s a  c o m  2  d o r m s 
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 constru-
tores é possível des-
membrar  os  2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092

Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos e 
wc em lote de 125m² na 
Morada DO Sol, ideal para 
locação, com renda de 
R$1.600,00 por mês por 
apenas R$180.000,00. ou 
R$70.000,00 de entrada + 
73 X R$1.650,00
O p o r t u n i d a d e  Ú n i -
ca - Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitó-
rios (1 Suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
oportunidade única!! em 
oferta para o mês de 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 dormitórios 
(1 suíte) sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, gara-
gem p/ 2 autos. oportu-
nidade única! em oferta 
para o mês de julho de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00 ac. 
financ, ou terreno no ne-
gócio. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294

Jardim Hubert: 3 dormi-
tórios (1 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. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Adriana - excelen-
te casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
2 dormitórios (1 suite) wc 
social, sacada com porta 
balcão com vista para o 
parque ecológico e no pav 
inferior: sala 2 ambientes, 
lavabo, wc social, lavan-
deria, 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 - tro-
ca-se chácara de 1000m2 
(só o terreno) em Indaiatu-
ba + casa no Jardim Lagu-
na em Salto, por casa em 
lote inteiro em Indaiatuba F. 
9.9762-7997 / 3935-3294.
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215

Casa térrea,  Portal 
dos Ipês, 3 suítes, sem 
piscina, cozinha planejada 
e aquecedor solar F.: (19) 
3800-4078 ou (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa ou 
terrenos. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde por 
chácara. Casa A.T. 250 
m², A.C. 179 m², portão 
eletronico, cerca elétrica, 
aquecedor solar, área gour-
met, piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vende-se casa terrea Vila 
Rubens. Terreno com 250 
m², A.C: 180 m². 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte. Cozinha 
planejada, 2 vagas cober-
tas, salão de festa com 
churrasqueira e WC. Entrar 
em contato (19) 99976-
7071 - Imóveis Indaiatuba 
CRECI :75993 
Jd.Paulista II, excelen-
te 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 financiamen-
to de terreno e construção 
a partir de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd Vene-
za,  Jd. Sabiás - aceitamos 
terreno, veículo, moto.  F. 
3816-8380  ou  9.8364-0235

Vila Furlan - 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, lavan-
deria, A.C. 35 m² A.T. 83 
m². Toda reformada com 
documentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 9 
8979-4700
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 m2. 
Com piscina, cozinha, dois 
banheiros e área com chur-
rasqueira. Garagem para 6 
carros. Valor R$ 380.000, 
aceita terreno em condomí-
nio. Fone(19) 3835-1772 ou 
(19) 9 9708-3931.
Vila Soriano - 2 dormitórios 
(1 suíte planejada), sala, 
cozinha planejada, lavan-
deria e garagem com portão 
eletrônico. R$350.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Jd. Morada do Sol - 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, WC 
social e 2 vagas de garagem 
descobertas. R$235.000. 
Fone: (19) 99721-0395
Jd. União - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala e cozinha in-
tegrada, 2 banheiros, chur-
rasqueira e jardim. Área de 
serviço coberta ao lado da 
cozinha. 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
Jardins do Império - Ex-
celente casa térrea com 2 
suítes + lavabo, sala ampla, 
cozinha americana integra-
da à sala de jantar e ao 
espaço com churrasqueira. 
Acabamentos modernos. 
R$398.000,00. 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: (19) 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,  portaria 
24 horas, ótima localização. 
Apto 2 quartos, sala 2 am-
bientes, cozinha planejada 
no segundo andar, bloco 
10 (próximo a portaria, área 
de lazer e vista privilegiada) 
Condomínio R$ 187,00 e 
IPTU R$ 57,00 - Valor: R$ 
21 mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apartamento 
por R$ 160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, cozi-
nha,  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  
-  1 9 .   3 8 1 6 . 8 3 8 0  – 
98364.0235
Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,   cozinha,  
lavanderia externa,  va-
randa e quintal, 1 vaga,   
65 metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Acei to f inanciamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais I I  -  2  dormi -
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). F.: 
(19) 99127-1799
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 Va-
lor: R$ 430.000,00
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

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

 

Apartamento edifício 
Ana Maria, Jd. Prima-
vera - 3 quartos, 1 suíte, 
piscina, salão de festas, 
salão de jogos, academia. 
Valor: R$ 1.480,00 direto 
com proprietário. Conta-
to: (19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
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 dormitó-
rios, banheiro, sala, co-
zinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
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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 . 0 0 0 , 0 0  +  c o n -
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários (2 
suítes), banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavan-
deria, varanda gourmet e 
2 vagas de garagem no 
2º subsolo. R$2.000,00 + 
IPTU + Cond. Fone: (19) 
99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, AT 
1550m2, 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 ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
 

Moste i ro  de I ta ic i– 
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 Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (whatsapp) 
/ (19) 3875-2860 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Jd. Tropical,  terreno com 
150 m2,  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. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 -  
9.83640235 
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 tra-
tar c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Alugo terreno Vila Pom-
péia 500 m ² de esquina. 
Valor: R$ 3.500,00 direto 
com o proprietário. Conta-
to: (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 Jar-
dim dos Lagos 525 m² 
plano com vista. Valor 
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. 
Ent rada +  parce las . 
R$120.000,00. Fone: (19) 
99166-3272

 
Vende-se ponto – Jd. 
Regina - Salão Odonto-
lógico - 40m² mobiliado, 2 
banheiros e garagem para 
2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Cidade Nova I - ótima 
casa comercial - 2 dormi-
tórios, cozinha, WC social, 
sala e lavanderia. Quintal 
com edícula contendo 
cozinha.  Excelente loca-
lização com 400m² de ter-
reno  e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
Loja alugo mais dois pisos 
150 m² junto ou separado 
Cidade Nova próxima a 
Avenida Conceição F.: 
F:974 053 774 
Prédio Centro Vendo ou 
Alugo; Parte inferior 8 salas 
com 7 WC; parte superior 8 
salas com 8 WC e elevador. 
R. Oswaldo Cruz, 268 F.: 
(19) 98716-9978
Salão e galpão no Cidade 
Nova, 400m². Valor tra-
tar 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
CPU HP Pavilion Sli-
mline s5710br 2GB de 
memória 32 bits Grava-
dor de Dvd SuperMulti 
R$400,00 F.: (19) 99918-
0810
Vende-se colchão casal 
R$ 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. 
Contato:  (19) 3935-1633
Vendo maquina de re-
carregar cartucho. Con-
tato:  (19) 3935-1633
Moni tor  Lg F la t ron 
W1952tq 19 + Cabo De 
Força Pc + Cabo Vga   
R$220,00 F.: (19) 99918-
0810
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 se-
mi-novo. F.: (19) 98835-
2781
Vendo jogo de sofá mar-
rom, com 5 lugares semi 
novo R$330,00. Estudo 
ofertas F.: 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 
ginástica usada para 
comprar. F.: (19) 3392-
8316

Vendo Tapete azul ma-
rinho para sala. Valor: 
R$150,00 F.: (19) 3017-
6860
Vendo raque parte inferior 
cristaleira. Estudo ofertas. 
Semi nova R$340,00. F.: 
(19) 98716-9978
Vendo Teclado YAMAHA 
F.: (19) 3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar com 
Jandira
Vendo Video cassete F.: 
(19) 3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar com 
Jandira
Vendo Panela Japonesa 
nova F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 Tratar 
com Jandira
Vendo Bicicleta Monark 
nova com freio no pé F.: 
(19) 3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar com 
Jandira

 
Ford Focus Titanium 2.0, 
2012, Flex, Bege, automá-
tico, km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento  e financio também.
Entre em contato com Ale-
xandra , F. 97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto, automático, Flex, km: 
8.163, por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e fi-
nancio também.Entre em 
contato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, preto, 
Flex, km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de pa-
gamento e financio tam-
bém.Entre em contato com 
Alexandra,F. (19)97409-
7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e 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
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990,00, 
k m : 4 7 . 6 0 0 ,  p o r  R $ 
33.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento e financio também.
Entre em contato com 
Alexandra,F. (19)97409-
7070.
Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Platinum, 
manual, preto, Flex,banco 
de couro, 2016, km:76000, 
por R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.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 
elétrico, computador de 
bordo, direção hidráulica, 
rádio, banco com regu-
lagem de altura e docu-
mento ok. Valor da venda 
10.000,00. Aceito moto 
no valor de até 4.000,00. 
Falar com Marcelo (19) 
974224078
 

O f e r e ç o - m e  c o m o 
manicure = pedicure 
R$ 20,00. Faço pro-
g r e s s i v a  e  s e l a n t e 
sem formol a part ir 
de R$ 50,00.  Ganha 
corte de graça - aten-
do à domicílio  99369-
5615/3935-0499 Falar 
com Maice.

Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador e refor-
mas em gerais (Constru-
ção civil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço par-
ticular. Favor entrar em 
contato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
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 cabe-
leireira e manicure. Pro-
moção: corte, hidratação 
+ escova R$ 45,00. Pé + 
mão grátis sobrancelha 
F.: (19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499

Ofereço-me para pres-
tar serviços de cortar 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Falar com Denis. (19) 
95223-7579
O f e r e ç o - m e  c o m o 
serviços de motorista 
e caminhão  F . :  (11 ) 
975314276
Ofereço-me como mo-
torista profissional facul-
dade particular CNH A D 
com cursos de motorista 
de passageiros e es-
colar - Rosane F.: (19) 
99719-4661 email: ro-
sane.pithan@gmail.com
Ofereço-me como pin-
tor ( textura, graf iato, 
projetado etc ) em ge-
ral. Entrar em contato 
com José Carlos. F.: 
(19) 99144-4770 / (19) 
99175-7217
Ofereço-me como ins-
talador de antenas digi-
tais. Valor R$50,00 con-
tato F.: (19) 98970-1976
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cu idadora  de idosos 
crianças pessoas com 
necess idades  espe -
ciais pré-operatório e 
etc atendimento hos-
p i ta la r  possu i  expe-
r i ênc ia  e  re fe rênc ia 
h o r á r i o  d i s p o n í v e l . 
Talita19988694313
Ofereço-me como mar-
ceneiro. Coloco portas, 
fechaduras e faço guar-
nição de acabamentos 
F.: (19) 98770-9178
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Auxiliar de limpeza

Chefe de cozinha

Chefe de limpeza

Cortador de papel

Empregada domestica

Fresador

Instalador de sistema ele-

trônico de segurança

Oficial de serviços de ma-

nutenção

Preparador de pensa mecâ-

nica de metais

Preparador de prensa Hi-

dráulica e elétrica

Recepcionista ( Exclusiva 

PCD)

Serralheiro

Torneiro mecânico

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 EXPORTAÇÃO JR (8418): 
ANALISTA FINANCEIRO (8372): 
ANAL GARANTIA DA QUALIDADE PLENO (8415): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSIST DE RECURSOS HUMANOS (8412): 
ASSISTENTE ADM. DE VENDAS (8417): 
AUX. DE PRODUÇÃO/ MODELADOR (8377): 
AUX. PRODUÇÃO /INJETORA (8420): 
AUXILIAR ADM. DE VENDAS (8410): 
AUXILIAR ADM/ FINANCEIRO (8396): 
AUXILIAR DA QUALIDADE (8416): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8370): 
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (8397): 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (8390):. 
AUXILIAR DE PROD/ EMBALAGEM (8392): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8414): 
AUXILIAR FERRAMENTEIRO (8351): 
COMPRADOR (8413): 
COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 
COZINHEIRO(A) (8398): 
FERRAMENTEIRO (8381): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8395): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8389): 
MECANICO MANUTENCAO (8409): 
OPERADOR DE CORTE E VINCO (8393): 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8388): 
OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8355): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8387): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8411):
OPERADOR MÁQUINAS (8310): 
OPERADOR MÁQUINAS/ CARROSSEL (8371): 
OPERADOR MÁQUINAS/ TORNO CNC (8362):.
PREPARADOR DE MÁQUINAS MANUAIS (8356): 
SOLDADOR (8404): 
TÉCNICO DE MOLDAGEM (8382): 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8402):
TÉCNICO ELETRÔNICO (8349): 
TÉCNICO MECÂNICO (8350): 

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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Versão Midnight 
da Chevrolet S10 
busca atender à 
crescente demanda 
por utilitários 
estilosos

Novo Honda 
HR-V 2019 
apresenta 
mais elegância 
e modernidade

FORD KA 2019 É REESTILIZADO E 
GANHA CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba, 3 de agosto de 2018



C2 Jornal do Carro

Poucas e boas
LUIZ H.M. PEREIRA
Agencia AutoMotrix

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Motor tricilíndrico 1.5, opção de câmbio automático e a versão aventureira FreeStyle são as principais novidades da linha 2019 do Ford Ka

O compacto Ka tem 
sido um trunfo 
e tanto para a 

Ford. A versão hatch 
somou 48.262 unidades 
no primeiro semestre e se 
consolidou como terceiro 
carro mais vendido do 
país, atrás apenas do Che-
vrolet Onix e do Hyundai 
HB20. Já a versão sedã 
vendeu 16.937 unidades. 
Segundo a Ford, o Ka 
vende muito bem na faixa 
abaixo dos R$ 50 mil, 
mas, acima desse valor, 
os concorrentes da Che-
vrolet e da Hyundai le-
vam vantagem. Por isso, 
ganhar competitividade 
entre os compactos mais 
equipados é o “dever de 
casa” da linha 2019 do 
Ka, que chega esse mês 
às concessionárias e traz 
inovações na mecâni-
ca e na conectividade, 
acompanhadas de um 
sutil “facelift” frontal. 
As principais novida-
des mecânicas da linha 
são o motor 1.5 de três 
cilindros e a opção de 
câmbio automático, uma 
demanda que não para 
de crescer no Brasil. De 
quebra, para atender a 
outra tendência em alta, 
o hatch ganha uma nova 
versão “crossover”, que 
incorpora elementos de 
estética “off-road”: a Fre-
eStyle.

Ampliar a oferta de 
versões, principalmen-
te as mais equipadas, 
é parte fundamental da 
estratégia da Ford para 
aumentar as vendas do 
Ka. Na linha 2019, são 18 
versões – combinando as 
diferentes configurações 

de carroceria, de acaba-
mentos/equipamentos, 
de motores e de câmbios. 
Tanto o hatch quanto o 
sedã são oferecidos nas 
versões SE e SE Plus com 
motor 1.0 e transmissão 
manual, ou motor 1.5 e 
transmissão manual ou 
automática, além da Tita-
nium 1.5 automática. As 
versões S 1.0 e FreeStyle 
1.5 são exclusivas do 
hatch, enquanto a SEL 
1.5 só é disponível no 
sedã. Com o motor 1.0 
Ti-VCT de três cilindros, 
que já equipava o carro 
no modelo anterior, o Ka 
S 1.0 de entrada vem com 
ar-condicionado, direção 
elétrica, trava elétrica das 
portas, computador de 
bordo, banco do moto-
rista com ajuste de altura, 
vidro elétrico dianteiro, 
quatro alto-falantes e ilu-
minação do porta-luvas, e 
parte de R$ 45.490. Por 
mais R$ 500, a versão SE 

1.0 acrescenta rádio My 
Connection com Blue-
tooth, compartimento 
para celular no painel 
MyFord Dock e maçane-
tas e retrovisores na cor 
do veículo. Já o sedã SE 
1.0 custa R$ 49.490. O 
Ka hatch SE Plus 1.0 vem 
com central multimídia 
Sync 3 com tela flutuante 
de 6,5 polegadas, duas 
entradas USB iluminadas 
de carregamento rápido, 
vidro elétrico traseiro, 
retrovisor elétrico, rodas 
de aço de 15 polegadas, 
sensor de estacionamen-
to e faróis de neblina, 
por R$ 48.490. O sedã 
SE Plus 1.0 fica em R$ 
51.990. 

Mas é com as versões 
equipadas com o motor 
1.5 Ti-VCT Flex de três 
cilindros, apresentado no 
ano passado no EcoSport, 
que a Ford está mais ani-
mada para ganhar merca-
do. Com 128/136 cavalos, 

com gasolina e etanol, 
o motor 1.5 tricilíndrico 
estreia na linha junto com 
o câmbio automático de 6 
marchas. Na nova moto-
rização, o hatch SE custa 
R$ 51.990 com transmis-
são manual e R$ 56.490 
com a automática. O sedã 
SE 1.5 sai por R$ 55.490 
com transmissão manual 
e R$ 59.990 com a auto-
mática. O Ka hatch 1.5 
SE Plus sai por R$ 54.490 
com transmissão manual 
e R$ 58.990 na versão 
automática. O Ka sedã SE 
Plus 1.5 cobra R$ 57.990 
pela versão manual e R$ 
62.490 pela automática. 
O Ka Titanium 1.5, com-
pleto, com transmissão 
automática, seis airbags, 
bancos de couro, botão 
de partida Ford Power 
e outros itens, custa R$ 
68.990 na versão hatch 
e R$ 70.990 na sedã. O 
hatch FreeStyle sai por R$ 
63.490 na versão manual 

e R$ 67.990 na automáti-
ca. Já o sedã SEL 1.5, com 
transmissão manual, seis 
airbags, controle de es-
tabilidade e tração, assis-
tente de partida em rampa, 
bancos parcialmente em 
couro e câmera de ré, fica 
em R$ 65.990.

Em termos estéticos, 
as mudanças na linha 
2019 que se resumiram 
às novas grades e no-
vos para-choques. No 
caso específico da ver-
são FreeStyle, os novos 
para-choques, a grade 
dianteira com losangos, o 
rack de teto e as molduras 
em plástico preto que 
contornam toda a carro-
ceria cumprem a função 
de dar um aspecto inega-
velmente mais robusto 
ao modelo. Mas a Ford 
não quis ficar apenas na 
aparência. Para encarar 
o aumento de potência e 
torque do novo motor 1.5 
e a proposta de “crosso-

ver” da versão FreeStyle, 
a estrutura do Ka foi 
enrijecida. O monobloco 
foi reforçado e a suspen-
são teve um aumento da 
bitola, ganhou uma barra 
estabilizadora de maior 
calibre, amortecedores 
e molas mais resistentes 
na traseira e amortecedor 
com limitador hidráuli-
co na frente. A versão 
FreeStyle adota rodas e 
pneus de perfil maior, 
185/60 R15, os mesmos 
da antiga versão Trail, 
que deixou ser ofere-
cida. O Ka aventureiro 
vem com seis airbags, 
controle de estabilidade 
e tração, sistema antica-
potamento, assistente de 
partida em rampa, câma-
ra e sensores traseiros, di-
reção elétrica progressiva 
com sistema que reduz a 
transferência de torque 
para o volante e controla 
desvios provocados por 
desníveis no piso.

Segundo pesquisas da 
Ford, os “crossovers” têm 
potencial de abocanhar 
mais de 20% do segmento 
dos hatches compactos, 
porém atualmente só res-
pondem por 5%. Essa “la-
cuna de mercado” identi-
ficada pela marca explica 
sua grande expectativa em 
torno da versão FreeStyle, 
encarregada de enfrentar 
os rivais com configura-
ções semelhantes, como 
o Chevrolet Onix Activ 
e o Hyundai HB20X. 
Para a FreeStyle e para 
todas as versões do Ka 
2019, a proposta da Ford é 
melhorar a relação custo/
benefício ao incluir mais 
equipamentos e manter 
preços competitivos em 
relação às versões con-
correntes. 
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A boa altura interna facilita o acesso e dá uma sensação de espaço no habitáculo 
do Ka. Já a área para joelhos e ombros é recomendável apenas para quatro adultos. 
Na configuração Freestyle avaliada, o Ka recebeu um “upgrade” de imagem que o 
distancia bastante do estilo “basicão” das versões mais baratas. As cores do tablier 
são em preto e marrom e os bancos têm revestimento combinando couro e tecido, 
nos mesmos tons. O interior tem um acabamento mais caprichado do que o do 
modelo anterior do Ka, com materiais de revestimento e texturas que criam um 
ambiente agradável. Conforme a Ford, a versão Freestyle ganhou vidros diantei-
ros acústicos para fazer com que os ruídos externos entrem menos no habitáculo.

No tablier, se destaca a vistosa central multimídia de terceira geração Sync 3, 
monitorada por uma tela touch que se projeta no console central, onde fica apoiada 
apenas pela base. Ela tem recursos de comandos de voz e conexão com Android 
Auto e Apple CarPlay e permite até o uso de Waze com iPhone. O volante mul-
tifuncional possibilita comandar a central multimídia e o controle de cruzeiro. O 
câmbio automático também contribui para facilitar a vida do motorista. Contudo, 
o modo sequencial do câmbio automático é feito por meio de um botão na lateral 
da manopla, algo é tão pouco instigante que mesmo os “passadores de marchas” 
mais obstinados tenderão a optar pelo modo automático. 

EXPERIÊNCIA A BORDO

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

FICHA TÉCNICA

Sabor de aventura

Sobra motor

Ford Ka FreeStyle
Motor: Gasolina e etanol, dianteiro, transversal, 1.497 cm³, três cilindros 

em linha, duplo comando variável na admissão e no escape no cabeçote 
e quatro válvulas por cilindro. Acelerador eletrônico e injeção eletrônica 
multiponto sequencial.

Transmissão: Câmbio manual de cinco marchas ou automático com 
modo sequencial manual de seis marchas à frente e uma a ré. Tração dian-
teira e controle eletrônico de tração.

Potência: 128/136 cavalos com gasolina/etanol a 6.500 giros.
Torque: 15,6/16,1 kgfm a gasolina/etanol a 4.750 mil giros.
Diâmetro e curso: 84 mm X 90 mm. Taxa de compressão: 12:1.
Suspensão: Dianteira independente do tipo McPherson, com molas 

helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Traseira 
semi-independente por eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores 
hidráulicos. Controle de estabilidade de série.

Pneus: 185/65 R15.
Freios: Discos ventilados na frente e tambores atrás. ABS com EBD 

com assistência de frenagem e de partida em rampa.

Gramado/RS - O teste de apresentação da linha 2019 do Ford Ka foi feito em um modelo Freestyle automático. Justamente o que sintetiza as principais novidades 
da linha 2019 do Ka: nova versão aventureira, motor 1.5 tricilíndrico e câmbio automático. No circuito de quase 100 quilômetros na serra que leva à cidade de Grama-
do, no Rio Grande do Sul, a chuva constante, a neblina intensa e os radares espalhados pelo caminho inibiram velocidades de cruzeiro mais elevadas. Todavia, ficou 
evidente que o motor tricilíndrico de 1,5 litro empurra o Ka FreeStyle com absoluta facilidade. De acordo com a Ford, 85% do torque estão disponível já em 1.500 
giros. Com isso, o carrinho reage prontamente às pressões exercidas sobre o pedal da direita, com um ganho de velocidade progressivo e sem “buracos”. 

Ter torque e potência de sobra poderia se tornar um problema se a estrutura do Ka não “segurasse o rojão”. Felizmente, a Ford reforçou a suspensão da versão 
FreeStyle para suportar as demandas do novo motor e ainda enfrentar os pisos mais acidentados. Como “efeito colateral”, o compacto perdeu um pouco de maciez, 
contudo absorve bem as irregularidades da pista e rola pouco nas curvas, apesar de ter a suspensão mais elevada. Outra novidade da versão é o ARP (Active Rollover 
Protection), que está integrado aos controles de tração e de estabilidade e atua nos freios e na aceleração caso haja sinais de iminência de capotamento. Como impres-
são inicial, o Ka FreeStyle se apresenta um crossover compacto bem agradável de se dirigir. O preço está longe de ser barato, porém é similar ao que a concorrência 
cobra por modelos com configurações e propostas semelhantes. 

Carroceria: Hatch em monobloco com quatro portas e cinco lugares. 
Com 3,89 metros de comprimento, 1,70 m de largura, 1,57 m de altura e 
2,49 m de entre-eixos. Oferece airbags frontais, laterais e de cortina de série.

Peso: 1.080 kg.
Capacidade do porta-malas: 257 litros.
Tanque de combustível: 51,6 litros.
Produção: Camaçari, na Bahia.
Lançamento no Brasil: julho de 2018.
Itens de série: Ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elé-

tricas com controle remoto, chave canivete, airbags frontais, laterais e de 
cortina, freios ABS com EBD, abertura elétrica do porta-malas, ajuste de 
altura da coluna de direção, sistema multimídia Sync 3 com comando de 
voz e conexão Bluetooth, tela flutuante de alta resolução com 8 polegadas, 
rodas de liga leve com 15 polegadas, pneus de uso misto, faróis de neblina 
dianteiros, controle de estabilidade e tração, auxílio de partida em rampa, 
banco parcialmente revestidos em couro, rack no teto, sensor de estacio-
namento traseiro e câmara de ré.
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Lá vem ele
Testado em Portugal, Volkswagen T-Roc será lançado no Brasil para concorrer entre os crossovers compactos

por Antonio Pereira, do 
Absolute Motors/Portugal
com exclusividade no Brasil 
para a Agência AutoMotrix

Em  a g o s t o  d o 
ano passado, a 
Volkswagen apre-

sentou o visual definitivo 
do T-Roc. De lá para cá, 
o crossover começou a 
ser fabricado na cidade 
portuguesa de Palmela, 
na periferia de Lisboa, de 
onde abastece os merca-
dos europeu e africano. A 
fabricação na China já está 
confirmada. Provavelmen-
te ainda esse ano, começa 
a ser produzido também 
na fábrica paranaense de 
São José dos Pinhais, que 
já é responsável por ou-
tros dois modelos com a 
mesma plataforma MQB: 
o hatch Golf e sedã A3. 
Há ainda a possibilidade 
de que o T-Roc seja feito 
no México e, de lá, chegue 
ao mercado brasileiro. No 
Brasil, ficará posicionado 
acima do futuro T-Cross 
– o novo utilitário espor-
tivo compacto derivado 

do Polo, cuja produção no 
Paraná já está confirmada 
– e abaixo do Tiguan. Para 
o consumidor brasileiro, 
o T-Roc já foi mais que 
“anunciado” – versões 
conceituais foram exibidas 
no Salão Internacional do 
Automóvel de São Paulo 
em 2014 e 2016, atraindo 
grande interesse. Esse ano, 
o definitivo T-Roc será um 
dos destaques no estande 
da Volkswagen na próxi-

ma edição do motorshow 
paulistano, que acontecerá 
de 8 a 18 de novembro.

Em termos de design, 
o T-Roc exibe uma es-
tética apelativa, mas que 
está longe de surpreender. 
A frente é tipicamente 
Volkswagen, enquanto a 
traseira é mais persona-
lizada e confere ao mo-
delo, ao mesmo tempo, 
um ar jovial e uma pose 
algo distinta. A princi-

pal responsabilidade por 
um visual mais dinâmico 
também está na traseira, 
que não deixa de ser um 
atributo estético forte do 
T-Roc. O estilo do veículo 
pode variar em função das 
diversas possibilidades de 
personalização exteriores 
e interiores disponíveis, 
principalmente o teto de 
cor diferente e as sete co-
res interiores. E a traseira 
é justamente a parte mais 

personalizável do SUV 
compacto da Volkswagen.

Na Europa, o T-Roc é 
disponibilizado com três 
versões de acabamento (a 
básica, a Style e a Sport), 
três opções de motor a die-
sel e três a gasolina, todos 
turbinados. Os motores a 
gasolina são o 1.0 de três 
cilindros com 115 cavalos 
– o mesmo usado no Bra-
sil, em versões flex com 
potência mais elevada, no 

Up, Golf, Polo e Virtus –, 
um 1.5 de 150 cavalos e 
um 2.0 de 190 cavalos. As 
opções turbodiesel são um 
1.6 litro de 115 cavalos e 
um 2.0, que pode gerar 150 
ou 190 cavalos, dependen-
do da configuração.

As versões do T-Roc 
que vêm com sistema de 
tração integral 4Motion 
tem a opção de alterar 
o perfil de condução e 
um comando rotativo no 
console permite escolher 
a configuração mais ade-
quada para quatro tipos 
de piso. Dependendo da 
tração da versão, que pode 
ser frontal ou integral, a 
suspensão traseira é por 
eixo de torção ou multi-
braços. Amortecedores 
ajustáveis são oferecidos 
como opcionais, assim 
como controlador de ve-
locidade adaptativo, leitor 
que repete as placas de 
trânsito na tela do nave-
gador e assistente de farol 
alto – que abaixa os faróis 
automaticamente quando 
algum carro vem no sen-
tido oposto. 

EXPERIÊNCIA A BORDO

Habilidade generosa
Antes de passar ao inte-

rior do T-Roc, é importante 
perceber quais os objetivos 
da Volkswagen para o 
carro, assim como o seu 
posicionamento dentro 
da linha de modelos da 
marca. Apesar de ter por 
base a mesma plataforma 
modular MQB (aquela 
que, entre muitos outros 
modelos do grupo, também 
serve o Golf), tem dimen-
sões mais contidas do que 
as do Tiguan de cinco 

lugares em todos os senti-
dos (incluindo a distância 
entre-eixos). Na Europa, 
pretende rivalizar com os 
modelos de referência do 
subsegmento dos utilitários 
esportivos mais popular na 
região, o chamado B SUV.

Assim se explica, pelo 
menos em parte, uma qua-
lidade de revestimentos 
internos que pouco tem a 
ver com o padrão elevado 
já conhecido do Golf, o 
hatch da marca que, em 

termos tanto mecânicos 
quanto de dimensões, mais 
se aproxima do T-Roc. 
Na Europa, para ajudar 
a garantir um preço bem 
mais interessante do que o 
do Tiguan, os plásticos do 
T-Roc são, na sua maioria, 
bastante duros e ásperos, 
daqueles que facilmente se 
riscam com um objeto mais 
pontiagudo. Para o Brasil, 
no entanto, a Volkswagen 
poderá adotar acabamentos 
superiores no T-Roc, para 

tentar “roubar” a clientela 
de modelos como o Jeep 
Compass e o Honda HR-
V. Contra os concorrentes 
menores e mais baratos, 
como o Jeep Renegade e 
o Honda WR-V, o encar-
regado de encarar a briga 
será o T-Cross, o SUV 
derivado do Polo.

Se os revestimentos 
internos não impressio-
nam tanto no T-Roc pro-
duzido em Portugal, a 
montagem rigorosa ajuda 

a garantir que os ruídos 
não sem ampliem com 
a inexorável passagem 
do tempo e da quilome-
tragem. A habitabilidade 
é generosa, ao nível da 
principal concorrência 
em termos de espaço para 
pernas atrás, e referencial 
em termos de largura e 
altura, o mesmo aconte-
cendo com a capacidade 
do bagageiro, que leva 
generosos 445 litros. O 
apelo visual se beneficia 

muito da faixa horizontal 
que passa o tablier e se 
estende às portas, e da 
moldura que ornamenta 
a console central, am-
bas na mesma cor da 
carroceria. O impacto 
estético se torna ainda 
mais convincente caso o 
veículo esteja equipado 
como o vistoso opcional 
de painel de instrumentos 
totalmente digital Active 
Info Display, instalado na 
unidade testada.

FOTOS: ANTONIO PEREIRA/ABSOLUTE MOTORS E DIVULGAÇÃO 
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Autocheck

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style
Ficha técnica
Motor: 999 cc, a gasolina, três cilindros em linha, 12 
válvulas, transversal, dianteiro
Alimentação: injeção direta
Sobrealimentação: turbocompressor+intercooler
Diâmetro x curso: 74,5 mm × 76,4 mm
Taxa de compressão: 10,5:1
Potência máxima: 115 cavalos / 5 mil rpm
Torque máximo: 20,4 kgfm / entre 2 mil e 3500 rpm
Dimensões exteriores: Comprimento de 4,23 metros, 
largura de 1,82 metro, altura de 1,57 metro. Distância 
entre-eixos: 2,59 metros.
Peso: 1.270 kg.
Capacidade do porta-malas: 445 litros.
Transmissão: tração dianteira
Câmbio: manual de 6 marchas.
Direção: cremalheira com assistência elétrica
Freios: discos ventilados na frente e maciços atrás
Suspensão: dianteira MacPherson e traseira com eixo 
semi-rígido Barra estabilizadora na frente e atrás. 
Ângulos de ataque/saída: 16,4º/18,8º
Ano de lançamento: 2017
Preço da unidade testada em Portugal: 31.168 euros 
– equivalente a R$ 133 mil.

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Agradável consistência
Lisboa/Portugal - No 

T-Roc “made in Portugal”, 
uma das versões mais ven-
didas é a 1.0 TSI Style, de 
115 cavalos, com câmbio 
manual de seis velocidades 
e tração dianteira. Exata-
mente a versão avaliada, 
que é oferecida nas con-
cessionárias portuguesas 
da Volkswagen por 31.168 
euros – equivalente a R$ 
133 mil. Dotada de um ní-
vel de equipamentos inter-
mediário, inclui quase tudo 
o considerado essencial 
pelo comprador português 
típico deste gênero de veí-
culo e da faixa de preços.

A posição de dirigir é 
mais alta do que em um 
sedã, como se espera e 
pretende em um SUV, mas 
não à custa de uma coloca-
ção demasiadamente eleva-
da do banco face aos outros 
elementos do habitáculo, o 
que resulta em uma postura 
ao volante muito correta. 
Uma vez em marcha, é 
possível identificar uma 
maior proximidade com o 
Golf em termos do rodar 
típico de um Volkswagen, 
sólido, firme, que supera 
com competência as ir-
regularidades. O T-Roc 
transmite aquela sensação 
de conforto tipicamente 
germânica, capaz de conju-
gar comodidade com uma 
sensação de permanente 

cebido para os ocupantes.
Tudo somado, há de 

se reconhecer que, para 
grande parte dos seus usu-
ários, o novo T-Roc 1.0 
TSI Style é um utilitário 
esportivo bastante capaz 
de cumprir com as suas 
necessidades e expectati-
vas. Segundo a Volkswa-
gen, a velocidade máxima 
do T-Roc 1.0 turbinado 
é de 187 km/h e a arran-
cada de zero a 100 km/h 
pode ser feita em 10,1 
segundos. E o consumo, 
também de acordo com a 
marca, fica em 22,2 km/l 
na estrada e 16,3 km/l na ci-
dade. Números que, com o 
tanque de 50 litros, propor-
cionariam uma autonomia 
de quase mil quilômetros. 
(colaborou Luiz Humberto 
Monteiro Pereira/Agência 
AutoMotrix)

controle, que acaba por 
confirmar-se na prática.

Com o motor 1.0, o 
comportamento dinâmico 
não é especialmente envol-
vente. Mas fica marcado 
por uma inequívoca com-
petência, graças à correta 
afinação das suspensões, 
aos freios devidamente 
dimensionados e a uma 
direção precisa e direta. 
Segurança, neutralidade e 
facilidade de condução são 
fatores determinantes no 
conforto de quem dirige, e 
o T-Roc executa-os muito 
bem, com notável hones-
tidade e eficácia. Mesmo 
sem apelar propriamente 
à emoção. 

No fora-de-estrada, 
como a versão não dispõe 
de tração integral e o ESP 
fica sempre ativo, o mo-
torista não deve aspirar 
a mais do que enfrentar 
terrenos que também não 
seriam inacessíveis a qual-
quer sedã. Pelo menos a 
altura em relação ao solo 
um pouco mais elevada 
garante alguma tranqui-
lidade na transposição de 
eventuais obstáculos.

Quanto ao motor, o 
desempenho da unidade 
1.0 TSI de 115 cavalos e 
20,4 kgfm acaba por ser 
surpreendentemente bom, 
tendo em conta o porte e 
o peso de praticamente 

1.300 quilos. Ainda mais 
pelo longo escalonamento 
da caixa manual de seis 
velocidades, em especial 
da sua última relação, para 
garantir consumos come-
didos – são bastante acei-
táveis na cidade, e ainda 
melhores na estrada, desde 
que o motorista mantenha 
um ritmo e um estilo de 
condução “civilizados”. 
Se o relevo se torna mais 
acentuado, o consumo 
logo começa a aumentar. E 
quando o motorista dirige 
em ritmo mais dinâmico 
ou transporta maior quan-
tidade de passageiros e/ou 
carga, o consumo também 
se eleva rapidamente.

A performance dinâ-
mica, mesmo sem fazer do 
T-Roc 1.0 TSI um “velo-
cista”, acaba por ser bastan-
te razoável. Até é possível 
usufruir de outro diverti-
mento ao volante fazendo 
bom uso da caixa manual 
de seis marchas para retirar 
todo o potencial do solícito 
motor de três cilindros 
turbo, de 999 cc. Somente 
nessas circunstâncias de re-
gimes mais elevados que o 
ruído do motor se faz sentir 
de forma mais intensa no 
habitáculo. Na maioria das 
vezes, o bom isolamento 
acústico ajuda a assegurar 
que o trabalho do motor 
passe praticamente desper-
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Picape de “black-tie”

LUIZ H.M. PEREIRA
Agencia AutoMotrix

FOTOS: LUIZA KREITLON 

Versão Midnight da Chevrolet S10 busca atender à crescente demanda por utilitários estilosos

Originalmente , 
as picapes eram 
voltadas ape-

nas para o transporte de 
cargas – ou seja, uma 
versão compacta dos ca-
minhões. Enquanto veí-
culos de trabalho, como 
também ocorre com os 
caminhões, geralmente 
nem eram dirigidas pelos 
proprietários e sim pelos 
seus funcionários – os 
motoristas das transpor-
tadoras. Mas esse tempo 
passou. Hoje, a versatili-
dade e o “espírito aven-
tureiro” das picapes con-
quistam cada vez mais 
gente e atingem a um 
público mais exigente e 
sofisticado, bem distante 
da proposta “proletária” 
original. É essa demanda 
que explica o lançamento 
da S10 Midnight, que 
chegou às concessioná-

rias em maio deste ano. 
A mais nova versão da 
picape média da Chevro-
let harmoniza a robustez 
do “powertrain” diesel 
com um visual imponente 
e estiloso, dominado por 
uma intensa utilização de 
tons negros.

Conhecidas nos Esta-
dos Unidos, onde estão 
no portfólio de vários 
modelos da Chevrolet, 
as versões Midnight se 
caracterizam pela carro-
ceria preta acompanhada 
de acabamentos escure-
cidos. Baseada na versão 
LT, a mais básica com 
motorização a diesel da 
S10, a Midnight “made 
in Brazil” também traz 
como principal atrati-
vo a “roupagem” preta, 
uma tendência estilística 
que há tempos anda em 
alta entre as empresas 
de personalização auto-
motiva. Coerentemente 

com o nome da versão 
– “Midnight” significa 
“meia-noite” em inglês –, 
a carroceria é sempre na 
cor Ouro Negro. As gra-
des são pretas, os faróis 
usam máscaras negras e 
as vistosas rodas aro 18 
são pintadas de preto e 
calçadas com pneus Brid-
gestone Dueler II 265/60, 
mais voltados para o uso 
no asfalto. Até as “gra-
vatas” da logomarca da 
Chevrolet, que aparecem 
no centro da grade fron-
tal e na tampa traseira 
e são tradicionalmente 
douradas em todas as ver-
sões da picape, viraram 
“black-tie” na Midnight. 
Discretos emblemas nas 
portas e na tampa da ca-
çamba ressaltam a “grife” 
da configuração. Faróis 
com iluminação diurna 
de leds e o santo-antônio 
integrado à caçamba fo-
ram “herdados” da ver-

são topo de linha High 
Country.

Por dentro, a Chevro-
let manteve o tom. Portas 
e teto são revestidos em 
cor preta, assim com os 
bancos, em tecido na to-
nalidade Jet Black. Ape-
nas a “gravatinha” no 
centro do volante reves-
tido de couro preservou a 
clássica cor dourada. De 
resto, painel e console 
seguem o mesmo estilo 
sem grandes firulas da 
S10 LT. Para não dizer 
que não há diferenças, 
emblemas com o logo 
da versão aparecem no 
friso que leva à maça-
neta interna das portas 
dianteiras.

A versão Midnight 
compartilha o trem de 
força diesel adotado em 
toda a linha S10. O mo-
tor 2.8 litros gera 200 
cavalos a 3.600 rpm e 
um torque de 51 kgfm 

a 2.000 giros, sempre 
associado ao câmbio 
automático sequencial 
de seis marchas, com 
modo manual sequencial 
acionável por meio de 
um botão na manopla 
do câmbio. A tração 
4x4 pode ser ajustada 
pelo seletor giratório no 
console entre os bancos. 
Como nas outras versões 
4x4 da S10, há três mo-
dos possíveis: 4x2 – com 
tração apenas na traseira 
–, 4x4 – com tração in-
tegral – e 4x4 reduzida 
– tração integral com 
bloqueio do diferencial, 
para trajetos “off-road” 
mais radicais.

Principal novidade 
da linha 2019 da S10, a 
Midnight poderia ter sur-
gido como uma série es-
pecial. Mas a confiança 
da marca em seu sucesso 
de vendas justifica que 
ela tenha sido lançada 

como uma versão de-
finitiva. Tornou-se um 
modelo intermediário 
entre as versões básicas 
4x4 diesel da linha 2019 
da picape média. Até o 
preço de R$ 166.690 co-
brado pela S10 Midnight 
fica estrategicamente en-
tre os R$ 150.390 da LT, 
a versão diesel mais ba-
rata, e os R$ 176.090 da 
LTZ, bem abaixo dos R$ 
185.990 da “top” diesel 
High Coutry – há ainda 
a série especial 100 Ye-
ars (em homenagem aos 
cem anos da produção de 
picapes da Chevrolet no 
mundo), por R$ 187.590. 
Ou seja, o apelo estético 
da versão Midnight pode 
até ser emocional, mas 
o posicionamento do 
modelo na linha de pica-
pes diesel da Chevrolet 
segue uma lógica de 
escalonamento de preços 
bem racional.
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Motor: Dianteiro, longitudinal, 4 
cilindros em linha, 2.8 litros, 16 
válvulas, injeção direta, turbo diesel
Potência: 200 cavalos a 3.600 rpm
Torque: 51 kgfm a 2.000 rpm
Câmbio: Automático de 6 marchas, 
com opção de tração traseira, tra-
ção integral ou tração integral com 
reduzida
Direção: Elétrica
Suspensão: Independente com bra-
ços articulados na dianteira e feixe 
de molas na traseira.
Freios: Discos ventilados na dian-

EXPERIÊNCIA A BORDO IMPRESSÕES AO DIRIGIR

FICHA TÉCNICA

Lado negro da força

Chevrolet S10 Midnight

Pela altura elevada, o acesso à S10 não 
é dos mais simples, apesar dos estribos 
laterais. Recorrer aos puxadores na parte 
interna das colunas dianteiras facilita o 
embarque. Uma vez lá dentro, é fácil notar 
que o visual “dark” da versão Midnight até 
que caiu bem na S10. O estilo monocro-
mático do habitáculo conferiu um certo 
ar distinto à picape. Como é originária 
da versão LT, a S10 Midnight segue a 
tendência espartana, com predomínio de 
plásticos rígidos. Apenas a parte central 
do painel recebe um revestimento que 
simula couro. Já os bancos são em tecido 
preto, com bom aspecto mas sem maiores 
sofisticações. 

Em termos de espaço, como qualquer 
picape média de cabine dupla que se 
preze, a S10 Midnight se habilita a levar 
cinco adultos sem maiores apertos – mas 
o passageiro do meio não conta com 
apoio de cabeça. Há boa quantidade de 
porta-objetos a bordo, todos bem posi-
cionados e funcionais. O conforto em 
viagens é favorecido pelas suspensões 
bem calibradas, que têm a capacidade de 
absorver impactos sem comprometer a 
estabilidade em velocidades de estrada. 
O isolamento acústico é decente para o 
segmento e filtra os ruídos de rodagem 
e também do motor a diesel. A caçamba 
é bastante generosa, com capacidade de 
carga de 1.134 litros. Uma providencial 
capota marítima se encarrega de manter 
as bagagens da caçamba longe dos olhares 
cobiçosos. 

A S10 Midnight vem com ar-con-
dicionado, comandos do controle de 
cruzeiro, assistente de partida em rampas 

e de frenagem em descidas, controles de 
estabilidade e de tração, airbags frontais, 
travas e vidros elétricos nas quatro portas 
com acionamento por um toque, sensor de 
estacionamento traseiro e a central mul-
timídia MyLink2, com tela touch de sete 
polegadas, uma entrada USB e compatível 
com smartphones Apple e Android. O 
volante revestido de couro conta com 
ajuste vertical, mas a ausência de ajuste 
de profundidade dificulta a tarefa de en-
contrar a melhor posição. Já conhecido 
e hoje praticamente onipresente na linha 
Chevrolet, o sistema OnStar oferece servi-
ços de emergência, segurança, navegação, 
concierge e diagnóstico do veículo por 
meio de uma ligação feita por um botão 
localizado junto ao retrovisor para uma 
central de atendimento ou de informações 
no aplicativo para smartphone. 

Em termos de equipamentos, uma 
ausência sentida na versão Midnight é a 
câmera de ré. Mesmo com retrovisores 
grandes, pode ser complicado manobrar a 
S10 sem ter a noção exata sobre até aonde 
a caçamba vai. Oferecer apenas os dois 
airbags frontais, que são obrigatórios em 
qualquer automóvel, também não “agrega 
valor” à versão. Por R$ 166.690, airbags 
laterais seriam mais que desejáveis. Ainda 
em função do preço, a Midnight poderia 
trazer a central multimídia MyLink com 
tela de 8 polegadas e mais recursos, que 
é oferecida a partir da versão LTZ. A 
inexistência das “borboletas” atrás do 
volante pode frustrar os cada vez mais 
raros obcecados pelas trocas manuais de 
marchas. Para esses, o jeito é utilizar o 
desenxabido botão na alavanca de câmbio.

Hoje em dia, as versões a diesel da Chevrolet S10 proporcionam uma dirigibi-
lidade similar à dos carros de passeio. Apesar de seu porte, trata-se de um veículo 
amistoso para quem dirige. A direção elétrica facilita as manobras. No trânsito 
urbano, o acerto da suspensão é bem correto. A oscilação da carroceria, típica 
dos veículos desse segmento, tornou-se mais suave do que a das primeiras S10 
produzidas no Brasil, em 1995. Diferentemente dos modelos daquela época, agora 
a picape da Chevrolet oferece bom nível de conforto em viagens longas. Em rodo-
vias, o câmbio automático aproveita com eficiência o torque abundante do motor.

O 2.8 turbodiesel de 200 cavalos se entende bem com a caixa automática de seis 
velocidades e ambos fazem um trabalho eficiente, com passagens de marchas sua-
ves, que liberam a força necessária para mover a caminhonete com o vigor solicitado 
pelo motorista. O motor enche rápido e entrega agilmente o torque máximo, que 
empurra a picape com força. Há um discreto “delay” na reação do motor quando 
o motorista pressiona o pé direito no acelerador, mas nada que chegue a prejudicar 
a performance em ultrapassagens. A S10 ganha velocidade gradualmente, mas o 
conjunto mecânico é bastante competente para atingir e manter velocidades de 
cruzeiro sem dar sinais de esforço. 

Para encarar trechos acidentados no fora-de-estrada ou subidas muito íngremes 
em pisos de baixa aderência, a tração 4x4 pode ser acionada de forma bem fácil, em 
um botão giratório no console central. A opção de tração reduzida com bloqueio 
de diferencial ajuda a tirar a picape das situações off-road mais complicadas e 
com baixíssima aderência. Durante a avaliação (dois terços em trajetos urbanos e 
o restante em estradas), o consumo cravou a média de 9,5 km/l.

teira e tambores na traseira
Pneus e rodas: 265/60 R18 
Dimensões
Comprimento: 5,36 m
Largura: 1,87 m
Altura: 1,78 m
Entre-eixos: 3,09 m
Tanque: 76 litros
Capacidade de carga: 1.134 litros
Peso: 2.016 kg
Central multimídia: 7 polegadas, 
sensível ao toque, com Android Auto 
e Carplay
Preço sugerido: R$ 166.690

Expresso da meia-noite
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MARCELO QUEIROZ - 
Agencia AutoMotrix

Lá e aqui
A principal novidade é a frente redesenhada, com destaque para a barra cromada em forma de asa na parte superior da grade

DIVULGAÇÃO

A Honda começou 
a vender nos Es-
tados Unidos a 

linha 2019 do HR-V, que 
chega com visual reno-
vado e mais equipada. 
A principal novidade é a 
frente redesenhada, com 
destaque para a barra 
cromada em forma de 

asa na parte superior da 
grade – que agora é com-
posta por filetes horizon-
tais. O para-choque tem 
linhas mais agressivas e 
aspecto mais encorpa-
do, enquanto os faróis 
ficaram mais afilados e 
receberam iluminação 
por leds na versão Tou-
ring. Na traseira, quase 
nada muda, exceto por 
detalhes como um filete 

mento do HR-V 2019 
no mercado norte-a-
mericano interessa ao 
Brasil, pois o novo mo-
delo nacional, que será 
apresentado no Salão 
Internacional do Au-
tomóvel de São Paulo, 
em novembro, deverá 
ser muito semelhante, 
tanto no desenho quan-
to nas versões e nos 
equipamentos.

cromado que decora a 
moldura da placa em 
algumas versões. O in-
terior traz nova central 
multimídia Display Au-
dio, com tela sensível ao 
toque, ajuste de volume 
por um botão giratório, e 
integração com Android 
Auto e Apple CarPlay. 
O painel de instrumentos 
mudou bastante e agora 
tem duas pequenas telas 

LCD de cada lado do 
velocímetro, uma para o 
conta-giros e outra para 
o computador de bordo. 
Dentre os equipamentos 
de segurança, o HR-V 
norte-americano agora 
oferece o pacote Hon-
da Sensing, que inclui 
assistente para impedir 
mudanças involuntá-
rias de faixa de rolagem 
e controle de cruzeiro 

adaptativo, dentre outros 
itens. O nível de ruído da 
cabine foi reduzido pela 
aplicação de novos iso-
lamentos acústicos nas 
laterais e assoalho, além 
de mudanças no câmbio 
CVT para proporcio-
nar um funcionamento 
mais silencioso. De-
baixo do capô, motor e 
transmissão continuam 
os mesmos. O lança-
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PEQUENA NOTÁVEL

FESTA NO FERIADÃO

COMPETITIVO

Embora tenha se popularizado nos anos 1970, a Honda Monkey surgiu 
em 1961. Originalmente desenvolvida como um brinquedo para crianças 
do parque de diversões Tama Tech, em Tóquio, este modelo que podia 
ser levado facilmente na mala do carro tornou-se tão popular que logo foi 
desenvolvida uma versão homologada para a estrada. Agora, a mini-moto 
foi “reinventada” para os dias de hoje, com um estilo fortemente inspirado 
no modelo original.

O visual clássico da Monkey foi preservado, mas a nova moto é comple-
mentada por sistemas modernos como dois amortecedores atrás, painel de 
instrumentos LCD, freios com ABS e iluminação integral de leds. O peso 
em ordem de marcha é de apenas 107 kg e as dimensões são 1,71 metro 
de comprimento, 1,03 m de altura e 1,15 m de entre eixos. O banco fica a 
77,5 cm do chão e as rodas têm aro 12”. O motor de 125 cm³, refrigerado 
a ar, oferece uma potência de 9,5 cv. O tanque, pintado na mesma cor do 
quadro, tem capacidade para 5,6 litros de combustível. Como a Honda 
afirma que o consumo é de 67 km/l, um tanque cheio daria ao modelinho 
uma autonomia de 375 quilômetros. 

A Harley-Davidson do Brasil aproveitou o feriado “enforcado” do Dia 
do Trabalho para realizar em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, 
a edição 2018 do National H.O.G. Rally, o tradicional encontro do Harley 
Owners Group – grupo de proprietários de Harley. Sob o inclemente sol do 
outono na cidade catarinense, o evento recebeu cerca de 1.200 “harleyros” 
e mais de 700 motos vindas de todo o Brasil e de países do Mercosul. 

O National H.O.G. Rally é um grande congraçamento entre os fãs da 
marca e mistura música, gastronomia, atividades de lazer e brincadeiras 
com motos, além do indefectível desfile pela cidade. Esse ano, a princi-
pal festa do encontro teve como tema os anos 1980. “A Harley-Davidson 
busca promover eventos em que os clientes possam celebrar o espírito de 
irmandade que norteia a história da marca e vivenciar esta paixão junto 
de amigos e da família”, explica Flávio Villaça, gerente de Marketing da 
Harley-Davidson.

Após ser mundialmente apresentado em abril como sucessor do M2 Coupé, 
o BMW M2 Competition está chegando agora ao Brasil com preço inicial de 
R$ 377.950. Visualmente, as mudanças estão em detalhes, como na grade 
toda em preto fosco, nos retrovisores esportivos, nas rodas e lanternas trasei-
ras. Mas o grande destaque do M2 Competition é o motor de seis cilindros 
3.0 biturbo com potência elevada para 410 cavalos e torque de 56,1 kgfm 
disponível em uma faixa de 2.350 a 5.230 rpm. O câmbio é automatizado de 
dupla embreagem com 7 marchas. Com esse conjunto, a velocidade máxi-
ma é de 280 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é de 4,2 segundos. O M2 
Competition traz outras melhores técnicas em relação a seu antecessor, que 
inclui sistema de arrefecimento de maior capacidade, barras da suspensão 
em plástico reforçado com fibra de carbono e freios com discos e pinças 
maiores. O escapamento tem um sistema eletrônico que amplifica o som em 
determinadas condições, reforçando a sensação de esportividade. A lista de 
equipamentos é caprichada e conta com sensor de chuva, faróis automáticos, 
bancos esportivos M Sport com ajuste elétrico e memória, ar-condicionado 
automático digital de duas zonas, controle de cruzeiro adaptativo, sensor de 
estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, faróis full-led adaptativos, 
oito airbags e central multimídia com tela de 8,8 polegadas sensível ao toque 
HD interno de 20 GB e Apple CarPlay, sistema de som Harman Kardon com 
12 alto-falantes e controles de estabilidade e tração, entre outros.
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VALORES EXTREMOS

Quando a Amarok foi lançada, em 
2010, a expectativa da Volkswagen 
para a picape era disputar a liderança 
entre as picapes médias no mercado 
brasileiro. Mas o preço elevado e a 
demora para oferecer uma transmissão 
automática para o motor turbodiesel 
2.0 de quatro cilindros, quando esse 
tipo de câmbio já havia se tornado 
uma exigência da maioria dos consu-
midores do segmento, atrapalharam 
o desempenho de vendas. Depois, 
quando finalmente já havia a versão 
automática e começaram a ser apre-
sentadas configurações com preços 
mais competitivos, foram descober-
tas fraudes em testes de emissões 
de motores diesel da Volkswagen, o 
chamado “Dieselgate”, com o motor 
da Amarok no centro do escândalo. 
Este ano, o lançamento do novo mo-
tor V6 3.0 turbodiesel de 225 cavalos 
tenta colocar a picape produzida na 
fábrica de General Pacheco, na Ar-
gentina, na rota correta do mercado 
brasileiro. Para ampliar o leque de 
ofertas, a Amarok V6 Highline passa 
a contar agora com a série Extreme, 
com design e equipamentos exclusivos 
e preço sugerido de R$ 194.930 – um 
acréscimo de quase R$ 7 mil em rela-
ção à V6 Highline original, oferecida 
por R$ 187.990 no site da marca.

Disponível exclusivamente na configu-
ração cabine dupla, a Amarok V6 Highli-
ne Série Extreme chega às concessionárias 
com recursos como faróis bixenônio com 
luzes de uso diurno de leds, sistema de 
auxílio ao estacionamento com câmera 
de ré, sistema de freios pós-colisão e 
mais recursos de infoentretenimento. 
No exterior, a nova configuração conta 
com rodas de liga leve 20 polegadas (na 
Amarok V6 básica, são de 18 polegadas) 
em estilo “Talca”, calçadas com pneus 
225/50 R20, estribos laterais planos de 
alumínio e santoantonio esportivo com 
logotipo “Extreme”. Além da vistosa 
pintura metálica Azul Ravenna exclusi-
va para a série, a Amarok V6 Extreme 
está disponível nas cores Branco Cristal 
(sólida), Preto Mystic (perolizada), Prata 
Sírius e Cinza Indium (metálicas). 

Por dentro, a cabine da Amarok V6 
Highline Série Extreme traz revestimen-
to dos bancos em couro Nappa, ajustes 
elétricos nos dianteiros, capas dos pe-
dais esportivas e tapetes de carpetes com 
a inscrição “Extreme”. Como já ocorre 
na versão V6 convencional, o volante 
multifuncional, com regulagem de altu-
ra e distância e aletas para mudanças de 
marchas, ajuda na operação das funções 
do computador de bordo da picape e do 
sistema de infoentretenimento Discover 
Media, que conta com tela colorida sen-

Com a série Extreme, versão V6 Higline 
da Amarok incorpora novos equipamentos, adereços 

exclusivos e novos dígitos na etiqueta de preço
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sível ao toque de 6,33 polegadas, leitor 
de CD, duas entradas para SD-Card, 
Aux in e porta USB. É possível parear 
via Bluetooth dois celulares simultane-
amente e operar telefone e streaming. 
O sistema Park Pilot, complementado 
pela câmera de ré, tentar torna mais 
fácil a tarefa de estacionar uma picape 
que mede 5,25 metros de comprimento. 

A série Extreme vem com o novo 
motor 3.0 V6 acoplado a um câmbio 
automático de 8 marchas, o mesmo 
“powetrain” disponível para a Highline 
V6, que combina tecnologia de injeção 
direta common-rail de combustível e 
turbocompressor de geometria variável. 
O motor V6 faz da Amarok a picape 
mais potente e de maior torque em seu 
segmento no mercado brasileiro. São 
225 cavalos disponíveis na ampla faixa 
de 3.000 rpm a 4.500 rpm. E o torque é 
de 56,1 kgfm, entregue já a partir de ape-
nas 1.500 rpm e mantendo-se pleno até 
as 2.500 rpm. Segundo a Volkswagen, 
a velocidade máxima da Amarok V6 é 
de é de 190 km/h. A picape acelera de 
zero a 100 km/h em apenas 8 segundos.

Em termos de segurança, além do 
sistema ABS off-road, que auxilia na 
frenagem sobre piso solto (como terra 
ou cascalho), a Amarok V6 Highline 
Extreme é equipada com freios a disco 
nas quatro rodas e traz de série o Post-

-Collision Brake (sistema de frenagem 
automática pós-colisão), indicador de 
perda de pressão dos pneus, Controle 
Eletrônico de Estabilidade (ESC), 
HDC (Hill Descent Control ou Con-
trole Automático de Descida) e HSA 
(Hill Start Assist ou Assistente para 
Partida em Subida). Também traz o 
BAS (Sistema de Assistência à Fre-
nagem), ASR (Controle de Tração) e 
EDS (Bloqueio Eletrônico do Diferen-
cial), todos itens de série.

Desde o lançamento da versão V6, 
a gama Amarok passou a ser oferecida 
em oito configurações, com três faixas 
de potência. A versão S (disponível em 
cabine simples ou dupla), conta com o 
motor 2.0 turbodiesel com 140 cavalos 
de potência e 34,7 kgfm de torque, 
associado ao câmbio manual de seis 
marchas. As opções SE, Trendline e 
Highline são equipadas com o motor 
2.0 diesel com dois turbocompressores 
e potência de 180 cavalos. O torque é de 
40,8 kgfm com câmbio manual (versão 
SE) e de 42,8 kgfm com transmissão 
automática de oito velocidades, que é de 
série nas versões Trendline e Highline. 
Já o motor 3.0 V6 – com potência de 
225 cavalos e torque de 56,1 kgfm – está 
disponível na versão de acabamento 
Highline e, agora, na série Extreme, a 
nova “top” de linha da Amarok.



 CHINÊS DE JACAREÍ

PRONTO PRA MALDADE

POR DENTRO DA NOVIDADE
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A Caoa Chery confirmou o início da produção do Arrizo 5 em sua fábrica 
na cidade paulista de Jacareí, ainda em 2018. O sedã de porte médio deverá 
ser um dos destaques da marca no Salão Internacional do Automóvel de São 
Paulo, em novembro. Para a fabricação do novo modelo, a marca ampliará a 
planta no interior paulista e contratar mais 120 pessoas. Desde que a operação 
brasileira da Chery foi comprada pelo grupo CAOA, a marca vem implemen-
tando uma arrojada estratégia de lançamentos, com marketing mais agressivo 
e investimentos na melhora da qualidade produtiva e dos veículos em si.

Com tecnologias trazidas da Fórmula 1 e a participação do piloto alemão Nico 
Hulkenberg em seu desenvolvimento, a Renault apresentou o Megane RS Trophy, 
que chega às lojas europeias nos próximos meses. Sob o capô do hatch esporti-
vo, ruge um motor 1.8 turbo que gera nada menos que 300 cavalos de potência, 
com torque máximo de 40,7 kgfm na versão equipada com câmbio manual e de 
42,8 kgfm quando acoplado à transmissão opcional DCT de dupla embreagem. 
O pacote de mudanças mecânicas também abrange suspensões recalibradas, com 
amortecedores 25% mais firmes, molas 30% mais rígidas, barras estabilizadoras 
10% mais resistentes à torção, freios com discos mais leves e pinças Brembo, di-
ferencial blocante e sistema de esterçamento nas quatro rodas – as rodas traseiras 
também viram, em direção oposta às frontais, para aprimorar o comportamento 
dinâmico nas curvas. As rodas de liga leve são exclusivas e vêm calçadas com 
pneus esportivos Bridgestone. O interior pode receber bancos esportivos Recaro, 
revestidos em Alcântara. Com tudo isso, o Renault Megane RS Trophy acelera de 
0 a 100 km/h em 5,7 segundos e atinge velocidade máxima de 260 km/h.

A Citroën confirmou o lançamento do C4 Cactus em setembro no Brasil 
e já adianta que o modelo produzido em Porto Real (RJ) terá alguns diferen-
ciais em relação ao europeu. O painel do crossover nacional adotará solu-
ções menos ousadas e terá elementos semelhantes aos usados no C4 Lounge 
2019, como a nova central multimídia e o quadro de instrumentos digital. O 
volante, assim como a padronagem dos bancos e os revestimentos internos 
em materiais mais agradáveis ao toque também serão diferenciais do C4 
Cactus brasileiro. Segundo a fabricante, a cabine terá espaço para acomodar 
“tranquilamente” até cinco passageiros, ainda que a distância de entre-eixos 
anunciada de 2,60 metros seja menor que de concorrentes como o Honda 
HR-V. O C4 Cactus terá duas opções de motores. A versão “top” virá com o 
1.6 THP de 173 cavalos. Já para as versões mais básicas, a motorização não 
foi anunciada. O câmbio poderá ser manual de 5 marchas ou automático de 6.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



GOLF EM FOCO

COM A CARGA TODA  

PARA ASSISTIR PARADO
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Diante de leis ambientais cada vez mais restritivas, a Volkswagen decidiu deixar 
de vender o Golf GTI na Europa. Com a proximidade do lançamento da oitava 
geração do hatch, prevista para ocorrer em março de 2019, não era viável investir 
em mudanças na motorização do modelo atual apenas para vender por poucos 
meses. A decisão não afeta outros mercados onde o esportivo é comercializado, 
como o do Brasil, nem as versões GTI Performance e GTI TCR, que continuam 
no catálogo. A nova geração do Golf será produzida sobre a plataforma MQB/W, 
versão mais recente e avançada da base MQB, concebida para suportar tecnologias 
de condução autônoma e propulsão elétrica. Os motores 1.0 TSI e 1.5 TSI são 
os únicos da atual geração que seguirão na próxima, ainda assim, com mudanças 
para adequação às novas exigências dos testes de emissões. A oitava geração do 
Golf poderá chegar ao Brasil em 2020, apesar do segmento dos hatches médios 
ter sido um dos mais impactados com a ascensão dos SUVs.

A BMW, em parceria com a distribuidora de energia EDP e a rede de postos 
Ipiranga, criou o primeiro corredor com postos de recarga para veículos elétrico e 
híbridos no Brasil. Posicionados ao longo da Rodovia Presidente Dutra, entre São 
Paulo e Rio de Janeiro, os pontos de recarga têm três tipos diferentes de plugues, 
atendendo não apenas a veículos da BMW como também aos de outras marcas 
e veículos mais antigos. O equipamento recarrega 80% da capacidade da bateria 
em 25 minutos, permitindo que a operação seja feita durante o tempo normal de 
uma parada para descanso ou refeição, comuns em viagens mais longas. Por um 
período inicial de seis meses, a recarga será gratuita, com previsão para que a 
cobrança se inicie a partir de 2019. A economia é considerável, pois, para rodar 
pelo trecho do corredor, um carro a gasolina gasta R$ 200 reais em combustível, 
enquanto o elétrico consome R$ 50 em energia. 

A linha 2019 do Hyundai Creta chega com aumento de até R$ 1,9 mil nos 
preços, que agora estão com R$ 77.890 para a versão de entrada Attitude 1.6 MT 
e R$ 103.990 para a topo de linha Prestige 2.0 6AT. A principal novidade no pa-
cote de equipamentos é a função TV digital, incorporada às centrais multimídia 
blueMedia e blueNav, que permitem sintonizar todas as emissoras de sinal aber-
to. Por questões de segurança, o recurso funciona apenas com o veículo parado, 
embora disponibilize o áudio com o carro em movimento. Na lista de versões, a 
configuração Pulse deixou de ser oferecida, permanecendo apenas a Pulse Plus, 
por R$ 91.890. O Creta Sport 2.0 6AT ganhou um ajuste mais firme na suspensão, 
com objetivo de melhorar a estabilidade e o conforto, além de uma moldura preto 
fosco na tampa traseira. A versão Attitude 1.6, oferecida (sem este ‘apenas’) para 
o público PCD (pessoas com deficiência), perdeu as rodas de liga leve e agora 
conta com as de aço estampado de 16 polegadas com calotas.
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