
Lei Maria da Penha completa 12 anos em vigor

DIVULGAÇÃO

JME

Trote Solidário 
realiza atividades em 
comunidades terapêuticas 

PROJETO
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Desenvolver atividades 
para melhorar a qualidade de 
vida de dependentes químicos 
em comunidades terapêuticas. 
Este é o objetivo do Trote So-
lidário, projeto que acontece 
desde do dia 4 de agosto.

A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizou na última 
terça-feira (13/8), uma sessão solene de desagravo à advogada de Indaiatuba, Lenora 
Thais Steffen Todt Panzetti.
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Lojas da rede Óticas 
Diniz chegam à 
Indaiatuba 

ESPECIAL
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Com cerca de 240 mil 
habitantes e com o comércio 
crescendo cada vez mais, a 
cidade de Indaiatuba rece-
be a primeira unidade das 
Óticas Diniz – maior rede 
do varejo óptico do Brasil. 

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

Desde que a Cam-
panha de Vacinação 
contra a Poliomielite e 
Sarampo teve início, a 
procura pela imunização 
das crianças foi baixa. 
De acordo com dados 
da Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba apenas 
3.401 crianças de 01 ano 
a menores de cinco anos 
foram vacinadas.

A edição 2018 do Powerman Brasil acontece no domingo (19), mas a programação do 
evento começa hoje (17), com base no Velódromo Olímpico de Indaiatuba. 

O Bazar Amigas do Bem, da ONG Fraternidade Sem Fronteira, de Indaiatuba está arrecadando 
chinelos que serão destinadas a crianças, jovens e adultos de Moçambique, na África.
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REPRODUÇÃO

Escolas municipais 
de período integral 
terão aula de inglês

ATIVIDADE
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A Secretaria de Educa-
ção, implantou no começo 
de 2018, o ensino da língua 
inglesa para alunos do quinto 
ano, das escolas da rede mu-
nicipal de período integral. 

IMUNIZAÇÃO

Campanha contra Pólio e Sarampo 
têm baixa procura em Indaiatuba

Objetivo e Congesa 
realizam Fórum e 
Feira de Profissões 

EDUCAÇÃO
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O 3º Fórum e Feira de 
Profissões será realizado no 
dia 25 de agosto, das 9h às 
17h, no Colégio Objetivo. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas gratuita-
mente no site do Objetivo.

Empresários reconhecem 
credibilidade do Troféu 
Frutos de Indaiá 

FRUTOS
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Destaques de 2017, em-
presários reconhecem toda 
qualidade e credibilidade 
do troféu Frutos de Indaiá, 
a principal premiação das 
melhores empresas/empre-
sários de Indaiatuba. 

Equipe da ROMI prende 
traficante no bairro 
Tancredo Neves

DROGAS
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Na tarde desta segunda-
-feira (13), a equipe de ROMI 
prendeu um indivíduo por 
tráfico de drogas. A prisão 
ocorreu durante o patrulha-
mento pelo Parque Ecológico.

Bazar Amigas do Bem arrecada chinelos 
para crianças carentes de Moçambique

Chefs pela APAE 
acontece neste fim 
de semana

GASTRONOMIA
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A 1ª edição do Chefs pela 
APAE acontece neste final de 
semana, nos dias 18 e 19, no 
Pavilhão da Viber, e reunirá 
diversos restaurantes em um 
grande festival gastronômico.

ESPORTE

CERIMÔNIA

Powerman Brasil confirma pelotão de elite 
repleto de campeões

OAB-SP faz sessão solene de desagravo à 
advogada de Indaiatuba



Editorial
A luta das mulheres

Artigos

A lei Maria da Penha completou 12 anos 
no último dia 07 de agosto. A lei foi batizada 
com o nome da bioquímica Maria da Penha 
Maia Fernandes, que foi vítima de duas tenta-
tivas de assassinato por parte do marido. Na 
primeira vez, com arma de fogo, deixando-a 
paraplégica, e na segunda, por eletrocussão e 
afogamento. 

Desde então, Maria da Penha tem lutado pe-
las mulheres se dedicando à causa do combate 
à violência contra as mulheres. 

Cerca de doze mulheres são assassinadas 
todos os dias, em média, no Brasil. 

Apesar dos efeitos benéficos já produzidos 
pela legislação, a violência contra o gênero 
feminino continua alta. A taxa de violência 
contra a mulher, no Brasil, por exemplo, em 
2017, foi de 4.479 homicídios dolosos, sendo 
946 feminicídios, ou seja, casos de mulheres 
mortas em crimes de ódio motivados pela con-
dição de gênero.

A violência contra é tanto em nosso país, 
fazendo o Brasil ocupar a quinta posição, entre 
83 nações, no ranking mundial de proporção 
de assassinatos de mulheres. 

Cultura de Itatiba tem Alto Grau de Satisfação

Sumaré abre inscrições 
gratuitas para prática de 
diversos esportes

Ceasa Campinas entrega obra de ampliação 
dos pavilhões de beneficiamento

Cartão Nutrir chega a 
mais 500 famílias em 
Campinas

Após registrar sua segunda melhora consecutiva, Itatiba alcançou 
Alto Grau de Satisfação em Cultura. A área fechou o levantamento 
com 658 pontos pelos critérios da INDSAT. A pesquisa foi reali-
zada no 2º trimestre de 2018. Essa não é a primeira vez que a 
Cultura de Itatiba conquista Alto Grau de Satisfação. A 
cidade já havia recebido essa classificação nos 1º e 
2º trimestres do ano passado, com 664 pontos 
e 653 pontos respectivamente.

A Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer está 
com inscrições abertas para crian-
ças e adolescentes interessados em 
aulas gratuitas de atletismo, atletis-
mo ACD (atletas com deficiência), 
basquete, futebol (apenas masculino) e 
futsal (masculino). As inscrições podem 
ser realizadas de segunda à sexta-feira, no 
Centro Esportivo Vereador José Pereira, locali-
zado na Rua Sebastião Raposeiro Junior, Vila Yolanda 
Costa e Silva, das 8 às 16 horas.

A Ceasa Campinas entregou nesta semana a obra de 
ampliação dos pavilhões de beneficiamento (PBs) 1 e 2, do 
Mercado de Hortifrutigranjeiros. No total, 14 permissio-
nários (comerciantes) tiveram seus 26 boxes ampliados, 

com a área interna aumentada em 60m² e a 
capacidade de armazenamento ampliada 

em 600 m³.

Mais 500 famílias recebe-
ram o Cartão Nutrir na manhã 
desta quarta-feira, dia 15 de 

agosto, em cerimônia na Esta-
ção Cultur. Esta é a sexta entre-

ga do ano dos cartões para novas 
famílias, que passam a integrar o 

Programa de Segurança Alimentar 
do município.

A previsão é que, até dezembro deste 
ano, 4.950 novas famílias acessarão o programa, 

beneficiando quase 20 mil pessoas.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

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

RADARES DIAS - 18 A 24/08

EMPREGADOS QUE TRABALHAM LIMPANDO SANITÁRIOS DE USO 
PÚBLICO E GRANDE CIRCULAÇÃO COM COLETA DE LIXO TEM DIREITO A 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

ASSENTO MAGNETICO INFRA VERMELHO

A Consolidação das Leis Trabalhistas tem como objetivo regular as relações de emprego e a pro-
teção do empregado em face do empregador diante da manifesta desvantagem financeira que existe 
entre ambos.

Diante desta proteção, a CLT regula compensação em pecúnia para empregados que trabalham 
sobre condições insalubres.

Condições insalubres são aquelas em que o empregado trabalha exposto a agentes nocivos a sua 
saúde, sendo compensados por um adicional de 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo.

Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, última instância trabalhista, editou a súmula 448 
prevendo adicional de insalubridade para o empregado que labora na higienização de sanitários pú-
blicos e de grande circulação.

Há uma ressalva quanto à necessidade de constar a atividade em uma Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho para que o empregado tenha o direito ao adicional de insalubridade.

Haviam grandes discussões a respeito da percepção ou não do adicional de insalubridade para quem 
trabalhava na limpeza de banheiros e quartos de motéis, porém antes da edição da súmula, muitos 
juízes entendiam como devido.

O adicional tem sua porcentagem fixada mediante a perícia que é realizada durante o processo 
judicial.

Lembrando que o adicional integra a remuneração para fins de reflexos em outras verbas trabalhistas 
como, por exemplo, FGTS, 13º salário, etc.

Concluindo, quem trabalhou ou trabalha nessas condições realizando limpeza de banheiros públicos 
de grande circulação ou até mesmo em quarto de motéis exposto a agentes nocivos a saúde, poderá 
pleitear o respectivo adicional através de uma reclamação trabalhista.

O ASSENTO MAGNÉTICO E INFRAVERMELHO FISIOMAG para 
veículos e cadeiras são magnetizados e com infravermelho longo.

São extremamente confortáveis e relaxantes, ajudando a melhorar a cir-
culação sanguínea e linfática, proporcionando bem estar e ajuda a aliviar 
dores localizadas.

 Ideal para pessoas que passam muito tempo sentadas, dirigindo, traba-
lhando, lendo, ouvindo música, assistindo TV, ajudando a corrigir postura. 
Não esquenta porque a espuma mantém a temperatura do corpo. Protege 
bancos e poltronas contra desgaste. 

A EVI (Energia Vibracional Infravermelha): gera energia de infraver-
melho próximo visivel com emissão de 480 a 520 nm. Essa energia produz 
vibrações nas moléculas da água que aceleram a eliminação das toxina e 
gorduras, resultando, assim, em benefícios mais rápidos.

Endereço: R. Emílio Lopes Cruz, 488 - Jd. Belo Horizonte 
Telefone: (19) 3834-7737

17/08 - Sexta-feira 18/08 - Sábado 19/08 - Domingo 20/08 - Segunda-feira

Máxima 22º 
Mínima 15º

Máxima 27º 
Mínima 14º

Tiago Cunha Pereira - OAB/SP 333.562

Máxima 28º 
Mínima 15º

Máxima 24º 
Mínima 14º
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OAB-SP faz sessão solene de desagravo à advogada de Indaiatuba
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Lei Maria da Penha completa 12 
anos em vigor
Mesmo com a legislação, violência doméstica ainda persiste

GUILHERME LIBERALESSO

No mês em que a 
Lei Maria da Penha 
completa 12 anos 

em vigor, as mulheres não 
têm muito o que comemorar, 
pois apesar da lei proteger as 
vítimas e impor punições aos 
criminosos, muitas delas ain-
da são vítimas da violência 
doméstica.

Indaiatuba tem registrado 
um número expressivo de 
violência contra a mulher. 
De acordo com dados da 
Delegacia da Mulher do mu-
nicípio em 2018 houveram 
dois casos de feminicídio 
com final trágico. Em 2017 
também foram registrados 
dois casos, porém nenhum 
deles chegou a ser consu-
mado.

Somente neste ano, de 
janeiro a julho, já foram 
registrados 171 casos de 
agressão contra a mulher, 
contra 250 casos relatados 
no ano passado. Os números 
representam um aumento de 
68,4% dos casos em relação 
a 2017.

Além disso, as agressões 
(lesões corporais) somaram 
380 casos em 2017 contra 
295 em 2018. Quanto a 
prisão, houve 39 no ano pas-
sado, e neste ano já chegam 
a 37.

Os dados levantados pela 
DDM, não levaram em conta 
apenas os casos de violência 
doméstica, mas de violência 

contra a mulher mesmo nos 
casos em que não há relação 
familiar.  Esses números 
geram preocupação, pois 
mesmo com toda a legislação 
e punições previstas na lei, o 
problema persiste.

Denúncia
A mulher que se sofrer 

qualquer tipo de violência 
doméstica, deve denunciar 
para impedir que o crime 
volte a ocorrer. Por meio 
do número 180, a mulher 
recebe apoio e orientações 
sobre como deve proceder. A 
partir disso, a denúncia é dis-
tribuída para uma entidade 
local, como a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) ou 
Delegacia Especial de Aten-
dimento a Mulher (DEAM), 
dependendo do estado.

Depois disso, o órgão res-
ponsável deve encaminhar 
os outros canais de atendi-
mento e acolhimento e dará 
o suporte jurídico da questão 
e providenciará acolhimento 
e abrigo sigiloso, caso haja 
necessidade.

Quando não houver uma 
delegacia especializada para 
esse atendimento na região 
do fato ocorrido, a vítima 
pode procurar uma delega-
cia comum, onde deverá ter 
prioridade no atendimento.

Se estiver no momento 
de flagrante da ameaça ou 
agressão, a vítima também 
pode ligar para 190 ou diri-
gir-se a uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS), onde há 

orientação para encaminhar 
a vítima para entidades com-
petentes.

Mudança na legislação
A Câmara dos Deputados 

aprovou nesta terça-feira, dia 
14, uma proposta que autori-
za, em caráter emergencial, 
delegados e policiais a deci-
dir sobre medidas protetivas 
para atender mulheres em 
situação de violência do-
méstica e familiar. O projeto 
segue agora para análise do 

Senado.
Atualmente, a lei prevê 

que a polícia comunique ao 
juiz de direito as agressões 
em um prazo de 48 horas, 
para que, só então, a Justiça 
decida sobre as medidas 
protetivas.

O texto estabelece que, ao 
ser verificada a existência de 
risco para a vida ou a integri-
dade física da mulher ou de 
seus dependentes, o agressor 
será imediatamente afastado 
do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida 
por um juiz de direito ou 
delegado de polícia. Para 
atender aos municípios que 
não têm delegacia, também 
foi incluído o termo “autori-
dade policial”. 

Pela proposta aprovada, 
nos casos em que as medidas 
protetivas forem decididas 
por delegado ou policial, o 
juiz deverá ser comunicado 
no prazo máximo de 24 horas 
e decidirá em igual prazo so-
bre a manutenção ou a revi-

são da medida, comunicando 
sua decisão ao Ministério 
Público. O texto também 
prevê que as medidas de 
urgência serão registradas 
em banco de dados mantido 
e regulamentado pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), garantido o acesso 
do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, e dos 
órgãos de segurança pública 
e de assistência social. (Com 
informações da Agência 
Brasil)

A Seção de São Paulo 
da Ordem dos Advogados 
do  Bras i l  (OAB) rea l i -
zou na última terça-feira 
(13/8), uma sessão solene 
de desagravo à advoga-
da de Indaiatuba, Lenora 
Thais Steffen Todt Pan-
zetti. Segundo a entidade, 
a advogada foi “ofendida 
em suas prerrogativas pro-
fissionais” por juíza da 
Comarca de Indaiatuba.

A cerimônia de Desa-
gravo Público consist iu 
em uma manifestação de 
repúdio da OAB aos atos 
da magistrada, em violação 
as prerrogativas profissio-
nais da advogada, na figura 
da qual é considerado o 
desrespeito a toda a classe.

Como forma de reparar 
os danos sofridos pela ad-
vogada, a OAB promoveu 
a sessão com o intuído de 
promover uma reparação 
moral  para  o  advogado 
ofendido no exercício pro-
fissional  e  conclamar a 
solidariedade da classe.

De acordo com o vice-
-presidente da OAB-SP, 
Fábio Romeu Canton Fi-
lho ,  a  Dra .  Lerona  fo i 
injustamente agravada por 
uma magistrada. “Situação 
que lamentavelmente rein-
tegra todo o nosso país, até 

pela falta de bom senso 
por parte as autoridades”, 
disse. “Por que a magis-
trada agiu daquela forma? 
Porque a dificuldade de 
exercemos a nossa profis-
são? O advogado olha o 
semelhante e enxerga suas 
angústias e seus proble-
mas e tenta resolver para 
devolver um pouco de paz 
social”, completa.  

Ainda durante a sessão 
solene, o vice-presidente 
do Conselho de Prerroga-
tivas da OAB-SP, Alexan-
dre Alencar Barroso disse 
que a profissão deve ser 
preservada em todos os 
momentos. “A sessão não 
é apenas em respeito pela 
Dra. Lenora, mas também 
pela  própr ia  c idadania , 
pela classe da advocacia e 
para todos os interessados 
pelo alcance da verdadeira 
democracia”, enfatiza.

A advogada disse que 
sempre teve apoio da OAB 
de São Paulo, ao contrário 
do  que  ocorreu  em sua 
subseção. “Fui perseguida, 
l i tera lmente ,  em minha 
cidade.  Eu tive a minha 
subseção assinando uma 
declaração por todos os 
seus membros, por toda 
a sua diretoria em apoio 
ao cartório e sua juíza”, 

conta. “A juíza começou a 
ter um andamento diferen-
ciado em meus processos 
e  começou a fazer  com 
que minhas ações não an-
dassem, por isso acionei a 
corregedoria”, completa.

Caso
A OAB tomou a decisão 

de promover o desagravo 
após a advogada compro-
var que foi “perseguida” 
pela juíza, após a mesma 
denunciar seu cartório jun-
to a Corregedoria Geral de 
Justiça em 2008 e diversos 
processos serem instaura-
dos junto aquele órgão.

A advogada explica que 
após essas representações, 

notou uma lentidão fora do 
comum nos processos con-
duzidos por Lenora e che-
gou a novamente procurar 
a Corregedoria, em 28 de 
agosto de 2012, pedindo 
a intervenção daquele ór-
gão, mas sua reclamação 
não foi levada a diante por 
configurar apenas indícios 
e não provas. 

No dia seguinte, 29 de 
agosto de 2012, ao acessar 
o sistema eletrônico do 
Tribunal de Justiça apurou 
que haviam outras movi-
mentações, distintas das 
do dia anterior, em datas 
retroativas (início e meio 
do mês), oportunidade em 
que novamente acionou a 

Corregedoria e desta vez 
foi determinada a imediata 
instauração de sindicância.

Na audiência, acompa-
nhada a pedido da advo-
gada por um membro da 
Comissão de Prerrogativas 
designado pela OAB-SP, 
Dr. Erik Regis dos Santos, 
foi confirmada a hostilida-
de havida e o desrespeito 
as prerrogativas profissio-
nais, no exercício de suas 
funções, culminando com 
o decreto de suspeição da 
magistrada em todos os 
p rocessos  pa t roc inados 
pela mesma. 

O relatório de referida 
audiência foi encaminhado 
a Comissão de Prerrogati-

vas da Seção de São Paulo 
da OAB e instaurado o pro-
cedimento R-17.313, sen-
do oportunizado o direito 
de defesa da magistrada 
que não o fez.

O processo foi julgado 
a unanimidade pelo plená-
rio do Conselho de Prer-
rogativas, concedendo o 
DESAGRAVO PÚBLICO 
a advogada. Esta mesma 
magistrada é alvo de di-
versas outras reclamações 
de advogados militantes na 
comarca e já foi responsá-
vel pela prisão indevida de 
advogado no lugar do clien-
te, em ação de execução 
de alimentos, fato também 
repudiado pela OABSP.

Somente neste ano, 
de janeiro a julho, 
já foram registrados 
171 casos de agressão 
contra a mulher
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Quermesse Cultural em prol 
da Volacc acontece amanhã 
O evento é aberto para o público em geral com entrada gratuita 
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Alunos das escolas municipais 
de período integra terão aula 
de inglês

Estudantes da rede pública passam a 
contar com o Projeto Tocar e Encantar

CURSO

OFICINAS

Verba arrecada será revertida para financiar a construção do novo prédio e manter a instituição

Projeto ofecere 50 vagas para estudantes de Indaiatuba

O estudo da língua inglesa é realizado de forma dinâmica em sete Emebs

A 1ª Quermesse Cul-
tural Reconceito, 
que irá arrecadar 

fundo para os Voluntários 
de Apoio no Combate ao 
Câncer (VOLACC) ocorre 
amanhã, dia 18, das 16h às 
22 horas, na Rua 5 de Julho, 
entre as ruas João F. Bicudo 
e Pe. Vicente Rizzo.

O evento é aberto para 
o público em geral com en-

trada gratuita. Terão muitas 
bebidas e comidas típicas 
de quermesse, como pas-
tel, hambúrguer, cachorro 
quente,  doces,  quentão, 
refrigerante, água, suco, 
entre vários outros.

De acordo com a ins-
tituição, toda a verba ar-
recada será revertida para 
financiar a construção do 
novo prédio da VOLACC 
e para custear os trabalhos 
de assistências promovidos 
pela instituição.

VOLACC
A VOLACC (Voluntários 

de Apoio no Combate ao Cân-
cer) é uma organização social 
sem fins lucrativos cujo traba-
lho essencial é oferecer apoio 
sócio-assistencial às famílias 
de pessoas portadoras de cân-
cer na cidade de Indaiatuba.

Dentro deste propósito, a 
VOLACC realiza seu traba-
lho prestando assistência to-
talmente gratuita em todas as 
fases da doença. O primeiro 
passo é o atendimento feito 

pela Assistente Social, que 
aciona os recursos necessá-
rios para o suprimento das 
necessidades urgentes, bem 
como as seguintes: medica-
mentos, alimentação básica 
e suplementar, cuidados de 
enfermagem, atendimen-
to psicológico, fisioterapia, 
orientação jurídica e equi-
pamentos, como: cadeira 
de rodas, cadeira de banho, 
cama hospitalar, muletas, 
próteses, bengalas, andadores 
entre outros.

A Secretaria de Educação, 
implantou no começo de 2018, 
o ensino da língua inglesa 
para alunos do quinto ano, das 
escolas da rede municipal de 
período integral. O estudo faz 
parte das oficinas em contratur-
no escolar e complementam o 
desenvolvimento educacional.

A iniciativa da adminis-
tração municipal em incluir 
o inglês obteve uma adesão 
positiva, tanto para os profes-
sores como para os alunos, que 
demostraram uma boa aceita-

ção do método e entendem a 
necessidade de aprender um 
novo idioma.

O estudo da língua inglesa 
é realizado de forma dinâmica 
em sete Emebs: Profª. Renata 
Guimarães Brandão Anadão; 
Profª. Sylvia Teixeira de Ca-
margo Sannazzaro; Wladimir 
Olivier; Emeb Antônio Luiz 
Balaminuti; Complexo Edu-
cacional Profª. Laura Fahl 
Corrêa; Padre Joaquim Apare-
cido Rocha e Profª. Maria José 
Ambiel Marachini.

Os estudantes da Escola 
Estadual Prof. Antônio de 
Pádua Prado, no Jardim Mo-
rada do Sol e da Emeb Prof. 
Luiz Carlos Batista de Mou-
ra, no Jardim São Conrado 
terão uma oportunidade de 
fazer aulas de música gra-
tuitamente. As inscrições já 
estão abertas para o “Tocar 
e Encantar”, projeto da For-
ma Cultural aprovado pelo 
Ministério da Cultura, por 
meio da Lei Rouanet, que 
ensina música com oficinas 
de violão e flauta doce para 
crianças e jovens de 7 a 16 
anos de idade, estudantes da 
rede pública de ensino.

Realizado por meio de 
uma parceria com as Secre-
tarias Municipais de Cultura 
e Educação, com o patrocí-
nio da concessionária AB 
Colinas, o projeto oferecerá 
50 vagas em Indaiatuba. As 
aulas serão realizadas no 
Ceu (Centro de Artes e Es-
portes Unificado) no Jardim 
São Conrado, situado à Rua 
Jordalino Pietro Bom, 1.300. 
As inscrições deverão ser re-
alizadas diretamente nas es-
colas até o dia 24 de agosto.

As aulas serão realizadas 
duas vezes por semana e aos 
sábados a cada 15 dias, com 
previsão de término em julho 

de 2019. Os alunos poderão 
frequentar as oficinas no pe-
ríodo do contraturno escolar. 
Além das aulas de música, o 
“Tocar e Encantar” fornece 
lanches e uniformes para os 
alunos e doa os instrumen-
tos para que os educandos 
possam estudar e treinar em 
casa.

A aula inaugural e lan-
çamento oficial do “Tocar e 
Encantar Indaiatuba” serão 
realizados dia 25 de agosto 
(sábado) às 10h30 no Ceu, 
situado à Rua Jordalino Pie-
trobom, 1300, Jardim São 
Conrado. Mais informações 
pelo telefone: 3935-2714.
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Bazar Amigas do Bem arrecada chinelos 
para crianças carentes de Moçambique
Campanha“Chinelos que todos os pés merecem” segue até o dia 3 de setembro 
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As doações são importantes para os africanos para que não contraiam infecções e preservem seus pés

O Bazar Amigas do 
B e m ,  d a  O N G 
Fraternidade Sem 

Fronteira, de Indaiatuba está 
arrecadando chinelos que 
serão destinadas a crianças, 
jovens e adultos de Moçam-
bique, na África.

De acordo com a vo-
luntária Joyce Simões, as 
doações são importantes 
para os africanos para que 
não contraiam infecções e 
preservem seus pés. “Mui-
tos deles chegam a amputar 
os dedos dos pés devido à 
gravidade dos ferimentos”, 
explica. “Por isso a impor-
tância de eles utilizarem 
chinelos para proteger os 
pés”, completa.

Na Campanha “Chinelos 
que todos os pés merecem”, 
que segue até o dia 3 de 
setembro os chinelos para 
doação custam R$ 10. Caso 
queira adquirir o chinelo 
com o logo da ONG Fra-
ternidade Sem Fronteira o 
custo é R$ 35, sendo que o 
valor também será destinado 
a África. “Todos os chinelos 
têm o custo de R$ 10, pois 
conseguimos uma parceria 
com a empresa NAJ Sandá-
lias e que nos está ajudando 
muito”, enfatiza Joyce. 

Ainda de acordo com a 
voluntária a expectativa é 
que sejam arrecadados em 
um mês de Campanha, 7 

mil pares de chinelos. “São 
atendidas cerca de 12 mil 
crianças pelo projeto da 
ONG. Esperamos atingir 
o número esperado ou nos 
surpreender com as doa-
ções”, enfatiza.

Transparência
Joyce ainda explica que 

todas as doações, assim 
como as prestações de con-
tas e fotos da entrega serão 
registrados e mostrados 
através da página do face-
book.com/chinelossemfron-
teiras. “Em nossa página 
todos poderão acompanhar 
e conferir toda a ação da 

Para quem quiser ajudar através da doação 
de R$ 10: Depósito Bancário – 

Fraternidade Sem Fronteiras CNPJ: 11.335.070/0001-17

Banco do Brasil
Agência: 2959-9
C/c: 26.224-2

Banco Itaú
Agência: 0091
C/c: 53.286-1

Banco Bradesco
Agência: 3408-8
C/c: 22.109-0

OBS: Importante enviar o comprovante de depósito através do 
whatsapp (19) 98845-8231 (Eluizio Félix)

Pontos físicos
Bazar Amigas do Bem 
Rua Júlio Nicolau, 473
Loja Sandaliaria
Shopping Jaraguá

Para quem quiser adquirir 
o chinelo no valor de R$ 35:
Pontos físicos
Loja Sandaliaria
Shopping Jaraguá

Cotas do PIS/PASEP já podem 
ser sacadas

ECONOMIA

Trabalhadores de todas as 
idades que tiverem direito a 
cotas dos fundos dos programas 
de Integração Social (PIS) e de 
Formação do Patrimônio do Ser-
vidor Público (Pasep) já podem 
sacar seus recursos, disponíveis 
desde a última terça-feira, dia 
14. O prazo para o saque é até o 
dia 28 de setembro.

Desde o dia 8 de agosto, 
o crédito para correntistas da 
Caixa e do Banco do Brasil está 
sendo feito automaticamente. 
A partir desta terça-feira, todas 
as pessoas poderão sacar os re-
cursos corrigidos. Já a partir de 
29 de setembro, só será possível 
receber as quantias dos dois fun-
dos em alguns casos. Previstos 
pela lei.

Têm direito ao saque as 
pessoas que trabalharam com 
carteira assinada antes da Cons-

tituição de 1988. As cotas são os 
rendimentos anuais depositados 
nas contas de trabalhadores cria-
das entre 1971, ano da criação do 
PIS/Pasep, e 1988.

Quem contribuiu após 4 de 
outubro de 1988 não tem direito 
ao saque. Isso ocorre porque 
a Constituição, promulgada 
naquele ano, passou a destinar 
as contribuições do PIS/Pasep 
das empresas para o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), 
que paga o seguro-desemprego e 
o abono salarial, e para o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Para saber o saldo e se tem 
direito ao benefício, o trabalha-
dor pode acessar os sites do PIS e 
do Pasep. Para os cotistas do PIS, 
também é possível consultar a 
Caixa Econômica Federal no 
telefone 0800-726-0207 ou nos 

caixas eletrônicos da instituição, 
desde que o interessado tenha 
o Cartão Cidadão. No caso 
do Pasep, a consulta é feita ao 
Banco do Brasil, nos telefones 
4004-0001 ou 0800-729-0001.

Até 2017, o saque das cotas 
era permitido quando o traba-
lhador completasse 70 anos, 
em caso de aposentadoria e em 
outras situações específicas. 
Desde o ano passado, o governo 
federal flexibilizou o acesso e 
até setembro pessoas de todas as 
idades podem retirar o dinheiro.

Em julho, o pagamento 
foi suspenso para o cálculo 
do rendimento do exercício 
2017-2018. Na primeira etapa 
do cronograma, encerrada no 
dia 29 de junho, 1,1 milhão de 
trabalhadores fizeram o saque, 
retirando uma soma de R$ 1,5 
bilhão.

O crédito para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito automaticamente

GUILHERME LIBERALESSO

patrocinadores para que a 
gente consiga um contêiner, 
pois temos muitas doações 
grandes como por exemplo, 
três salas de dentista com to-
dos os equipamentos, porém 
não temos como enviar”, 
comenta. “É importante que 
estas doações cheguem ao 
seu destino, pois eles pre-
cisam muito da nossa ajuda, 
tanto de alimentação quanto 
na saúde”, completa.

Ainda segundo Joyce a 
campanha teve início em 
Campinas e está se espa-
lhando na região. “Algumas 
cidades aderiram ao projeto, 
porém queremos muito que 
essa campanha se torne 
nacional, pois desta forma 
conseguiremos ajudar muito 
mais pessoas”, finaliza.

Para mais informações 
falar com Joyce através do 

telefone (19) 98888-1507.

Fraternidade Sem Fron-
teiras

Fraternidade Sem Fron-
teiras é uma organização 
de ajuda humanitária inter-
nacional e atua em alguns 
dos lugares mais pobres do 
planeta, com esperança e 
profundo desejo de ajudar 
a acabar com a fome e a 
construir um mundo de paz.

E a união fraterna resul-
tou em grandes números: 
253 mil refeições por mês; 
484 jovens na escola; 270 
trabalhadores direto; 162 
idosos amparados; 35 casi-
nhas construídas; 10 poços 
artesianos; 1 padaria im-
plantada; 240 caravaneiros 
sem fronteiras; 26 centros 
de acolhimento; e 12 mil 
crianças acolhidas.

Campanha, inclusive fotos 
dos chinelos sendo doados 
para os africanos”.

Quanto ao transporte, 
a voluntária conta que as 
doações seguem até a Áfri-
ca através de voluntários 
caravaneiros. “Estamos à 
procura de parceiros ou 



cidadeA6|



DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Empresários reconhecem credibilidade 
do Troféu Frutos de Indaiá 
Evento acontece no dia 14 de novembro, no salão social do Clube 9 de Julho
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Rose de Liz proprietária da Influx receberá o troféu que simboliza o 
reconhecimento dos serviços prestados

JME

Fórum e Feira de Profissões do Objetivo e Congesa acontece no dia 25 de agosto
EDUCAÇÃO

Destaques de 2017, 
empresários reco-
nhecem toda quali-

dade e credibilidade do troféu 
Frutos de Indaiá, a principal 
premiação das melhores em-
presas/empresários de In-
daiatuba. Em sua 13ª edição, 
este ano o evento acontece no 
dia 14 de novembro (quarta-
-feira, véspera de feriado), a 
partir das 20 horas, no salão 
social do Clube 9 de Julho. 

O Troféu Frutos de Indaiá 
irá premiar as empresas/em-
presários selecionadas pelos 
moradores locais, como os 
melhores em seus segmentos, 
com uma noite especial. Para 
celebrar um momento tão 
inesquecível, sobe ao palco 
do evento a dupla Chitãozi-
nho & Xororó.

Ansiosos para a grande 
“noite de gala”, os empre-
sários que serão premiados 
reconhecem a visibilidade 
que o Troféu Frutos de Indaiá 
traz aos eleitos. 

A proprietária da escola 
de idiomas Influx, Rose de 
Liz, acredita que o prêmio é 
um retorno ao trabalho bem 
feito pela escola. “Estou 

ARQUIVO PESSOAL

Odonto Figueiredo & Rodrigues recebem pela primeira vez o Troféu Frutos de Indaiá

muito feliz em participar de 
um evento de enorme gran-
deza. Gostaria de agradecer 
aos meus clientes pela con-
fiança e prestígio do nosso 
trabalho”, comemora. “Isso 
significa que as pessoas se 
lembram da nossa logomar-

ca, e sem dúvida é fruto do 
trabalho de qualidade que 
desenvolvemos”, completa. 

Também estará presente 
na 13ª edição, a Odonto Fi-
gueiredo & Rodrigues, que 
comemora a sua primeira 
indicação feita pelos indaia-

tubanos. “Como é a primeira 
vez que participamos temos 
uma ótima expectativa. Isso 
é gratificante para nós pois, 
nos mostra o resultado de um 
bom trabalho prestado”, disse 
Mauro Figueiredo e Paula 
Dias Rodrigues.

Atração
Além do reconhecimento dos 

benefícios que o Troféu Frutos 
de Indaiá proporciona, a atração 
musical deste ano, Chitãozinho 
& Xororó, também agradou e 
muito os premiados. Em seus 12 
anos de premiação, o palco do 

Frutos de Indaiá já recebeu gran-
des nomes da música brasileira 
como Guilherme Arantes, Ultraje 
a Rigor, Peninha, Falamansa, 
Banda Blitz, Paula Lima, Rádio 
Táxi, Gian & Giovani, Paralamas 
do Sucesso, Elba Ramalho, RPM 
e Roupa Nova.

Se você está se preparando 
para prestar os vestibulares 
e ainda está indeciso sobre 
qual a carreira seguir ou qual 
universidade escolher, o 3º 
Fórum e Feira de Profissões, 
do Colégio Objetivo Indaia-
tuba e Congesa Engenharia e 
Construções, é a oportunidade 
para obter informações pre-
ciosas para ajudá-lo a fazer a 
melhor escolha. 

O 3º Fórum e Feira de 
Profissões será realizado 
no dia 25 de agosto, das 9h 
às 17h, no Colégio Objetivo 
Indaiatuba. As inscrições 
estão abertas e podem ser 
feitas gratuitamente  no 
site: www.objetivoindaia-
tuba.com.br/hotsite/feira-
-de-profissoes/ . As vagas 
são limitadas. “Essa é a 
oportunidade para aproxi-
mar vestibulandos e pro-
fissionais das principais 
áreas de trabalho, o espaço 
para tirar dúvidas e obter 

informações para a escolha 
de sua profissão”, afirma 
Loide Rosa, mantenedora 
do Objetivo. “A Feira de 
Profissões tem o objetivo 
de tornar acessíveis as infor-
mações sobre vestibulares, 
carreiras e universidades, 
a todos os vestibulandos 
de Indaiatuba e região que 
não têm a oportunidade de 
participar de outras feiras 
promovidas pelas univer-
sidades”, comenta Débora 
Razori, do Núcleo de Apoio 
ao Vestibulando do Colégio.

O evento contará com a 
participação de diversas fa-
culdades como: Escola Poli-
técnica da USP, UNICAMP, 
ESPM, PUC Campinas , 
São Leopoldo Mandic, FA-
CAMP, Mackenzie Campi-
nas, UNIP, Faculdade Max 
Planck, FACENS e FATEC. 

Os visitantes poderão 
assistir às Palestras Magnas, 
com profissionais das áreas 

de Medicina, Engenharia, 
Arquitetura, Psicologia e 
Direito; as palestras simul-
tâneas de Publicidade e 
Propaganda, Administração, 
Relações Internacionais, 
Economia, Agronomia, da 
Politécnica da USP e da 
UNICAMP e, ainda, terão 
a possibilidade de participar 
das salas de bate papo com 
professores e profissionais 
de 30 carreiras diferentes 
ao longo do dia. Haverá 
também workshops,  es-
tandes das universidades, 
praça de alimentação, área 
de descanso e apresentações 
musicais de Quarteto de 
Cordas, Banda e Orquestra.

A grande novidade deste 
ano são as palestras volta-
das para as famílias. Serão 
abordados três assuntos: 
“A Síndrome do Ninho 
Vazio – quando os filhos 
saem de casa”, “Segundo 
Cérebro – auxiliando os 

jovens a buscarem a saúde 
e o equilíbrio ideal” e “Meu 
filho foi aprovado. E ago-
ra? – relatos de pais sobre 
as expectativas vividas na 
escolha da faculdade”.  “O 
vestibular é um momento 
importante, decisivo para 
os jovens e, muitas vezes, 
os pais se sentem perdidos, 

com muitas dúvidas em 
como auxiliar seus filhos. 
Foi pensando nisso, que 
decidimos oferecer esse 
espaço às famílias, afinal, 
contar com o apoio delas 
é fundamental. Esperamos 
que os jovens de nossa ci-
dade e suas famílias apro-
veitem essa oportunidade e 

participem da nossa Feira!”, 
convida a mantenedora. 

O 3º Fórum e Feira de 
Profissões tem o patrocínio 
da Congesa Engenharia e 
Construções, Topázio Cine-
mas, Padaria Suíça, Yázigi 
Indaiatuba, Centro Musical 
Harmos, Oba Hortifruti e 
M Mídia.
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O público alvo são crianças de 01 ano a menores de cinco anos

Campanha contra Pólio e Sarampo 
têm baixa procura em Indaiatuba

ARQUIVO RIC/PMI

Trote Solidário promove atividades em comunidades terapêuticas 
PROJETO

Desde que a Campanha 
de Vacinação contra 
a Poliomielite e Sa-

rampo teve início, a procura 
pela imunização das crianças 
foi baixa. De acordo com 
dados da Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba apenas 3.401 
crianças de 01 ano a menores 
de cinco anos foram vacinadas 
no período de 4 a 9 de agosto.

Segundo a pasta a meta é 
atingir uma cobertura vacinal 
de 95% da população alvo, ou 
seja, devem ser vacinadas cerca 
de 10.489 crianças, até o dia 
31 de agosto de 2018. Ainda 
de acordo com a Secretaria, 
3.384 crianças (30,62%) foram 
imunizadas pela vacina tríplice 
viral (sarampo, caxumba e 
rubéola). “A Campanha é in-
discriminada, ou seja, todas as 
crianças que se engloba no pú-
blico alvo devem ser levadas 
pelo pais e/ou responsáveis 
para tomar a vacina”, disse a 
secretária de saúde, Graziela 
Drigo Bossolan Garcia.

Quanto aos adultos, Gra-
ziela explica que na região 

não haverá campanha, porém, 
os mesmos podem ser imu-
nizados durante a rotina em 
todas as Unidades de Saúde 
da cidade. “Vale ressaltar que 
crianças de 01 ano a adultos de 
29 anos deverão ter duas doses 
de vacina tríplice viral com-
provada com carteirinha de 
vacinação. Pessoas de 30 a 49 
anos deverão ter uma dose de 
tríplice viral também compro-
vada com carteirinha de vaci-
nação. Os viajantes e todos os 
profissionais de saúde nascidos 
a partir de 1960 devem ter duas 
doses de SCR, com intervalo 
de 30 dias entre as doses. Esta 
vacina é contraindicada para 
gestantes”, enfatiza.

As ações de vacinação são 
fundamentais tanto nas ações 
de rotina como nas campanhas 
nacionais. “O ditado popular 
‘melhor prevenir do que reme-
diar’ se aplica perfeitamente 
à vacinação. Muitas doenças 
comuns no Brasil e no mundo 
deixaram de ser um problema 
de saúde pública por causa da 
vacinação massiva da popu-
lação. Poliomielite, sarampo, 
rubéola, tétano e coqueluche 
são só alguns exemplos de 

doenças comuns no passado e 
que as novas gerações só ou-
vem falar em histórias”, disse 
Graziela. “O resultado da va-
cinação não se resume a evitar 
doença. Vacinas salvam vidas. 
Desta forma, é importante que 
autoridades, gestores e profis-
sionais de saúde trabalhem de 
forma integrada para minimizar 
os riscos e a possibilidade de 
reintrodução destas doenças no 
território brasileiro”, finaliza.

Campanha
A Campanha de Vaci-

nação segue até o dia 31 de 
agosto em todas as UBSs 
(Unidades de Saúde) e PSF 
(Programa de Saúde da Fa-
mília) do município. Devem 
ser imunizadas todas as 
crianças de um ano a meno-
res de cinco anos de idade.

Neste ano a Campanha da 
Pólio e do Sarampo conta com 
dois Dias 'D' como mobilização 
e divulgação, ou seja, as Unida-
des de Saúde trabalham em dois 
sábados. O primeiro foi no dia 
04 de agosto onde Indaiatuba 
vacinou 2.390 crianças para 
pólio e 2.379 para sarampo. O 
segundo Dia 'D' será amanhã, 

dia 18, das 08h às 17h em todas 
as UBS, no Rotary Clube e na 
Praça Dom Pedro II.

 “A cobertura vacinal em 
todo o país não tem atingido a 
meta necessária para manter o 
Brasil livre dessas doenças, isso 
é preocupante. Em Indaiatuba a 
cobertura atingida em 2017 foi de 

aproximadamente 80%. Por essa 
razão pedimos que os pais levem 
seus filhos para tomar as vacinas 
contra a poliomielite e contra 
o sarampo nesta campanha e 
também para que mantenham 
sempre a carteira de vacinação 
das crianças atualizada”, ressal-
tou a secretária de saúde.

A vacina é contraindicada 
se a criança estiver com gripe 
muito forte e febre alta; para 
crianças com imunodeficiên-
cia congênita ou adquirida; 
neoplasia maligna; que estão 
em tratamento com uso de 
corticoides em doses elevadas 
ou quimioterapia e radioterapia.

Desenvolver atividades 
para melhorar a qualidade de 
vida de dependentes químicos 
em comunidades terapêuticas. 
Este é o objetivo do Trote So-
lidário, projeto que acontece 
desde do dia 4 de agosto, em 
50 polos da Educação a Distân-
cia da Unicesumar espalhados 
pelo país. Em Indaiatuba o 
projeto acontece no próximo 
sábado, dia 25, a partir das 9 
horas, e irá beneficiar o Caps 
– AD que está localizado na 

Avenida Presidente Vargas, 
890. O evento é aberto ao 
público.

Segundo dados do Relató-
rio da Agência da ONU para 
Drogas e Crimes (UNOCD), 
cerca de 200 milhões de pesso-
as, o que corresponde a quase 
5% da população mundial en-
tre 15 e 64 anos, usam drogas 
ilícitas. O álcool é a causa da 
morte de 3,3 milhões de pesso-
as e as drogas lícitas de meio 
milhão por ano no mundo, de 

acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Para especialistas, mesmo 
em tratamento, os dependentes 
químicos são constantes víti-
mas de preconceito e exclusão 
social ao serem estigmatizados 
pela sociedade. Buscando 
combater esta realidade, du-
rante 30 dias, o projeto de 
extensão do curso de Serviço 
Social deve mobilizar mais de 
1.500 estudantes nas comuni-
dades terapêuticas e oferecer 

oficinas com temas diversifica-
dos, desde profissões até como 
melhorar a autoestima para 
seguir a vida longe do álcool 
e das drogas. 

A coordenadora de Serviço 
Social da EAD Unicesumar, 
Maria Cristina Araújo de Brito 
Cunha, explica que o projeto é 
inédito. “Ele é multidisciplinar 
e, para o desenvolvimento das 
atividades, envolve outros cur-
sos da instituição, como Edu-
cação Física, Gastronomia, 

Design de Interiores, Pedago-
gia, Teologia, entre outros. As 
oficinas serão realizadas para 
dar sustentabilidade às enti-
dades, além de transformar o 
ambiente e a compreensão dos 
internos sobre eles mesmos”. 

Ainda de acordo com os 
organizadores, o projeto não 
envolve apenas os dependen-
tes químicos, mas também os 
moradores de rua da cidade 
que serão convidados à par-
ticipação deste dia que será 

de suma importância para 
os participantes. No polo 
de Indaiatuba, calouros e 
veteranos organizam Moda 
de Viola, Roda de Conversa, 
Oficina de Customização, 
Troca de Livros, entre outras 
atividades de acolhimento 
que atende aproximadamen-
te 50 pessoas. Para maiores 
informações: (19) 3875-
9848 ou através do email 
polo-indaiatuba@unicesu-
mar.edu.br

“Dia D” acontece amanhã, dia 18, das 08h às 17h em todas as UBS, no Rotary Clube e na Praça Dom Pedro II
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Para comemorar a chegada, as Óticas Diniz prepararam uma super promoção 

Lojas da rede Óticas Diniz 
chegam à Indaiatuba 
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Bruno Diniz, (Diretor) Marcos Roger (Diretor da Franquia) e o Francisco Vidal (Vice-Presidente Diniz)

Com cerca de 240 mil 
habitantes e com o co-
mércio crescendo cada 

vez mais, a cidade de Indaia-
tuba, na região metropolitana 
de Campinas, em São Paulo, 
recebe a primeira unidade das 
Óticas Diniz – maior rede do 
varejo óptico do Brasil. Atual-
mente, são mais de 1.000 lojas 
em todo o país. 

Realizando o sonho de ter 
o próprio negócio, Marcos 
Roger de Souza comanda a 
novidade, localizada no centro 

do município. “Sempre quis 
empreender e me preparei nos 
últimos dois anos para isso. 
Pesquisei muito o segmento de 
franquias e a escolha foi fácil, 
pois já era cliente e conhecia 
a marca”, conta o diretor fran-
queado. 

Entre os diferenciais que 
fizeram o empreendedor optar 
pelas Óticas Diniz estão o di-
versificado portfólio de produ-
tos e soluções ópticas de grifes 
nacionais e internacionais, 
como Ray-Ban, Victor Hugo, 
Carolina Herrera, Speedo, 
Lacoste, Calvin Klein, Ana 
Hickmann, Atitude, e da marca 

própria DNZ. E o atendimento 
exclusivo e personalizado, que 
há mais de 26 anos é referência 
no mercado brasileiro. 

Para comemorar a chega-
da em Indaiatuba, as Óticas 
Diniz estão com uma ação 
promocional na semana de 
abertura. “Daremos mil ar-
mações gratuitas por dia para 
quem fizer as lentes monofo-
cais conosco, que saem por 
R$ 19,90 reais. A iniciativa 
é válida apenas para os pro-
dutos identificados com uma 
etiqueta no balcão da loja”, 
explica Souza.

De acordo com Cláudia 

Valério, gerente de Rede 
das Óticas Diniz, a primei-
ra unidade da marca em 
Indaiatuba tem tudo para 
ser um sucesso. “Chegamos 
para suprir a forte demanda da 
cidade por soluções ópticas. 
Podemos atender prontamente 
à população oferecendo todo o 
nosso know-how e expertise 
por meio de um serviço de 
qualidade e um portfólio di-
versificado com as principais 
grifes do mercado”, finaliza.

A Óticas Diniz está lo-
calizada na Rua Candelária, 
746, Centro. Informações 
(19) 3875-8672.

 

Patricia Dias, Lorena Rodrigues, Marina Moraes, Marcos Roger, 
Jessica Gil, Beatriz Kenes e Karina SchulterO empresário Marcos Roger com sua família



TABELÃO
11° Campeonato Liga Aifa Arc Ferro
Semifinais amanhã, dia 18, na Sol-Sol 
Horário Times
17h00   Campo Bonito x Sem Chance
18h30   União Sol Sol Tribuna x Prefeitura de Salto

20º Campeonato Liga Regional Aifa 2018
Rodada amanhã, dia 18 na Sol-Sol
Horários Times    Divisão
12h50  Pau No Gato x Duda Luna Futsal  3°
13h50  União Tribuna B x Regatas Futsal 2°
14h40  Parque Indaia x Clube 9 de julho 2°
15h30  Flamengo x Tapiratiba/Sociapam 2°
16h20  R5 Colegio Meta x Palone Tintas 2°
17h10  Napoli/Sociapam x Cebi Vm  2°

Rodada amanhã, dia 18 no Ginásio Carlos Aldrovandi 
Horários Times    Divisão
12h50  Indachama Futsal x Red Bull Futsal 3°
13h50  Galaticos Futsal x Quality Vidros 3°
14h40  Parque Indaia B x Dynamo  3°
15h30  União Zona Leste x Unidos da Cecap 3°
16h20  E.C. Primavera Futsal x Juventus Malas Pfv 3°
17h10  Zenit Futsal x Avante F.C  3°

Rodada domingo, dia 19, na Sol-Sol
Horários Times     Divisão
09h00  Tancredo Neves x Otro Iskema  3°
09h50  Celtic Futsal x Cidade Nova  3°
10h40  Invictus Futsal x Ótica Sol/Belle Brás  3°
11h30  The Rockts x Futshow Grillos  3°

Terceira e Segunda Divisão da Aifa terá ponta 
pé inicial amanhã

CAMPEONATO
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Prova principal será no domingo (19) com saída do Velódromo Municipal

Powerman Brasil confirma 
pelotão de elite de campeões

ARQUIVO- GIULIANO MIRANDA RIC-PMI

A e d i ç ã o  2 0 1 8  d o 
Powerman Brasil 
acontece  no do-

mingo (19), mas a progra-
mação do evento começa 
hoje (17) ,  com base no 
Velódromo Olímpico de 
Indaiatuba. Logo no pri-
meiro dia os atletas já po-
derão retirar seus kits, das 
14h às 20h e curtir a EXPO 
Spor t s .  Amanhã  (18)  a 
programação segue com 
retirada de kits, das 09h 
às 17h e EXPO Sports das 
14h às 20h. Além disso, o 
sábado é reservado para as 
crianças. A partir das 10h 
acontecem as largadas do 
Power Kids. No período 
da  t a rde  acon tecem os 
dois Congressos Técnicos 
e o Check-in das Bikes. 
Domingo pela manhã os 
atletas terão acesso à área 
de transição, das 06h30 às 
07h10, e a primeira larga-
da acontece às 07h30.

A 4ª edição terá nomes 
como Carol Furriela, Ma-
riana Borges, Iuri Vinuto, 
Santiago Ascenço, Thales 
de Medeiros, entre tantos 
outros ídolos do esporte. 
Com excelente premiação 
(serão distribuídos mais 
de R$ 30 mil), percurso 
desa f i ado r  e  exce l en te 
organização, a etapa bra-
sileira do maior circuito 
de  dua th lon  do  mundo 
tem atraido os principais 
nomes do esporte nos úl-
t imos anos e,  em 2018, 

o pelotão de elite chega 
ainda mais forte. 

No Feminino presença 
confirmada da atual cam-
peã, Carol Furriela, e da 
bicampeã do Powerman 
Brasil  em 2015 e 2016, 
Mariana Borges. Além da 
dupla ,  Nayara  Luniere , 
campeã pan-americana de 
Duathlon, Detlei  Hasse, 
líder do ranking nacional 
e 3ª colocada no Mundial 
Internacional de Duathlon, 
e Giovana Martins, melhor 
a m a d o r a  n o  P o w e r m a n 
Brasil 2017 e tricampeã 
da Maratona da Disney, 
são alguns dos nomes que 
prometem brigar pelo pri-
meiro lugar no Powerman 
Brasil.

No Masculino, a lista de 
confirmados é encabeçada 
por Thales de Medeiros, 
campeão  do  Powerman 
Brasil 2017 na categoria 
S p r i n t  e  v i c e - c a m p e ã o 
mundial de Duathlon. Vi-
ce-campeão da prova em 
2017, Iuri Vinuto chega 
também como favoritismo 
credenciado pelos  bons 
resultados na atual tem-
porada ,  i nc lu indo  o  3 º 
l uga r  no  I ronman  70 .3 
F lor ianópol i s .  Gui lher -
me Manocchio, campeão 
do Ironman Copenhagen, 
na Dinamarca, Francisco 
Luiz Viana Neto, campeão 
brasileiro de Duathlon, Ni-
cholas Cruz, Pedro Arieta 
e Felipe Manente, são ou-
tros nomes confirmados e 
cotados para brigar pelo 
título.

Prova
A quarta edição do Power-

man Brasil será realizada 
mais uma vez em Indaiatu-
ba, sede da edição passada. 
A prova, que mais uma vez 
distribuirá vagas para o mun-
dial da categoria, realizado 
sempre em setembro na Su-
íça, conta com as categorias 
Classic e Sprint. No Classic 
os duatletas são desafiados 
em 20 km de corrida (inter-
calados em duas etapas de 10 
km cada) e 60 km de ciclis-
mo. Já no Sprint, são 10km 
de corrida (divididos em duas 
etapas de 5 km cada) e mais 
30 km de ciclismo.

Além dos estágios para os 

adultos o Powerman Brasil 
também terá a prova para as 
crianças. Desde a primeira 
edição a organização pro-
move o Powerman Kids, 
para jovens de 4 a 13 anos. O 
objetivo é trazer as famílias 
para o evento e proporcionar 
que as crianças participem 
das mesmas atividades que 
os adultos, envolvidos em 
uma competição de porte 
internacional. Além disso, no 
domingo acontece a Power 
Run, corrida de 5 km que 
será uma das novidades da 
programação da edição 2018. 
Confira a programação com-
pleta em nosso site www.
maisexpressao.com.br

A etapa brasileira do maior circuito de duathlon do mundo tem atraindo os principais nomes do esporte nos últimos anos

Amanhã, dia 18, terá iní-
cio do 20° Campeonato Liga 
Regional Aifa de Futsal da 
terceira e segunda divisão. 
Os jogos serão no Ginásio 
da Sol-Sol e Carlos Aldro-
vandi e o termino da rodada 
acontece domingo, dia 19.

A terceira divisão conta 
com 24 equipes dividas em 
três grupos de oito times 
cada. As equipes se enfren-
tam nos seus respectivos 
grupos classificando-se os 
melhores colocados. 

Para edição desse ano 

novas equipes farão sua es-
treia na competição como o 
Primavera que participa pela 
primeira vez em competições 
da Aifa, Red Bull Futsal e 
Pau no Gato, ainda conta com 
retorno do Celtic que não 
participou da edição anterior.

Na segunda divisão doze 
equipes disputam o título, 
elas se enfrentam em turno 
único e os oito melhores 
vão para fase de quartas de 
final. Entre as novidades 
estão as estreias do Regatas 
Saltense campeão da terceira 

divisão ano passo; Palone 
Tintas que foi vice; Napoli 
que ficou em terceiro lugar 
e conseguiu o acesso por ter 
feito melhor campanha; R5 
Futsal e Flamengo foram re-
baixados da primeira divisão 
e irão tentar o retorno.

Sub-20
Depois de 15 dias de 

indefinição o 11° Campeo-
nato Liga Aifa Arc Ferro e 
Aço sub 20 terá os jogos de 
semifinais amanhã também.

A competição foi  in-

terrompida devido a uma 
denúncia de atleta irregular 
contra o 12 de Junho e foi 
protocolada na Liga AIFA. 
Após dois julgamentos da 
comissão disciplinar, ficou 
definido a eliminação da 
equipe, que contava com 
quatro atletas com status 
de federado (o regulamen-
to permite apenas três) , 
a Prefeitura de Salto (5° 
colocado) herdou a vaga na 
semifinal.
Confira a rodada completa 

no tabelão ao lado
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A vítima teve diversas fraturas pelo corpo, foi socorrido e levado para o HAOC

Cinco pessoas são 
conduzidas à delegacia 
por embriaguez ao volante
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Equipe da ROMI prende traficante 
no bairro Tancredo Neves

DROGAS

O motorista de um veículo 
Escort, atropelou um pedestre 
no Jardim Paulista 2, e fugiu 
do local

Os últimos quatro 
dias foram marca-
dos pela condução 

de cinco pessoas até a Dele-
gacia de Polícia, por estarem 
dirigindo após o consumo de 
bebida alcoólica.

A primeira ocorrência 
foi registrada na noite de 
sexta-feira (10), quando os 
Guardas Civis flagraram 
um caminhão transitando 
na contramão de direção, na 
Rua Joana Bernardin Bri-
zolla, no Jardim Tropical. 
Imediatamente os Guardas 
Civis ordenaram a parada 
do motorista, com sinais 
luminosos e sonoros, porém 
ele evadiu-se, dando início 
a um acompanhamento, que 
terminou no Jardim Nova 
Indaiá, quando homens do 
GAP o (Grupo de Ações 
de Policiamento Especial), 
efetuaram dois disparos com 
munição antimotim contra o 
caminhão.

O motorista, que não era 
habilitado, desceu do cami-
nhão, cambaleando e visi-
velmente embriagado, foi 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia, onde após pas-
sar pelo IML ficou preso, e 
permaneceu à disposição da 
justiça.

A segunda ocorrência 
foi registrada nas primei-
ras horas do sábado (11), 
quando o motorista de um 
veículo Escort, atropelou 
um pedestre na Rua Jaraguá, 

no bairro Jardim Paulista 2, 
e fugiu do local. A Guarda 
Civil foi acionada e rapida-
mente localizou o veículo, 
que desobedeceu às ordens 
de parada dando início a 
mais um acompanhamento. 
O veículo foi abordado na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, o condutor 
foi encaminhado à Delegacia 
e posteriormente ao IML, 
para constatação.

No domingo, por volta da 
meia noite, uma solicitação 
ao telefone 153, informava 
sobre um indivíduo que se 
envolveu em um acidente de 
trânsito e fugiu do local. As 
viaturas da ROMI (Ronda 
Ostensiva com Motocicletas 
de Indaiatuba) conseguiram 
localizar o infrator, que 
acabou confessou ter be-
bido seis latas de cerveja. 
Porém, assim que soube que 
seria conduzido à Delegacia, 
tornou-se agressivo, o que 

levou os Guardas a utiliza-
rem de força moderada para 
contê-lo. Na Delegacia, após 
a constatação no IML, o 
Delegado determinou a sua 
prisão em flagrante.

O quarto caso aconteceu 
na segunda-feira (13), quando 
uma viatura da Polícia Militar 
foi solicitada por um homem, 
na Avenida Presidente Ken-
nedy, informando que quatro 
indivíduos em um veículo 
Palio, ao avistarem a viatura 
de longe, entraram na avenida 
na contramão. Com alguns 
números da placa do veículo, 
através das ferramentas do 
COI (Centro de Operações e 
Inteligência) da Guarda Civil, 
foi possível descobrir a placa 
completa do veículo e iniciar o 
seu monitoramento, até o mo-
mento em que ele foi abordado 
por uma viatura da Polícia 
Militar, nas proximidades do 
Museu da Água. O condutor 
do veículo que tinha ingerido 

bebida alcoólica foi conduzido 
à Delegacia de Polícia.

A última ocorrência envol-
vendo indivíduo embriagado, 
na segunda-feira, resultou 
em um acidente de trânsito, 
envolvendo uma viatura da 
ROMI. Durante o desloca-
mento pela Avenida Manoel 
Ruz Peres, no momento em 
que uma das motos da equipe 
do ROMI estava ultrapassan-
do uma motocicleta, o moto-
ciclista bruscamente fechou 
o Guarda Civil, que caiu de 
sua moto. 

Com fortes dores no peito 
e na mão, o Guarda Civil foi 
socorrido até o HAOC por 
uma ambulância municipal. 
O condutor da motocicleta Ti-
tan, que apresentava fala pas-
tosa, olhos vermelhos, e sinais 
característicos de embriaguez, 
foi conduzido a Delegacia de 
Polícia e depois ao IML, onde 
o médico constatou a ingestão 
de bebida alcoólica.

Guarda Civil prende homem que 
praticava roubos na cidade

PRISÃO

Na tarde desta segun-
da-feira (13), a equipe de 
ROMI prendeu um indivíduo 
por tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento 
pela Avenida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé, a equi-
pe suspeitou de um homem 
que estava sentado em um 
banco no Parque Ecológico.

Abordado, em revista 

pessoal, nada de ilícito foi 
localizado, porém na hora 
de falar, os Guardas notaram 
que ele tinha algo na boca. 
Questionado, ele apresentou 
aos Guardas 22 pedras de 
crack que estavam escondi-
das embaixo de sua língua.

Assim que recebeu voz 
de prisão, o indivíduo ten-
tou negociar sua liberdade 

com os Guardas, dizendo 
que poderia informar onde 
comprava as drogas para 
revender.

Ele foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia, onde o 
Delegado de plantão determi-
nou sua prisão em flagrante 
delito, pelo crime de tráfico 
de drogas. O preso perma-
nece à disposição da justiça.

Foram localizados com o indivíduo pedras de crack e dinheiro

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Nessa  segunda - fe i r a 
(13), durante o patrulha-
mento pelo bairro Jardim 
Cal i fó rn ia ,  os  Guardas 
Civis localizaram um indi-
víduo que estava com a pri-
são temporária decretada.

Ass im que  passaram 
pela Rua Algemiro Coraine 
Júnior, os Guardas Civis 

viram um jovem, muito 
parecido com o autor de 
vários roubos que acon-
teceram na cidade nos úl-
timos dias e estava sendo 
investigado pela Polícia 
Civil, por participação em 
um homicídio.

Imediatamente os Guar-
das abordaram o indivíduo 

para averiguação, e consta-
ram tratar-se realmente de 
R.A.S., que tinha dois man-
dados de prisão em aberto.

Dian te  dos  fa tos ,  os 
Guardas Civis conduziram 
a abordado até a Delegacia 
de Polícia.  O indivíduo 
permaneceu à disposição 
da justiça.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Homem estava com prisão temporária decretada
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Horóscopo de 17 a 23/08 Por Alex Costa Guimarães

Orquestra Sinfônica se apresenta com a 
participação do violeiro Ivan Vilela

CONCERTO

DICA DE LEITURA LOCALBOOKS
VOCÊ E OUTROS PENSAMENTOS QUE 
PROVOCAM ARREPIOS

VIDAS À DERIVA

Fred Elboni, que já provou 
entender um pouco da mente 
feminina, conversa com as 
mulheres sobre a liberdade, o 
poder natural de cada uma e 
encoraja o abandono de medos, 
preconceitos e inseguranças. 
Através de contos e crônicas, 
fala sobre relacionamento, au-
toestima, intimidade, saudade, 
encontros, enfim, cenas do co-
tidiado, de forma leve, sincera, 
e fortemente sexy.

Em seu 6º título publicado, 
Fred demonstra seu amadure-
cimento, novas opiniões e até, 
quebra de estereótipos. Já vendeu mais de 200 mil exemplares, 
e conta com quase um milhão de seguidores no YouTube, onde 
conversa sobre relacionamento e comportamento.

Disponível na LocalBooks por R$ 29,90

Tami Oldham ganha dinheiro 
fazendo serviços para embar-
cações e segue de país em país, 
planejando voltar para casa - em 
San Diego, na Califórnia - apenas 
quando conhecer o mundo todo.  
Richard Sharp é um britânico, ex 
aluno da Escola de Marinheiros, 
que foi para a África do Sul tra-
balhar, onde montou seu próprio 
barco, o Mayaluga. Os dois se 
encontram no Taiti, se apaixo-
nam, e vivem intensamente enquanto começam a planejar a rota 
para conhecer o mundo inteiro. Porém, um casal de conhecidos 
precisa voltar com urgência para a Califórnia e propõe que Ri-
chard leve o barco deles de volta. Seria uma viagem tranquila 
e romântica à bordo do Hazana. Todos os planos e toda a rota 
planejada pode mudar com a formação do Furacão Raymond.

Uma história real, contada pela própria protagonista, Tami Oldham 
Ashcraft, e que já ganhou sua adaptação para o cinema.

Disponível na LocalBooks por R$ 29,90

Chefs pela APAE acontece 
neste fim de semana

REPRODUÇÃO

Concerto conta com a participação do violeiro, compositor e pesquisador 
da cultura caipira, Ivan Vilela

Ainda persiste na vida do ariano a fase onde suas 
atitudes e suas ações precisam ser reavaliadas prin-
cipalmente quando envolver sua vida profissional. 
Sua vida financeira ou seus bens de alguma forma 
dependem nesse momento de seu sócio ou conjuge.

O foco do taurino, nesse período, pode ser tanto 
em seu trabalho ou na busca do equilíbrio de sua 
saúde. Sua energia física está um pouco em baixa, pre-
cisa se cuidar para não precisar de maiores cuidados. 
Momento de reavaliar sua filosofia de vida. Se tiver 
viagem para longe marcada, planeje-a com cuidado.

O geiniano tem oportunidades diversas de conver-
sar com vários tipos de pessoas, de manter um vínculo 
temporário, de descobrir o que se passa no cotidiano, 
aprender fatos novos. Tem a chance de trabalhar 
melhor suas ideias e sua  forma de se expressar para 
os outros.Certos problemas dentro de casa podem 
ocorrer por falta de comunicação adequada.

Pode ser que o canceriano venha a gastar com seus 
estudos ou mesmo usar de seus valores pessoais para 
melhorar sua expressão pessoal. Pode haver cobrança 
em fatos e atitudes que farão familiares causar certa 
pressão no cancerano solicitando algumas posturas. 
Momento de inicio de uma nova fase. Aproveite.

Excelente fase para o leonino que pode conhecer 
novos amigos, trabalhar com novas amizades, estará 
conhecendo diferente tipos de pessoas e ao mesmo 
tempo estará criando possibilidades de melhoria em 
seu caminho profissional. Ao mesmo tempo sua vida 
afetiva estará sendo trabalhada para chegar a um outro 
nível. Não esqueça de honrar seus compromissos. 

Para alguns virginianos termina o seu inferno 
astral , apesar disso, sua mente ainda estará com 
dificuldades de se expressar, e poderá se sentir sozi-
nho em sua maneira de ver as coisas, ou mesmo não 
conseguir fazer boas colocações de suas ideias. Não é 
um bom momento para ter prazer sem preocupações.

O libriano pode sentir que seu relacionamento 
precisa muito sofrer reavaliações e renovações, bem 
como ter modificações em suas estratégicas de rela-
cionamentos. Seu trabalho estará trazendo ganhos 
mas precisa se manter desapegado de alguma posturas 
rígidas. Aproveite e liberte-se de seu orgulho mental.

O escorpiano estará com dificuldades em com-
preender seus sentimentos e suas emoções por algum 
tempo, além disso, seu conjuge (ou sócio comercial) 
está passando por um momento de isolamento ou 
dificuldades, sem entender o que está ocorrendo em 
seu relacionamento, isso dificultará seu momento.

O Sagitariano tem um forte trabalho em sua vida 
no dia-a-dia, tem que reavaliar seus conceitos de 
vida, rever sua maneira de trabalhar sua estabilidade 
material em todos os sentidos. Tende a enfrentar 
mudanças profundas, embora tenha muita resistência 
a isso. Seja maleável.

Para o capricorniano grandes mudanças em seus 
hábitos, grandes renovações em sua vida social e em 
seu trabalho, mas sua saúde precisa ter mais cuidados. 
Energia corporal um pouco em baixa, tenha cuidado 
com excessos. Momento difícil para sua mente e sua 
maneira de entender ou avaliar os fatos. 

A mente do aquariano busca por uma renovação, 
por nova forma de ver a vida, novos planejamento de 
atitudes. Pode perceber que sua forma de agir tende 
a trazer problemas ou gerar disputas ou confusões. 
Está em um momento onde há necessidade de estar 
com alguém que o ajude a suportar algumas questões 

que podem levá-lo a se sentir depressivo.

O pisciano precisa tomar cuidado com suas atitu-
des, principalmente aquelas que envolvem amizades, 
sonhos, gastos com estes assuntos. Reavalie quais 
atitudes vem tendo com sua familia, consigo mesmo, 
que ação está sendo tomando. Tenha controle sobre 
sua vida, evite fugas.

A 1ª edição do Chefs 
pela APAE acontece 
neste final de semana, 

nos dias 18 e 19, no Pavilhão 
da Viber, e reunirá diversos 
restaurantes em um grande fes-
tival gastronômico de menus, 
com preços acessíveis, em prol 
da APAE (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
de Indaiatuba.

O evento acontece no sába-
do das 18h às 22h e no domin-
go das 11h às 16h. A entrada 
custará R$3 e será totalmente 
revertida à entidade.

Na programação, além 
de apresentações musicais e 
aulas-shows do curso de Gas-
tronomia da Faculdade Max 
Planck, está confirmada a par-
ticipação do cakedesigner José 
Negreiros, finalista da terceira 
temporada do Bake Off Brasil. 

O evento, que integra a 
Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e 
Múltipla, contará com 13 casas 
participantes, entre restauran-
tes, sobremesas e bebidas, 
e empresas ligadas ao setor, 
com cardápio com preços que 
variam entre R$5 e R$35.

O visitante poderá esco-
lher entre pratos de diversas 
culinárias como japonesa, 

mexicana, brasileira, opções 
vegana e vegetariana, além de 
sobremesas. Outro destaque 
será a programação cultural 
no palco, que contará com 
aulas-shows com professo-
res do curso de gastronomia 
da Faculdade Max Planck 
e apresentações de dança e 
coral com grupos de escolas. 
No domingo (19), haverá 
apresentação do grupo The 
Brothers e a participação do 
cakedesigner José Negreiros, 
especialista em cannolis e 
macarrons, que ensinará ao 
público, em uma aula-show, 
como preparar um delicioso 
canolli.

O Pavilhão da Viber tam-
bém ganhará uma área kids 
com diversos brinquedos 
infláveis e recreação, e um 
espaço de exposições re-
servado à expositores com 
produtos artesanais à venda 
como cachaças, além das 
confecções em patchwork 
com a APAE. "Após toda 
a programação da Semana 
Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla, o evento será uma 
grande festa de encerramen-
to com música, deliciosos 
pratos e tudo com um toque 
de solidariedade", comenta 
Adriana Silva, da Polo Even-
tos, organizadora do evento.

Feira do Setor
Durante o Chefs pela 

APAE também haverá um 
espaço será designado para 
expositores do setor comer-
cializarem produtos e serviços 
durante os dois dias de evento.

 Ao todo serão 28 espaços, 
com mesas de 1,5m de diâme-
tro, sendo um deles destinado 
as confecções em patchwork 
da APAE (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais), 
com exposição de produtos 
como molhos, bebidas, facas, 
dólmãs, entre outros, além de 
prestadores de serviço, como 
buffet, decorador, churras-

queiro e demais profissionais 
relacionados ao segmento de 
gastronomia. 

APAE
A APAE existe há 42 anos 

na cidade de Indaiatuba com 
objetivo de promover melho-
rias na qualidade de vida de 
pessoas com deficiência e de 
suas famílias. A entidade conta 
com três locais de atendimento, 
sendo responsável, atualmente, 
pela assistência a mais de 700 
usuários no Ambulatório, 150 
alunos da Escola de Educação 
Especial e 80 usuários do Pro-
grama de Oficina Terapêutica.

Evento conta com 
a participação 
do cakedesigner 
José Negreiros, 
finalista da tercei-
ra temporada do 
Bake Off Brasil

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba traz mais uma 
novidade. Dessa vez o en-
contro será com música de 
raiz, em um concerto com 
a participação especial do 
violeiro, compositor e pes-
quisador da cultura caipira, 
Ivan Vilela. A apresentação 
gratuita acontece no dia 24 
de agosto às 20h na Sala 
Acrísio de Camargo, no 
Ciaei.

“Quebrando todos os 
preconceitos, esse concerto 
mistura o som da orquestra 
com a sonoridade caracte-
rística da viola, um encontro 

inusitado, mas que promete 
ao público momentos de 
grande beleza”, comentou 
o maestro Paulo de Paula.

Ivan, que também é pro-
fessor da Escola de Comu-
nicação e Artes da Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
transita com naturalidade 
entre os contextos erudito 
e popular. O concerto é uma 
realização da Prefeitura de In-
daiatuba por meio da Secreta-
ria de Cultura e a Associação 
Mantenedora da Orquestra 
de Indaiatuba. A abertura do 
encontro será realizada pela 
Orquestra de Viola Caipira 

de Indaiatuba, sob a direção 
do maestro Zé Murillo. Para 
assistir a apresentação basta 

retirar as senhas que serão 
distribuídas uma hora antes 
do evento no próprio Ciaei.

ADRIANA ROSA

Janaina Toledo é jornalista, blogueira e apaixonada por livros. Para saber mais: @toledojanaina no Instagram
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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 por apenas R$120,00 e 
Travesseiro de flocos com magnético e infravermelho R$ 35,00. 
Fone: 3834-7737 ou pelo WhatsApp 9.8292-8998

Creme Hidratante para os pés, 
com sebo de Carneiro, confrei, 
arnica, mentol e uréia que diminui 
e combate o ressecamento da pele 
apenas R$28. Fone: 3834-7737 ou 
pelo WhatsApp 9.8292-8998

COLABORADORES DA ATENTO COMEMORAM ANIVERSÁRIO

Jefferson, dia 23/08Josiane, dia 30/08Maria, dia 20/08Wilson, dia 26/08Suely, dia 28/08Cristina, dia 19/08

Itatiba registrou a primeira reprodução por meio natural 
de pato-mergulhão sob cuidados humanos no mundo. Quatro 
filhotes nasceram no dia 8 de julho, de ovos incubados pela 
primeira vez pelos próprios pais. O pato-mergulhão é uma das 
aves aquáticas mais raras e ameaçadas do mundo, com menos de 
250 indivíduos na natureza. O Zooparque Itatiba é a única ins-
tituição no mundo que mantém essa espécie sob seus cuidados.

Dia de sábado (11/08), Nossos Meninos do Indaiatuba Tornados Rugby, seguiram para a cidade de Ouro Preto MG. para 
mais u delicioso jogo de rugby , jogo valendo pela 3ª rodada da Taça Tupi, o jogo foi contra o Inconfidentes Rugby, de onde 
saímos vencedores, com um score de 89 a 10.  e uma novidade, o jogo foi transmitido ao vivo pelo facebook, feita pelo Incon-
fidentes. Parabéns  Inconfidentes, pela acolhida, e pelo tratamento de primeira durante o jogo e no 3º  tempo, com uma comida 
maravilhosa! Aguardamos ansiosamente o jogo de semana que vem, serão muito bem vindos. Antes do jogo propriamente dito, 
foi o passeio pela linda e histórica cidade de Ouro Preto, com sua deliciosa culinária, e as maravilhosas histórias que envolvem 
o passado da cidade. 

A inauguração do hotel Royal Palm 
Tower, que aconteceu na sexta-feira (10), 
foi um marco fundamental no processo 
de transformação deste polo de turismo e 
eventos. O empreendimento foi constru-
ído numa parceria entre os grupos Royal 
Palm Hotels & Resorts e a incorporadora 
OR Empreendimentos Imobiliários. O 
complexo é composto pelos empreendi-
mentos: Royal Palm Plaza Resort, Royal 
Palm Hall, Royal Palm Tower – Anhan-
guera, Hotel Contemporâneo, e Mall.

Na noite do dia 14/08, o Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes, realizou a sua 6ª, Reunião 
Ordinária do ano rotário 2018/2019, da gestão 
do companheiro presidente Renato Rezende. 
A companheira Alair Lelli, falou sobre os 
projetos das PRICS e também foi falado pelo 
presidente sobre os projetos de vacinação, con-
tra a a poliomielite e contra o sarampo, sobre 
e evento do Caldo Solidário e de mais projetos 
em andamento

A Feira de Troca de Livros, realizada no sábado (11) pela 
Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Secretaria de Cultura, mais 
uma vez atraiu públicos de todas as idades para essa rica experi-
ência literária. Pela primeira vez o evento aconteceu na Praça Rui 
Barbosa, popularmente conhecida como Praça dos Peixes, local 
que agora sediará a feira mensalmente. O objetivo da mudança 
foi centralizar as duas ações culturais em um só local, uma vez 
que a Feira das Artes também acontece no mesmo lugar.

Na noite do dia 07/08, O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, 
realizou sua 5ª reunião ordinária da gestão 2018/2019, na Casa 
da Esfiha de Indaiatuba. Na reunião ordinária o companheiro 
Sergio Lelli, realizou uma excelente palestra sobre o DQA,(de-
senvolvimento do quadro associativo do clube), após a reunião 
aconteceu uma reunião de conselho.

O Buffet Renato Laranjeira, 
sempre inovando para melhor 
servir seus cliente e amigos com 
essa linda e deliciosa caprese, 
venha conferir (19) 9.9778-4991

Camila da Conceição Gás com Terezinha, ganhadora da 
promoção do Dia dos Pais. Parabéns, fiquem de olho nas 
próximas promoções

A diretora e psicopedagoga do 
Atendimento Educacional Sol & 
Girassol, Josi Rangel, participou em 
julho do Curso Aprofundamento em 
Psicopedagogia e Neurociências 
com Drª Nadia Bossa no intuito  de 
oferecer o melhor nos atendimentos

Equipe da Gt Reparos Automotivos. Localizada na R. 
Tupinambás, 820 - Vila Maria Elena, sempre satisfazendo 
seus clientes com excelente profissionalismo e dedicação

Wader, Flora, João, Luiz Fernando e Adriana



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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COLABORADORES EM DESTAQUE - ATENTO

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!

Juliana LopesJosuéDouglasAdriana NabarreteLíbera

Robson e Beatriz no Cintra Restaurante Karina da Whats Up, Jairo da JKM e Poian no Cintra Restaurante

Os irmão Gabriel e Felipe da Indaiá pescados convidam a todos 
para conferir as novidades em Frutos do mar. Dê uma passada 
na loja e confira de perto toda a qualidade que oferecem

Raul, se deliciando com os bolos da Bolo da Madre, preparado 
com todo carinho e profissionalismo!! Venha conferir o lindo 
trabalho realizado e se deliciar! Av. Pres. Kennedy, 1660

Estagiario Everton com os alunos da categoria Sub 11 em 
recente treino da escola de futebol Oficial do Cruzeiro

Estagiario Juliedson e Vinicius Varella no comando dos 
treinos para as categorias Sub 11 e 13 da escola de 
futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub 09 da escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Aluno Leonardo Eugênio em recente treino na escola de 
futebol Oficial do Cruzeiro



Adelaide Decorações

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.

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e 
grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, 
diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com 
produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por isso que a Kostela 
do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação 
de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 
- Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646. 
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A Duas Rodas conta com uma grande variedade em vestuário, 
capacetes, luvas, meias, entre outros. Não deixe de conferir isso e 
muito mais na Duas Rodas Bicicletas! Av. Presidente Kennedy, 624 
- Fone: 3875-0269

A sugestão do Grenelle Gastro Pub para o almoço de Sábado é a 
famosa Moqueca do Chef. Você não pode perder essa maravilha. 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Jéssica Montilha agradece a mais uma turma que confiou no 
trabalho que o Studio oferece. Para as próximas turamas entre 
em contato Fone: (19)9.9356-2395 ou Rua 7 de Setembro, 543

Prof Luiz Carlos e filha Ana Caroline no evento Um Dia em Família 
do Colegio Meta

O Disk Pizzas Joy você encontra pizzas saborosas e com um 
preço excelente. Ligue e peça a sua Fone: 3935-5051

Equipe de medicina e segurança, Engenheiro Juarez, Técnicas 
de segurança Ana Roberta e Chander e médico coordenador Dr. 
Edson Ferreia Lisboa da empresa Sanare Serviços de Saúde.

Eduardo da Agrcococ com Isabella representante da ProLine 
informam que a loja tem tudo horta, jardinagem, adubo, fertilizante. 
Faça uma visita e confira!

Anny e a tutora Marines com a doutora Ana Lucia da Clínica Bicho Amigo

Escola Automotiva

A Escola Automotiva está com matrículas abertas. Curso 
completo de mecânica de automóveis: suspensão, direção, 
freio, transmissão, carburação, ignição, carga e partida, motor e 
injeção eletrônica. Pense no seu futuro bem próximo para abrir 
o seu próprio negócio. MATRÍCULAS ABERTAS. Rua Humaitá, 
1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509 (próx a Stalden)

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!

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

Sofia, Helena e Alexsandra

Richard, Benedito, Zé Franscisco e Flávio

Kátia, Alessandra e Sandra
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Ariane Ferrari Pinheiro, ganhadora do sorteio do exame de 
ULTRASSONOGRAFIA COLORIDA, recebendo o premio do 
Dr. Marcelo Magaldi

Kelly, Isabela e Alan, curtindo um sábado na Pizzaria 
Torrelaguna, , que fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau do 
Amaral, 587 , Itaici.

Alunos do YTEEN 2 em aula com o teacher Victor no Yázigi 
Indaiatuba

As colaboradoras da Mazeto Mármores e Granitos curtindo a 
Faici 2018, no último dia 11

Paola Luz vencedora do concurso cultural realizado na Local 
Book, que fica na Av. Itororó, 613

O Colégio Alves de Oliveira comemorou no último sábado, 
dia 11, o Dia dos Pais com muita diversão

Modelos Patrícia Dias, Karina Schulter e o Diretor Marcos Roger

Ivanilde Reis, Cerimonialista e Blogueira com Marcos Roger, 
Proprietário da Óticas Diniz , na inauguração da nova loja no dia 10/08

Evento de reinauguração 
da Azul Cargo Express

Tomas, Paula, Mauricio e Taisa, curtindo o sábado  na 
Pizzaria Torrelaguna, que fica na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587 , Itaici.

Terceiro ano do ensino médio do Colégio Rodin no Trote 
Hippie que aconteceu na última quarta feira.

Nosso profissional Tiago Costa , esteve participando do 
curso de Qualificação de Gestores e Profissionais da beleza 
no Negócio Dia da Noiva, com Gleyce Persil , em Campinas 
no Hotel Nacional INN , Tiago Costa sempre se atualizando e 
trazendo novidades para suas clientes e noivas.

Aguinaldo Oliveira, Andreza Oliveira,Marilsa de Souza,Jorge 
Leandro,Uilza Amaral e Anderson Amaral,  na Faici 2018

A BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO 2018 DE SÃO  PAULO, contou com um publico de +/- 660 mil pessoas, as editoras 
comemoraram o aumento no faturamento isso devido as vendas durante a Bienal, que contou com alguns autores e dentre 
eles o querido Maurício de Souza. O JORNAL MAIS EXPRESSÃO esteve presente no sábado dia 11/08 e constatamos que o 
papel nunca deixará de existir, pois com a INTERNET até se pode navegar, porém com a LEITURA podemos voar

Equipe Óticas Diniz Indaiatuba

Empresário Dom e sua Esposa Mônica Pieroni

Óticas Diniz inaugura loja em Indaiatuba 
sob direção de Marcos Roger

Influenciadora Jessica Gil e o Diretor Marcos Roger

Influenciadoras digital Marina Moraes, Lorena Rodrigues, 
Jessica Gil



negócios & classificados
Nº 810

Locação – Salões e Salas

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

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

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

Rua 13 de maio – Centro Sl00344 (oportuni-
dade) 80m²,  piso superior. R$:550,00

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

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

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXIMO AV 
CONCEIÇÃO - SALÃO APROXIMANDAMEN-
TE 700m² R$4000.00

Locação - Casas

VILA GEOGIRNA CA0255 
IMÓVEL DE FUNDO, QUINTAL INDIVIDUAL. 
01 DORM, SALA, COZINHA, A.S, E GARA-
GEM P/ MOTO. R$ 700,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA CA03040 
01 DORM, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 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$ 790,00 ISENTO IPTU

VILA FURLAN CA03056 
02 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 1 BANHEI-
RO E VAGA P/MOTO 
R$ 800,00 + IPTU

Cidade nova CA03064
Casa de fundos, água e luz independente. 
2 dormitório, sala, cozinha, A.S, banheiro e 
garagem para moto.
R$:1.100,00 
 
VILA VITÓRIA CA02547 
02 DORM, SALA, BANHEIRO, COZINHA, A.S, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 
R$ 1100,00 + IPTU

JD. COLIBRIS CA03065
03 DORM.(01 SUITE), SALA, COZINHA,LA-
VANDERIA, A.S, GARAGEM P/02 AUTOS, 
CERCA ELETRICA.
R$1.300,00

JD TURIM CA03054
CASA NOVA, 03 DORM (1SUÍTE), SALA, CO-
ZINHA,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, PLAY-
GROUND, PARQUES P/ CÃES 
R$ 1400,00 + COND + IPTU

VILA AREAL CA03047 
03 dormitórios (1suíte), ( 2 dormitórios com ar-
mários), 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 GARAGEM 2 AUTOS
R$ 1.900,00 +IPTU

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 (PROX AV 
CONCEIÇÃO)
 sobrado: ampla sala, escritório com suíte 
 piso superior: 02 dormitórios (1suíte), sala, cozi-
nha 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 
 
CASA COND. VISTA VERDE CC00056
CASA COM 03 DORMITORIO, 1 SUITE, 1 
BANHEIRO, SALA, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, AREA GOURMET, GARAGEM 
PARA 02 AUTOS. 
R$:2.500,00.

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 AP00855 
03 DORM, SALA, BANHEIRO, COZINHA, A.S E 
GARAGEM COBERTA.  
APARTAMENTO PLANEJADO ( DORM, COZ 
E BANHEIRO )
R$ 850,00 + COND + IPTU

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

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

Jd. Pedroso AP00856
02 DORM., W.C, SALA , COZINHA, GARAGEM 
01 AUTO . A.U :64M²
R$:1.100,00

VILA SFEIR- AP 00859
03 dorm. Sendo 1 suíte, sala, banheiro, cozinha, 
home office, área de serviço, garagem para 02 
carros. Amplo apartamento de alto padrão, linda 
vista para o parque ecológico, com home office 
em piso superior, agua aquecida, sauna, área 
gourmet, salão de festa, academia. 
Aluguel 1.600,00 + cond: 575,00 +iptu: 140,00.

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), sala 02 
ambientes, wc, cozinha com armários, A.S. 01 
vaga. ( cond com piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambientes, 
cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1700,00 + cond + iptu
 
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, VAR, 2 
VAGAS. 
120m²  
R$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, lavanderia 
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 PLANEJA-
DOS, SALA, COZINHA PLANEJADA, A.S, WC, 
E ACABAMENTO C/ PISOS PORCELANATO E 
UMA VAGA COBERTA.
R$ 220.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. PORTAL DAS FLORES AP00858
3 dorm, sala dois ambientes (com sanca e luz 
de led e tela de proteção), cozinha planejada, 
banheiro, garagem p/ 1 carro.
R$:280.000,00

Jd. Regente – AP00813
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha america-
na, 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

VILA SFEIR – AP00859
03 dorm. sendo 1 suite, sala, banheiro,cozi-
nha,home office, area de serviço, garagem 
para 02 carros. Amplo apartamento de alto 
padrão, linda vista para o parque ecológico 
, com home office em piso superior, agua 
aquecida,sauna , area gourmet, salao de 
festa, academia. 
A.T 110M² 
R$: 450.000,00

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

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

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

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

JD. SANTA MARTA CA03063
01dorm. ,01 cozinha, copa, sala, 01wc, 
garagem 02AUTOS. A.T 161m² e A.C 97m²,  
40m² de área livre 
R$:210.000,00.

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

Jd. Sabias CA03066
2 dorm. (1 suite), w.c, sala  de estar, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira, garagem 
p/03 autos. A.C 60m² A.T 150m².
R$: 265.000,00

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

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

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

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

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

JD HUBERT CA03062
Sobrado 03 dormitorio,01 suíte, sala de 
jantar integrada a cozinha, churrasqueira, 
garagem coberta 02 AUTOS. A.C136m²-A.
T140m²
R$ 400.000,00.

JD REGINA CA03057 
Área do terreno 250m², com uma área total 
de edif 141,66m².
Imóvel diferenciado pelo seus planejados 
nos 3 dormitórios, banheiros, cozinha, área 
de serviço, sala, área gourmet, gerador de 
energia a gás, sistema de segurança, portão 
eletrônico e 7 aparelhos de ar condicionados
Imóvel semi mobiliado.
 3 dormitórios planejados (1 suíte) cozinha 
planejada, área de serviço planejada, sala 2 
ambientes planejada, banheiro social plane-
jado, 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)

COND.BRESCIA CC00063
03 DORM. SENDO 1 SUITE, W.C (ARMARIO 
PLANEJADO, BOX DE VIDRO, CHUVEIRO LO-
RENZETI), SALA DE ESTAR (SANCA DE GES-
SO COM LUZES DE LED), COZINHA AMERI-
CANA (PLANEJADA COM FOGAO COOKTOP, 
BRASTEMP ACTIVE 5 BOCAS), A.S, AREA 
GOURMET COM CHURRASQUEIRA (ARAMRIO 
PLANEJADO , PIA E GABINETE)E QUINTAL, 
GARAGEM COBERTA PARA 01 CARRO E 
DESCOBERTA PARA 02 CARROS, JARDIM.
(OBS: CASA COM LUSTRE E ILUMINARIAS DE 
LED EM TODAS AS DEPENDENCIAS TANTO 
INTERNAS E EXTERNA, PREPARADA PRA 
RECEBER A INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO 
SOLAR COM ISTALAÇAO DE AGUA QUENTE 
NA COZINHA E NOS WCS SUITE E SOCIAL, 
PREPARADA PRA AR CONDICIONADO) 
A.T:200M² A.C:142,50M² R$:590.000,00.

Condomínio Vista Verde CC00057
03 SUITES COM CLOSET, SALA, LAVABO, 
PISCINA, CHURRASQUEIRA, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PRA 02 CARROS. 
A.T108M². + COND.214,00. R$:689.000,00.

Venda - Chácaras

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

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 suítes 1 c/ 
closet), Wc, sala, cozinha americana c/despen-
sa, sala de jantar, mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande. Área externa: Chur-
rasqueira, piscina, 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

COND. VISTA VERDE – TR00802
TERRENO DE 175M²
 R$:201.400,00 

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 permuta por imóvel 
de menor valor).
R$ 339.000,00

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 100m²  
ca02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², Playground, Salão 
de festas, 2 Piscinas,
03 dormitórios com sacadas (1 suíte), com 
piso laminado Duraflor, 2 banheiros (1 la-
vabo), com box de vidro temperado.  Sala 02 
ambientes, Cozinha com armários planejados 
e Lavanderia com piso em Porcelanato.  
Quintal com Churrasqueira e Espaço Gour-
met 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 ambientes, cozinha planejada, Wc, 
área gourmet.
R$385.000,00

CONDOMÍNIO PARQUE REAL CC00053
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, PÉ 
DIREITO ALTO, BANHEIRO SOCIAL, COZI-
NHA, CHURRASQUEIRA,
TODOS OS QUARTOS E SALA COM PRE-
PARADO PRA AR CONDICIONADO.  
R$ 420.000,00

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

ITAICI 
CC00058
03 DORM. COM 01 SUITE, LAVABO, W.C, 
AREA DE SERVIÇO, AREA GOURMET, 
GARAGEM PARA 02 AUTOS.
 R$:500.000,00

Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059
03 DORM.COM 01 SUITE, SALA, COZI-
NHA, A.S, WC, GARAGEM P/ 02 AUTOS.  
COND.214,00 + IPTU:90,00. A.T: 175M² 
R$:520.000,00.

COND. BRESCIA 
CC 00061
03 DORM. SENDO 1 SUITE, W.C (ARMARIO 
PLANEJADO, BOX DE VIDRO, CHUVEIRO 
LORENZETI), SALA DE ESTAR (SANCA DE 
GESSO COM LUZES DE LED), COZINHA 
AMERICANA (PLANEJADA COM FOGAO 
COOKTOP, BRASTEMP ACTIVE 5 BOCAS), 
A.S, AREA GOURMET COM CHURRAS-
QUEIRA (ARAMRIO PLANEJADO , PIA E 
GABINETE)E QUINTAL, GARAGEM COBER-
TA PARA 01 CARRO E DESCOBERTA PARA 
02 CARROS, JARDIM.
(OBS: CASA COM LUSTRE E ILUMINARIAS 
DE LED EM TODAS AS DEPENDENCIAS 
TANTO INTERNAS E EXTERNA, PREPA-
RADA PRA RECEBER A INSTALAÇAO DE 
EQUIPAMENTO SOLAR COM ISTALAÇAO 
DE AGUA QUENTE NA COZINHA E NOS 
WCS SUITE E SOCIAL, PREPARADA PRA 
AR CONDICIONADO) 
A.T:200M² A.C :142M²
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA 
CC00062
03 DORM. SENDO 1 SUITE, W.C (ARMARIO 
PLANEJADO, BOX DE VIDRO, CHUVEIRO 
LORENZETI), SALA DE ESTAR (SANCA DE 
GESSO COM LUZES DE LED), COZINHA 
AMERICANA (PLANEJADA COM FOGAO 
COOKTOP, BRASTEMP ACTIVE 5 BOCAS), 
A.S, AREA GOURMET COM CHURRAS-
QUEIRA (ARAMRIO PLANEJADO , PIA E 
GABINETE)E QUINTAL, GARAGEM COBER-
TA PARA 01 CARRO E DESCOBERTA PARA 
02 CARROS, JARDIM.
(OBS: CASA COM LUSTRE E ILUMINARIAS 
DE LED EM TODAS AS DEPENDENCIAS 
TANTO INTERNAS E EXTERNA, PREPA-
RADA PRA RECEBER A INSTALAÇAO DE 
EQUIPAMENTO SOLAR COM ISTALAÇAO 
DE AGUA QUENTE NA COZINHA E NOS 
WCS SUITE E SOCIAL, PREPARADA PRA 
AR CONDICIONADO) 
A.T: 200M² A.C:120M²
R$:570.000,00

"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.

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla



B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – dorm, 
sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 
2dorms, sala, coz, wc
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dorms, 
sala, coz, planejada, varanda, piscina, churras-
queira, quintal, garagem
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dor-
ms, sala, coz planejada, varanda, lavanderia, wc 
social, garagem
CA269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 2dorms, 
sala, coz planejada, lavanderia, wc social, ar condi-
cionado, piscina, churrasqueira, quintal, garagem
CA270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 2dor-
ms (1st), sala, coz planejada, varanda, lavande-
ria, wc social, piscina, churrasqueira, garagem
CA276 -  JD. SANTA MARIA III em SALTO – 
R$280 MIL – 2dorms (1st), sala, coz, wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros.
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado trí-
plex – piso 1 : sala 2 ambientes, sala de jantar, wc, 
cozinha planejada, copa, dispensa. Piso 2: 3dorms 
(2st), wc, lavanderia, coz com armários. Piso 3: 
sacada, dorm, sala, wc. Garegem, área gourmet.

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS321 – 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

CS.327 – COND. GREEN VIEW RESIDENCE 
– R$840 MIL – 3 suites, sala de estar pé direito 
alto, sala de jantar, coz, lavabo, escritório, wc, 
lavanderia, piscina, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros, 
CA335 – COND. PARK REAL – R$ 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).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, garagem coberta 
para 2 carros.
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 
COMERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR 
DE 180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 
MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.71 – CENTRO – R$400 MIL – terreno com 
casa velha 280 m²
TE.74 – JD.MONTREAL – R$170 MIL – 171, 5m²
TE.75 – JD.MONTREAL – R$153 MIL – 150m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$160 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, dispensa, 
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.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² 
- 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 4 comodos, 
galpão de 150m2, tanque de água, nascente com 
córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – 
dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, sem garagem
VL.BRIZOLA – R$550,00 – dorm, sala, 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
CENTRO – R$1000,00 – casa assobradada – 
2dorms, sala, coz, wc, lavanderia
VL. ALMEIDA– R$1100,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, 
coz, wc, quintal, garagem
VL.ALMEIDA – R$1400,00 – 4dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2 wc, garagem para 2 carros.
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro
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, gar para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1800,00 – 3dorms, sendo 
1 (st) e 2 com ae, sala 2 ambientes, coz com ae, 
wc, churrasqueira, edícula com wc, garagem
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                           
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, dispensa, wc 
social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, lavabo, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, 
dispensa, piscina, área gourmet completa, salão 
de festa, portão eletrônico, garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms,  
sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, as, sacada, wc, 1 vaga coberta e 1 vaga 
descoberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana planeja-
da, 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$950,00 – 55m², 2wc, escritório
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
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m², 3 salas 
interligadas, cada uma com wc, sala dos fundos 
com azulejo, gabinete e pia
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 gara-
gem, no edifico : elevador, escadas, serviço de 
limpeza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC 
para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
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, mon-
tado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1980,00 – clinica já fun-
cionando. Para médicos : piso porcelanato, ar 
condicionado, pia, wc privativo. Para dentistas : 
piso porcelanato, ar condicionado, pia, espaço 
para esterilização, já esta pronta para receber o 
equipo. Com direito a secretaria, luz, agua, iptu, 
limpeza e telefone

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 



B3Imóveis

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

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

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

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

ref. site 080102 – Pq. Campo Boni-
to - Terreno comercial, 150m² de área 
R$150.000,00

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

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

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

ref. site 05144 - Vila Maria Helena - 3 
dorm.(suite + closet) / sala / copa / coz. 
/ wc / as / gar. r$ 1.500,00 + iptu

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

ref. site 435551 - jardim morada do 
sol - 02 dorm./sala/coz/wc/as. r$ 
850,00 + iptu

ref. site 154211 -  Vila brizzola - apto 
c/ 03 dorm, 01 suite, sala, coz, wc, as, 
garagem. r$ 1.200,00 + cond + iptu

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES



B4 Imóveis

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 
social, churrasq, área de serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dorms (1 suíte), WC 
social, sala, coz. planejada, geladeira, micro-ondas e mesa, 
lavand, churrasq, gar. p/ 2 carros, cerca elétrica, alarme e 
portão eletrônico c/ trava. R$380.000,00
CA03810 – CIDADE NOVA I - 2 dorms, cozinha, WC 
social, sala e lavand. Quintal c/ edícula contendo cozinha. 
R$550.000,00
CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ 
ou residencial. Copa e coz. planejada e integradas, 4 dorms 
(2 suítes), sala de estar e jantar, 5 banheiros, lavabo, 4 
vagas, piscina c/ cascata, churrasqueira, forno a lenha e ar 
condicionado. R$900.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 
1 vaga. R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
terraço, coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, 
móveis planejados em todos os quartos e na coz. e gar. 
p/ 2 carros. R$360.000,00
CA03836 – COND. GUARANTÃS - 3 dorms (1 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, segu-
rança 24h e 2 vagas. R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00
CA03834 – COND. MARIA DULCE - 3 dorms (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. 
R$500,00 isento de IPTU
CA03778 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos c/ vaga p/ 
moto. R$550,00 + IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 
+ IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

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.
AP01318 – ED. MATHILDE - 3 dorms (1 suíte 
c/ AE), sala, coz. planejada, varanda c/ churrasq, 
área goumet e 2 vagas cob. R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond.
AP01333 – ED. JATOBÁ – 3 dorms, sala 2 amb, 
coz, escrit e 2 vagas. R$2.500,00 isento de IPTU 
e Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suí-
te 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$4.500,00 + 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

CA1773 – VL. MERCEDES - 2 dorms, sala, coz, e gar. R$750,00 
+ IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala, coz. R$800,00 
+ IPTU
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. R$800,00 
isento de IPTU
CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 isento de IPTU
CA03839 – TOMBADOURO – 2 dorms, sala, coz e gar. R$900,00 
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
CA03537 – CIDADE JD. – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.300,00 isento de IPTU
CA03824 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz 
e gar. R$1.300,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA02116 – JD. CALIFÓRNIA – 3Ds, sala, coz e gar. R$1.100,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3Ds (1 suíte), sala, la-
vabo, coz, lavand, churr e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lav. plan, escritório, lavabo, piscina, 1 dorm, 
WC, área c/ churr, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHÁCARA

CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa Princ.: 3 suítes, 
sala 2 amb, coz. e lavand. planejadas, 2 garagens cob. Casa 
de caseiro: 3 dorms (1 suíte), sala, coz. americana e lavand. 
R$1.700.000,00
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Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes 
c/ ar condiconado, 
mezanino, escritório, 
hall social, lavabo, 
sala de tv c/ lareira, 
salas de estar e jan-
tar. Sala de almoço, 
cozinha c/ dispensa, 
área de serviço, quar-
to e banheiro de em-
pregada. Garagem 
coberta p/ 4 autos, 
churrasqueira c/ forno 
de pizza. Sauna c/ ba-
nheiro. Piscina c/ raia 
de 15 metros, prai-
nha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at :  2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível 
- 3 casas de 02 cô-
modos e wc em lote 
de 125m² na Morada 
DO Sol, ideal para 
locação, com ren-
da de R$1.600,00 
por mês por ape-
nas R$180.000,00. 
o u  R $ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
de entrada + 73 X 
R$1.650,00

Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suite, gara-
gem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. 
F. 9.9762-7997/3935-
3294
Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em 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 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$265.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Hubert: 3 dor-
mitórios (1 suite) cozi-
nha americana, meza-
nino nos fundos, gara-
gem c/portão eletroni-
co – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita 
lote/ financiameno. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área de 
luz, cozinha, banheiro 
e garagem 2 autos R$ 
1900.00 isento IPTU 
F. 3875-2215

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo 
no pav superior: 2 
dormitórios (1 suite) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o parque eco-
lógico e no pav infe-
rior: sala 2 ambien-
tes, lavabo, wc social, 
lavanderia, edicula  
e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletroni-
co. de R$350.000,00 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R$290 .000 ,00  F . 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jardim Laguna em 
Salto, por casa em 
lote inteiro em Indaia-
tuba F. 9.9762-7997 / 
3935-3294.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 -  Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Jd.  Santa  Marta 
CA03063 - 1Dorm 
, 01cozinha, copa, 
1wc,garagem 02au-
tos (coberto), portão 
eletrônico, 40m² de 
área livre. A.T161m² 
e  A .C  97  m²  R$ 
210.000,00 F. 3875-
2215
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
coz inha ,  banhe i -
ro, garagem pra 02 
carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689 .000 ,00  F . 
3875-2215

Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
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, aquece-
dor solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vende-se casa ter-
rea Vila Rubens. 
Terreno com 250 m², 
A.C: 180 m². 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte. 
Cozinha planejada, 
2 vagas cobertas, 
salão de festa com 
churrasqueira e WC. 
Entrar em contato 
(19) 99976-7071 - 
Imóveis Indaiatuba 
CRECI :75993 
Jd.Paulista II, exce-
lente imóvel,   3 dor-
mitórios, 1 suite, 2 
salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
-  R$  450 .000 ,00  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. Morada do Sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descobertas. 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395

Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás 
- aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, co-
zinha, dois banheiros 
e área com churras-
queira. Garagem para 
6 carros. Valor R$ 
380.000,00, aceita ter-
reno em condomínio. 
Fone(19) 3835-1772 ou 
(19) 9 9708-3931.
Vi la Soriano  -  2 
dormitórios (1 suíte 
planejada), sala, co-
zinha planejada, la-
vanderia e garagem 
com portão eletrônico. 
R$350.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churr e 
jardim. Área de servi-
ço coberta ao lado da 
coz. Preparada para ar 
condicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode 
ser automatizado. Gra-
de nas janelas e cerca 
elétrica. R$275.000. F.  
99164-1734
Jardins do Império - 
Excelente casa térrea 
com 2 suítes + lavabo, 
sala ampla, cozinha 
americana integrada à 
sala de jantar e ao es-
paço com churrasquei-
ra. Acabamentos mo-
dernos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

Troco casa no Jar-
dim Itamaracá com 
2 quartos, sala, co-
zinha, lavanderia, 1 
WC, 1 salão ao lado 
com 120m² constru-
ído. Troco por outra 
casa que tenha 2 ou 
3 quartos com gara-
gem. Valor a nego-
ciar, se precisar voltar 
em dinheiro eu volto. 
Interessados ligar F.: 
(19) 99136-2440

 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336
Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, co-
zinha grande e ba-
nheiro. R$2.500,00 
+ IPTU. Fone: (19) 
99778-4336

 
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,  com 2 
dormi tóros ,  sa la , 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  
lavanderia externa,  va-
randa e quintal, 1 vaga,   
65 metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   

Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem com 2 vagas, 83 
m. Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 
Valor: R$ 430.000,00
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Permuta Casa 3 dor-
ms X apto. Troco casa 
c/ 3 dorms, sendo 1 
suíte, com uma área 
de churrasqueira mag-
nífica p/a 30 pessoas 
por apartamento em 
Indaiatuba. Interessa-
dos falar com- Márcio 
Franco F.: (19) 99976-
7071 Whatsapp

 
Apto edifício Ana Ma-
ria, Jd. Primavera - 3 
quartos, 1 suíte, pis-
cina, salão de festas, 
salão de jogos, acade-
mia. Valor: R$ 1.480,00 
direto com proprietário. 
Contato: (19) 3885-
4406 - (19) 98239-4260
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão 
de festas,salão de jo
gos,quiosque,playgr
ound,quadra polies-
portiva, portaria 24 
hrs, no Cond. Azaleia 
em Itaici. R$1.000 + 
condomínio +IPTU 
19 998850454
Alugo apartamento 
no centro, com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha e lavanderia 
separada da cozinha. 
Todo reformada. Valor 
R$ 1.200,00 (condo-
mínio e IPTU incluso). 
Fone(19) 3835-1772 ou 
(19) 9 9708-3931.

Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varan-
da 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, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Pq.  das Bandei-
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abasteci-
do com água por gravi-
dade, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
 

Terreno condomí-
nio Bréscia 200 m² 
plano. Tratar com 
proprietário. Valor R$ 
150.000,00 F. (19) 
99762-5005
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 
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Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
p a d a r i a  S u i ç a  e 
Gianinni. Fácil acesso 
à rodovia.  Acei to 
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,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de paga-
mento. O saldo à  vis-
ta.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
J d .  D o s  L a g o s ,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
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 t ratar 
c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Alugo terreno Vila 
Pompéia 500 m ² de 
esquina. Valor: R$ 
3.500,00 direto com o 
proprietário. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 
m² Atibáia. Ótima to-
pografia. Documento 
ok. Preço: R$ 180.000 
F.  99697-6698
Terreno condomí-
nio Jardim dos La-
gos 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 lo-
teamento, na cidade, 
com muitas casas 
já construídas. R$ 
130.000,00 - Irineu 
(190 3935-6376 - (19) 
99290-2079
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
–  R $ 1 0 6 0 , 0 0  P / 
M2 -escriturado. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Terrenos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
Terreno Condomí-
nio Viena 250m² 
escriturado. Valor: 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 
 

Vende-se ponto – 
Jd. Regina - Salão 
Odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-
4336
Cidade Nova I - óti-
ma casa comercial 
- 2 dormitórios, cozi-
nha, WC social, sala 
e lavanderia. Quintal 
com edícula conten-
do cozinha.  Exce-
lente localização com 
400m² de terreno  e 
165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-
0395
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto 
ou separado Cidade 
Nova próxima a Ave-
nida Conceição F.: 
F:974 053 774 
Prédio Centro Ven-
do 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
S a l ã o  e  g a l p ã o 
no C idade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. 
F. 9.9292-4120

 
Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, 
filmes - diversos gê-
neros, mini - séries 
e seriados. R$ 1,00 
cada ou 15 por  R$ 
100,00. Contato (19) 
99193-2917 whatsa-
pp falar com Vanderlei
CPU HP Pavilion Sli-
mline s5710br 2GB 
de memória 32 bits 
Gravador de Dvd Su-
perMulti R$400,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vende-se  roupas 
novas e semi novas 
para brechó. F.: (19) 
3834-1367
Vende-se duas es-
tantes de ferro para 
escritórios, lojas etc. 
F.:(19)  3834-1367
Vendo título do clu-
be 9 de Julho. Valor 
R$ 1.600,00. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo cadeira infantil 
para automóvel na cor 
vermelha, semi nova. 
Valor: R$ 150,00.(19)  
F.: (19) 3875-7624
Vendo kit gás fiurino 
Contato: (19) 3935-
1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  3935-1633
Vendo maquina de 
recarregar cartucho. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Monitor Lg Flatron 
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$250,00 F.: (19) 
3318-0657
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Va-
lor R$ 150,00. Esca-
pamento com ronco 
esportivo semi-novo. 
F.: (19) 98835-2781
Vendo jogo de sofá 
marrom, com 5 lu-
gares  semi  novo 
R$330,00. Estudo 
ofertas F.: (19) 98716-
9978
Vendo 1 fogão BRAS-
TEMP semi  novo 
R$390,00. Estuda 
ofertas F.: (19) 98716-
9978

Vendo  carret inha 
reboque documen-
tada semi nova pre-
çoR$  2.200,00 Fone 
38754938
Vendo Tapete azul 
marinho 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 YA-
MAHA F.: (19) 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 Tra ta r  com 
Jandira
Vendo Video cassete 
F.: (19) 3834-1367 F.: 
(19) 99648-9134 Tra-
tar com Jandira
Vendo Panela Japo-
nesa nova F.: (19) 
3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar 
com Jandira
Vendo Bicicleta Mo-
nark nova com freio 
no pé F.: (19) 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 Tratar com Jan-
dira
Imperdível, vendo 
tapetes emborracha-
dos pintados à mão 
e com crochê duplo 
em toda a borda. Pa-
nos de prato pintados 
à mão e crochê na 
borda. Lindíssimos. 
Panela de pressão 
nova 2,5lts. Ótimos 
preços. Tel. 38351921 
/ 995788190
Vendo Camas de sol-
teiro, madeira maciça. 
Ótimo estado F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsa-
pp (19) 99933-3572 
/ (19) 99259-1877 
Claro.
Vendo Máquina de 
cortar piso até 65cm 
e m b o m e s ta d o .
Valor: R$80,00  F.: 
(19)  3017-5541 /  
Whatsapp (19) 99933-
3572 / (19) 99259-
1877 Claro.
Vendo Fritadeira elé-
trica 220V ARNO se-
minova só R$200,00. 
F.: (19) 3017-5541 /  
Whatsapp (19) 99933-
3572 / (19) 99259-
1877 Claro.
Vendo DVDS (Músi-
cas, Desenhos, Épi-
cos , BANG BANG, 
Séries). Valor R$1,00 
cada. F.: (19) 99193-
2917.

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

Onix 1.4 LT, 2016, au-
tomático, prata, Flex, 
por R$ 45.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 
2011  cor :  p ra ta 
completo (ar, dire-
ção e trava) baga-
jeiro original, valor: 
R$ 17.000,00. Falar 
com Rodrigo. F.: (19) 
97407-5459 (whats 
app) / (19) 3392-9713
Vendo Xsara Picas-
so 2004 R$ 4800,00 
aba ixo  da  tabe la 
fipe. Ar,vidro elétri-
co, computador de 
bordo, direção hi-
dráulica, rádio, ban-
co com regulagem de 
altura e documento 
ok. Valor da venda 
10.000,00. Acei to 
moto no valor  de 
até 4.000,00. Falar 
com Marcelo (19) 
974224078

 

Ofereço-me como 
m a n i c u r e  =  p e -
dicure R$ 20,00. 
Faço progressiva 
e selante sem for-
mol a partir de R$ 
50,00. Ganha corte 
de graça - atendo 
à domicílio  99369-
5615/3935-0499 Fa-
lar com Maice.
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civ i l ) 
J o ã o  ( 1 9 ) 9 8 3 2 9 -
8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento Residencial e 
hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app -  (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpe-
za de terreno. Tenho 
máquina. Falar com 
Denis. (19) 95223-
7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276

Ofereço-me como 
motorista profissional 
faculdade particular 
CNH A D com cur-
sos de motorista de 
passageiros e esco-
lar - Rosane F.: (19) 
99719-4661 email: 
r o s a n e . p i t h a n @
gmail.com
Ofereço-me como 
pintor (textura, gra-
fiato, projetado etc 
) em geral. Entrar 
e m  c o n t a t o  c o m 
José Carlos. F.: (19) 
99144-4770 / (19) 
99175-7217
Ofereço-me como 
instalador de ante-
nas digitais. Valor 
R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos crianças pes-
soas com neces-
sidades especiais 
pré-operatório e etc 
atendimento hospi-
talar possui experi-
ência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
marceneiro. Coloco 
portas, fechaduras 
e faço guarnição de 
acabamentos F.: (19) 
98770-9178
Ofereço-me como 
Aval iador gratui to 
Biopedança. Quan-
tos kilos você gos-
taria de perder 2kg, 
5kg até 10kg. Ligue 
e agende!. Falar com 
Vanderlei F.: (19) 
99193-2917.
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Analista de PCP
Auxiliar de cozinha
Consultor de Vendas 
Cortador de Papel 
Cozinheiro
Cuidador de Idosos
Desenhista de Embalagens
Empregada Doméstica
Encanador 
Fresador 
Garçom
Gerente de finanças
Gerente de loja
Gerente de produção
Lavador de automóveis 
Oficial de Serviços Gerais
Operador de centro de usi-
nagem comando numérico
Operador de Empilhadeira 
Recepcionista de Hotel
Serralheiro 
Supervisor de operação de 
logística
Vendedor
Zelador 

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) – Ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar em Limpeza de empresas e condomínios. 
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Para trabalhar 
com montagem e instalação de vidro temperado 
e esquadria de alumínio. Possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Possuir experiên-
cia 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 terceiriza-
ção. Residir em Indaiatuba. CNH categoria B. Irá 
dirigir os carros da empresa em Indaiatuba e região.
DESENHISTA - Formação Técnica em Mecânica. 
Experiência em Autocad 2D. Experiência na área 
de compras ou orçamentos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
FERRAMENTEIRO – Experiência em ferramentaria 
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 Interpre-
tação de desenho. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horário. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Experiência em 
controle de acesso e ronda. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC – Conhe-
cimento nos comandos Fanuc, Siemens,  Fagor 
e Msc. Ter curso de metrologia e interpretação de 
desenho mecânico e/ou mecânica convencional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino médio completo. 
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 utilizados. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE PLÁSTICO – Para trabalhar na cidade 
de Monte Mor. Noção de Processos de Injeção.  Co-
nhecimento em troca de moldes de injetora. Conhe-
cimento básico: hidráulico, pneumático e elétrico.
VENDEDOR (A) – Ensino médio completo. Para 
trabalhar em comércio do Ramo de material de 
construção. Residir em Indaiatuba.
ESTAMOS CONTRATANDO PCD (PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA) – Para trabalhar nas áreas de limpe-
za e Recepção. Residir em Indaiatuba ou Campinas. 

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

AJUDANTE DE MOTORISTA (8426): 
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JR (8418):
ANALISTA FINANCEIRO (8372): 
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE PLENO 
(8415): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE ADM. DE VENDAS (8417): 
ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO (8428): 
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS (8432): 
AUX. PROD. / CONTROLE DE QUALIDADE (8433): 
AUXILIAR ADM. DE VENDAS (8410): 
AUXILIAR ADM/ FINANCEIRO (8396): 
AUXILIAR DA QUALIDADE (8416):
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (8397): 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (8390): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8414): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8429): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8430): 
AUXILIAR FERRAMENTEIRO (8351): 
COMPRADOR (8413): 
COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 
COZINHEIRO(A) (8398): 
ELETROMECÂNICO (8431): 
ESTÁGIO EM COMPRAS (8367): 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8366): 
ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS (8423): 
FERRAMENTEIRO (8381): 
FRESADOR FERRAMENTEIRO (8419): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8395): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8389): 
MOTORISTA MOPP (8425): 
OPERADOR DE CORTE E VINCO (8393): 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8388): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8355): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8387): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8391):
OPERADOR MÁQUINAS (8310): 
OPERADOR MÁQUINAS/ TORNO CNC (8362): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8427): 
TÉCNICO DE MOLDAGEM (8382): 

Interessados 
entrar no site 

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

Estamos cadastrando currículos 
para Porteiro, Ronda, Auxiliar 

de Limpeza, Auxiliar de Serviços 
Gerais e Zelador.

Empregos
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Custo/benefício faz a versão de 
entrada MSI manual puxar 

as vendas do sedã 
Volkswagen 

Virtus

Jornal do CarroNº 03

Versátil e bem equipada, 
a crossover F 700 GS 
ajusta a sintonia da 
BMW com o consu-
midor brasileiro

Citroën C4 Cactus chega para mudar 
os rumos da marca no Brasil

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba, 17 de agosto de 2018

Págs. C2 e C3Págs. C12 e C13



C2 Jornal do Carro

Regra da etiqueta
LUIZ H.M. PEREIRA
Agencia AutoMotrix

FOTOS: LUIZA KREITLON/AGÊNCIA AUTOMOTRIX 

Custo/benefício faz a versão de entrada MSI manual puxar as vendas do sedã Volkswagen Virtus

A Volkswagen acer-
tou a mão com o 
Virtus. Lançado 

no fim de janeiro, o modelo 
emplacou 21.111 unida-
des até julho e se firmou 
como o terceiro sedã mais 
vendido do país. É supera-
do apenas pelo compacto 
Prisma e pelo médio Co-
rolla – em julho, com 4.173 
emplacamentos, faltaram 
menos de 200 unidades 
para ultrapassar o sedã da 
Toyota. De quebra, deixou 
para trás o concorrente 
Cronos, lançado no mês 
seguinte ao Virtus, que 
vendeu 3.284 unidades em 
abril. O “tripé” formado 
por design moderno, am-
plo espaço interno e preço 
competitivo sustenta as 
vendas do sedã derivado do 
Polo. Toda a publicidade 
do Virtus é baseada na ver-
são Highline 200 TSI, com 
seu motor 1.0 de 3 cilindros 
turbinado com câmbio 
automático, que atinge 
116/128 cavalos e é ofere-
cida por R$ 79.990. Mas é 
na versão 1.6 MSI manual, 
que parte de R$ 61.390 – 
ou seja, R$ 18.500 abaixo 
da versão de topo –, que 
o valor escrito na etiqueta 

de preço efetivamente faz 
toda a diferença. Alegando 
“questões estratégicas”, a 
Volkswagen não divulga 
o mix de vendas de seus 
produtos. Mas, segundo 
algumas concessionárias 
da marca alemã consulta-
das, é com essa versão que 
a maioria dos negócios do 
sedã é fechada.

O desenho da versão 
MSI segue o padrão da 
linha Virtus, com vincos 
laterais bem marcados, 
traços alongados e fluídos, 
a coluna de trás inclinada 
e caimento do teto simi-
lar ao de um cupê – com 
direito até a um pequeno 
spoiler. Um visual bem 
dinâmico e imponente, 
que confere personalidade 
ao modelo e nem deixa tão 
evidente que se trata de um 
sedã derivado de um hatch. 
Com seus 4,48 metros de 
comprimento, 1,75 metro 
de largura e 1,47 metro 
de altura, o Virtus ostenta 
um porte mais vistoso que 
concorrentes como o líder 
de vendas do segmento de 
sedãs compactos, o Che-
vrolet Prisma (4,28 metros 
x 1,70 metro x 1,47 metro). 
No Virtus MSI, as rodas de 
15 polegadas (são 16 pole-
gadas na versão Highline) 
originalmente são de aço 

e não há luzes de neblina, 
repetidores de seta nos re-
trovisores e as luzes diurnas 
de leds que acrescentam 
requinte às versões mais 
caras do sedã.

O motor da versão de 
entrada do Virtus é o mes-
mo 1.6 litro flex já bastante 
conhecido em diversos 
modelos da marca. Ele en-
trega 110/117 cavalos de 
potência e 15,5/16,5 kgfm 
de torque com gasolina/
etanol no tanque. A trans-
missão pode ser manual, 
com cinco marchas, ou 
automática, de seis velo-
cidades – essa última con-
figuração foi apresentada 
em julho e é oferecida por 
R$ 66.525, com o mesmo 
nível de equipamentos da 
versão manual. 

Na configuração mais 
básica, o Virtus MSI vem 
com ar-condicionado e 
direção, vidros e travas 
elétricas. Assistente para 
partida em subida, compu-
tador de bordo, controles 
eletrônicos de estabilidade 
e tração e bloqueio eletrô-
nico do diferencial somam 
R$ 1.050 à conta. E acres-
centar sensores de estacio-
namento traseiros, rodas de 
liga leve de 15 polegadas, 
central multimídia com 
Apple CarPlay, Android 
Auto e Mirrorlink e volan-
te multifuncional sai R$ 
1.900 a mais. Ou seja, um 
Virtus 1.6 MSI completo 
chega a R$ 64.340 – e uma 
eventual cor metálica ain-
da pode agregar R$ 1.469 
a essa fatura. 

Se a faixa de preços 
é semelhante à dos sedãs 
compactos com nível si-
milar de equipamentos, 
o Virtus leva vantagem 
quando o assunto é es-
paço a bordo. Apesar de 
ser produzido na mesma 
plataforma modular MQB 
do Polo, a Volkswagen 
fez seu sedã com 9 centí-
metros a mais de entre-ei-
xos. Totaliza 2,65 metros, 
medida próxima à dos 
atuais sedãs médios, que 
têm preços na faixa dos 
R$ 90 mil. Esse porte adi-
cional coloca o Virtus em 
uma disputa particular no 
sub-segmento dos sedãs 
compactos mais espaço-
sos, também conhecidos 
como “compactos mé-
dios”, como o Fiat Cronos, 

o Honda City e o Chevro-
let Cobalt – briga essa que 
o modelo da Volkswagen 
lidera com folgas. Além 
do bom espaço interno, 
as cinco estrelas na prote-
ção de adultos e crianças 
obtidas no programa de 
avaliação de segurança 
veicular da América Lati-
na, o Latin Ncap, também 
contam pontos para a linha 
Virtus. Cintos de três pon-
tos e apoios de cabeça para 
todos os assentos, airbags 
laterais além dos frontais 
obrigatórios e sistemas 
de ancoragem de assento 
infantil, que são de sé-
rie desde a versão básica 
MSI manual, certamente 
contribuíram nessa boa 
performance do sedã nos 
testes de segurança.
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EXPERIÊNCIA A BORDO

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

FICHA TÉCNICA

Estilo básico

Conjunto Convincente

No Virtus, o espaço interno é favorecido pelo fato de se tratar de um compacto 
com comprimento e entre-eixos avantajados. Há uma generosa área para pernas e 
joelhos dos passageiros de trás, porém o estiloso caimento do teto na parte de trás 
pode incomodar as pessoas mais altas que sentarem no assento traseiro. A MSI 
não traz grande sofisticação e o motorista não conta com qualquer ajuste na coluna 
de direção – nem de altura, nem de profundidade. A solução é resolver a questão 
ajeitando apenas o banco. Em termos de acabamento, o plástico rígido domina o 
ambiente, mas os encaixes e arremates são corretos e os tecidos têm boa aparência.

O habitáculo segue o padrão estético um tanto minimalista da marca, com co-
mandos bem posicionados. A central multimídia opcional Composition Touch tem 
tela de 6,5 polegadas e permite espelhamento de aparelhos móveis com os sistemas 
Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink. O computador de bordo é opcional, assim 
como os sensores de esta-
cionamento traseiro – mas 
a câmara de ré infelizmen-
te não faz parte do pacote. 
Não há sensor crepuscular 
ou de chuva nesta con-
figuração. E só dá para 
ajustar os retrovisores ex-
ternos manualmente. Em 
contrapartida, a versão de 
acesso traz luzes de leitura 
traseira, espelhos ilumi-
nados e porta-óculos. A 
cabine oferece porta-ob-
jetos bastante funcionais 
e o porta-malas leva 521 
litros – tamanho decente 
para um compacto.

Volkswagen Virtus 1.6 MSI manual

Motor: Gasolina e etanol, 
dianteiro, transversal, 1598 
cm³, com quatro cilindros 
em linha, quatro válvulas 
por cilindro. Acelerador ele-
trônico e injeção direta de 
combustível. 
Transmissão: Câmbio manual 
com cinco marchas à frente 
e uma a ré. Tração dianteira. 
Oferece controle eletrônico 
de tração e bloqueio automá-
tico do diferencial. 
Potência máxima: 117/110 cavalos a 5.750 rpm com etanol/gasolina. 
Aceleração zero a 100 km/h: 9,8 segundos (com etanol). 
Velocidade máxima: 195 km/h (com etanol). 
Torque máximo: 15,8/16,5 kgfm a 4 mil rpm com etanol/gasolina. 
Carroceria: Sedã em monobloco com quatro portas e cinco lugares. Com 4,48 
metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura e 2,65 m de dis-
tância entre-eixos. Oferece airbags frontais e laterais de série. Peso: 1.139 kg 
em ordem de marcha. 
Suspensão: Dianteira independente do tipo McPherson, com triângulos inferiores, 
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Traseira por eixo interdependen-
te com braços longitudinais com molas helicoidais, amortecedores telescópicos 
hidráulicos e barra estabilizadora. Oferece controle eletrônico de estabilidade.
Freios: Discos ventilados na frente e sólidos na traseira. 
Pneus: 195/65 R15. 
Capacidade do porta-malas: 521 litros. 
Tanque de combustível: 52 litros. 
Produção: São Bernardo do Campo, São Paulo. 
Itens de série: Direção elétrica, sistema de alarme com comando remoto, banco 
do motorista com ajuste milimétrico de altura, uma luz de leitura dianteira e 
duas traseiras, quatro alto-falantes, antena no teto, ar-condicionado, banco tra-
seiro com encosto rebatível, Sistema de fixação da cadeirinha de criança Isofix, 
revestimentos dos bancos em tecido, travamento elétrico e remoto das portas, 
porta-malas e tampa de combustível e vidros elétricos dianteiros e traseiros com 
função “one touch” nos dianteiros.
Preço: R$ 61.390. 
Opcionais: Assistente para partida em subida, computador de bordo, sensores de 
estacionamento traseiros, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, 
bloqueio eletrônico do diferencial, rodas de liga leve de 15 polegadas, sistema 
de som touchscreen com app-connect e volante multifuncional.
Preço da versão testada (com cor metálica): R$ 65.809.

O acerto dinâmico preciso do Polo foi mantido no Virtus, e o motor 1.6 MSI 
move com agilidade a versão de entrada do sedã da Volkswagen. Os 110/117 
cavalos de potência e 15,5/16,5 kgfm de torque com gasolina/etanol bastam para 
fazer com que o modelo acelere de zero a 100 km/h em 9,8 segundos e atinja a 
velocidade máxima de 195 km/h. Não tem a força de arrancada do TSI porque o 
torque máximo surge apenas em 4 mil rpm, mas antes disso o modelo já mostra 
disposição. O ronco do motor 1.6 MSI da família EA211 se faz notar com mais 
frequência do que na versão três cilindros 1.0 turbo, mas os giros sobem rápido e 
o câmbio manual honra as boas tradições da Volkswagen nesse aspecto. Oferece 
engates bastante precisos e ajuda a proporcionar arrancadas convincentes. A relação 
de marchas tem bom escalonamento. Contudo, uma sexta permitiria que o giro 
caísse um pouco mais em velocidades de cruzeiro acima dos 100 km/h.

O sedã oferece boa ergonomia, com um posição de dirigir simétrica em relação 
ao volante e aos pedais. A alavanca do câmbio manual de cinco marchas também 
é bem posicionada no console. A suspensão é outro ponto alto do Virtus. É firme 
o suficiente para priorizar a estabilidade, todavia não compromete o conforto. 
Nas curvas, mesmo as feitas em velocidade elevada, a carroceria aderna pouco. 
O alto nível de rigidez proporcionado pela plataforma MQB ajuda nesse aspecto. 
O conjunto suspensivo atua com eficiência na hora de filtrar as irregularidades 
das ruas. A direção elétrica do Virtus MSI é precisa e progressiva e os freios são 
corretamente dimensionados.
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Personalidade dinâmica
Prestes a ser lançado no Brasil, Citroën C4 Cactus mostra em Portugal os atributos da versão 1.2 PureTech automática

por Antonio de Sousa Pereira, 
do Absolute Motors/Portugal
com exclusividade no Brasil 
para a Agência AutoMotrix
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Em março de 2014, 
o Citroën C4 Cac-
tus foi um dos 

mais disruptivos mode-
los lançados no Salão de 
Genebra. Em outubro de 
2017, foi apresentado seu 
novo visual, que expressa 
uma proposta mais ma-
dura e menos associada 
ao conceito “low cost”. 
Mas a maturidade e o 
maior refinamento tam-
bém redundaram em um 
automóvel visualmente 
menos apelativo e deci-
didamente menos irreve-

rente. Ao se tornar mais 
consensual, o renovado 
C4 Cactus abdicou de boa 
parte da originalidade e 
da ousadia do modelo 
original. Esse crossover 
da marca francesa, que 
chegou em março desse 
ano às concessionárias 
europeias, já está em 
pré-produção também na 
fábrica de Porto Real, no 
Estado do Rio de Janeiro, 
e seu lançamento no Bra-
sil está confirmado para 
setembro.

Para ganhar uma maior 
abrangência, o C4 Cactus 
adotou uma estética que, 
não sendo propriamente 
banal, é original apenas o 
suficiente para se destacar 

de toda a concorrência. 
Tamanhas são as dife-
renças em relação ao seu 
antecessor que o novo 
modelo herdou não mais 
do que 10% das peças da 
carroceria. Na renovação 
estética, perdeu as barras 
de teto e, principalmente, 
as controversas porém 
inconfundíveis almo-
fadas de ar Airbumps, 
que protegiam a lataria 
das portas dos pequenos 
impactos comuns nos 
estacionamentos. Elas 
agora estão montadas 
apenas na base das por-
tas e reduzidas a sua 
mínima expressão, tanto 
em termos visuais quan-
to de utilidade.

Felizmente, a evolu-
ção operada no C4 Cac-
tus está longe de se limi-
tar à aparência exterior. O 
habitáculo, com um estilo 
igualmente mais maduro 
e refinado, começa por 
se impor pelo atraente 
padrão dos bancos, que 
faz lembrar modelos de 
outras eras. O tablier 
minimalista continua a 
ser o mais original do 
segmento, algo valoriza-
do, na unidade testada, 
pelo acabamento opcio-
nal Metropolitan Red, 
expresso pelo tablier e 
extremidades dos bancos 
de tonalidade avermelha-
da. Esse é um opcional 
importante por incluir, 
ainda, os novos e amplos 
bancos dianteiros Advan-
ced Comfort, com regu-
lagem de altura e apoio 
lombar para o condutor, 
agora independentes e 
dotados de espumas de 
diferentes densidades.

Na Europa, os mo-
tores disponíveis para o 
C4 Cactus são dois, que 
compõem cinco versões: 
1.2 Puretech a gasoli-
na de três cilindros, em 
variantes aspirado de 82 

cavalos e turbinados de 
110 e 130 cavalos, e a 
diesel um 1.6 BlueHDI 
em opções de 100 e 120 
cavalos. O Citroën C4 
Cactus 1.2 PureTech 110 
Auto Shine, turbocom-
pressor intercooler com 
20,9 kgfm de torque, 
é a única versão com 
transmissão automática 
oferecida no mercado 
europeu. O crossover 
francês continua a não 
ter tração nas quatro ro-
das nem como opção – é 
sempre dianteira.

Para o C4 Cactus 
“made in Brazil”, está 
definido pela Citroën 
que a versão topo de 
linha será equipada com 
o motor THP (Turbo 
High Pressure) 16V Flex, 
que gera uma potência 
máxima de 173 cava-
los (com etanol) e um 
torque máximo de 24,5 
kgfm, associado à caixa 
de câmbio automática 
sequencial de 6 marchas 
EAT6. Para as versões 
mais básicas, a marca 
mantém o mistério. Uma 
das possibilidades é o 1.6 
flex aspirado, que rende 
122 cavalos no etanol e 
115 cavalos na gasolina, 
com torque é de 16,4 
kgfm no álcool e 15,5 

kgfm na gasolina, usado 
no Peugeot 2008. A outra 
opção é exatamente o 
1.2 PureTech turbinado 
testado em Portugal – que 
provavelmente, em uma 
inédita versão flex bra-
sileira, entregaria mais 
que os 110 cavalos e 
20,9 kgfm do europeu a 
gasolina. Atualmente, o 
C3 e o 208 produzidos 
em Porto Real utilizam a 
versão aspirada do motor 
1.2 PureTech, que produz 
90/84 cavalos e 13/12,2 
kgfm com etanol/gaso-
lina. O mesmo motor, 
só que movido apenas a 
gasolina, é oferecido na 
versão mais básica do 
Cactus europeu, mas não 
será adotado no brasilei-
ro. No interior, a extrava-
gante configuração euro-
peia – que inclui quadro 
de instrumentos e central 
multimídia de aspecto 
“flutuante”, porta-luvas 
com abertura para cima 
e tiras de couro que no 
painel e nos puxadores 
de portas – deve dar 
lugar a um estilo mais 
convencional na versão 
brasileira. (colaborou 
Luiz Humberto Mon-
teiro Pereira/Agência 
AutoMotrix)
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Estilo próprioConforto em movimento
Lisboa/Portugal - Após ocupar o melhor lugar a bordo, é tempo de conhecer 

um dos principais trunfos do novo Citroën C4 Cactus: o conforto substancial-
mente melhorado. O modelo passou a ser o mais confortável representante 
da sua categoria. Até o conforto acústico aumentou de forma evidente, por 
conta da utilização de maior quantidade de material fonoabsorvente, de um 
para-brisa acústico e de vidros laterais mais espessos. 

Contudo, o “must” do novo C4 Cactus são mesmo os amortecedores pro-
gressivos com um batente hidráulico PHC em cada um dos seus extremos, 
conceito nascido na competição, que pretende recriar, por um sistema muito 
menos complexo e oneroso, a mítica suspensão hidropneumática da Citroën. 
Sucintamente, o princípio de funcionamento dessa solução consiste em um 
amortecimento suave, para absorver as irregularidades de alta frequência 
(desníveis do piso, estradas de paralelepípedos), que vai progressivamente 
ficando mais firme, para controlar os movimentos de maior amplitude. Essa 
transição é assegurada pela passagem de óleo por orifícios de diâmetro cada 
vez menores, à medida que o curso do amortecedor se esgota.

O conforto em marcha é simplesmente o mais elevado da classe, devido à 
nova e eficiente suspensão com batentes hidráulicos progressivos. Mesmo com 
pneus de baixo perfil, o sistema funciona de forma convincente, garantindo 
ao modelo um conforto digno do invejável histórico da Citroën nesse parti-
cular, e uma capacidade para enfrentar as irregularidades com desenvoltura. 
A direção e a embreagem leves facilitam a condução na cidade, que é onde 
a maioria dos C4 Cactus deverá passar boa parte do seu tempo. Obviamente, 
nem tudo são vantagens. O crossover da Citroën não foi feito para grandes 
correrias. Adotar ritmos mais intensos, em traçados mais sinuosos, implica ter 
de lidar com movimentos de carroceria que poderiam ser melhor controlados, 
como um acentuado adernar em curvas. Os pneus Goodyear Efficient Grip, 
de medida 205/50R17, são mais vocacionados para poupar combustível do 
que para garantir a máxima aderência em altas performances.

Em velocidades maiores, as reações são menos progressivas do que o ide-
al, e fica patente a tendência para a subesterço, a popular “saída de frente”, 
quando a perda de aderência nos pneus dianteiros em uma curva faz o carro 
espalhar e querer ir reto, apesar de o volante estar virado. Mas a agilidade 
do Cactus anterior se manteve: basta levantar o pé do acelerador para fazer 
rodar um pouco a traseira e colocar o carro na rota correta com toda a natu-
ralidade. Só é lamentável que a calibragem excessivamente conservadora do 
controle eletrônico de estabilidade (impossível de desligar) impeça os mais 
atrevidos de tirar melhor partido desse trunfo. Fora de estrada, e provando 
que a Citroën ainda não foi ao ponto de romper por completo com as origens, 
a altura ao solo de 15,5 centímetros até permite algumas pequenas aventuras. 
Quem pretender ir mais longe deve considerar o opcional controle de tração 
otimizado Grip Control.

Para o motor de três cilindros sobrealimentado 1.2 PureTech, com 110 
cavalos, sobram elogios: suave e silencioso, continua a ser um dos melhores 
da sua categoria, cumprindo, e bem, com as exigências. Bastante disponível 
a baixo e médio regimes e exibindo um maior vigor acima das 3000 rpm, 
anda bem e gasta pouco, oferece uma sonoridade interessante e garante 
performances dinâmicas de bom nível (no que é ajudado por um peso do 
conjunto inferior a 1.100 quilos). Tudo contribui para uma condução fácil 
e descontraída.

Já a caixa automática de seis velocidades “casa” muito bem com o motor 
e mostra-se rápida, suave e inteligente na maioria das situações. O modelo 
oferece interessantes sistemas de auxílio à condução opcionais. Disponível 
no C4 Cactus testado, o Pack Drive Assist inclui frenagem autônoma de 
emergência, alerta de saída involuntária da faixa de rodagem, alerta de aten-
ção e fadiga do motorista, sistema de leitura de sinais de trânsito e alerta de 
veículo no ponto cego.

A decoração interior do Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 Auto Shine euro-
peu é um primor de elegância e originalidade, e o padrão dos bancos é delicioso. 
Indubitavelmente mais macios e confortáveis no dia a dia, os bancos dianteiros 
Advanced Comfort pecam, todavia, pela falta de apoio lateral e por uma excessiva 
maciez, que acbam por penalizar quem os ocupa nas deslocações mais longas, ao 
contrário do que seria o seu objetivo.

De resto, a habitabilidade continua a ser elogiável, inclusive atrás. O bagageiro 
oferece razoáveis 358 litros de capacidade, naturalmente ampliáveis mediante o 
rebatimento assimétrico do banco traseiro, no caso, até uns significativos 1170 
litros. O que merecia ser revisto, por contrariar o instigante design interior, é 
a sofrível qualidade da esmagadora maioria dos materiais utilizados na versão 
europeia, assim como a ausência recorrente do conta-giros em um painel de ins-
trumentos excessivamente minimalista. Os vidros traseiros com abertura por meio 
de manivelas não se harmonizam com a modernidade do ambiente.
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Fazer o zero a 100 km/h em 3,7 segundos é apenas uma das muitas emoções oferecidas pelo Audi TT RS

Ser rico pode gerar 
uma série de com-
plicações na vida 

de uma pessoa. Mas tam-
bém traz lá as suas vanta-
gens. Uma delas é poder 
cometer extravagâncias 
normalmente inacessí-
veis às criaturas comuns. 
Como comprar um Audi 
TT RS, por exemplo. A 
versão mais esportiva do 
charmoso cupê da marca 
das quatro argolas é em-
purrada por um poderoso 
motor 2.5 de cinco cilin-
dros turbinado que gera 
400 cavalos, gerenciados 
por um câmbio automati-
zado de dupla embreagem 
com sete marchas e com 
tração integral Quattro. O 
conjunto mecânico permi-
te ao carro fazer de zero a 
100 km/h em apenas 3,7 
segundos. A velocidade 
máxima do cupê alemão 
é de 250 km/h, limitada 
eletronicamente. O preço 
sugerido é de R$ 424.990, 
em versão única. Se o 
comprador achar que ter 
um Audi TT RS não é 
exclusividade suficiente, 
há a possibilidade de optar 
pela a cor Lime Green, um 
tom cítrico oferecido pelo 
programa Audi Exclusive 
e que acrescenta R$ 30 
mil ao preço do cupê, 
totalizando R$ 454.990. O 
cliente pode personalizar 
também outras caracte-
rísticas, como costuras, 
detalhes de acabamento 
interno e revestimentos. 
Por ser um carro exclusi-
vo, demora cerca de 5 me-
ses para chegar ao país. Se 
a ideia é ser um milionário 
extravagante, tal exclusi-

vidade pode valer o preço 
adicional e a espera. Mas, 
para ricos que preferem 
um estilo mais discreto, 
a tonalidade Lime Green 
definitivamente não seria 
a escolha mais adequada.

Em fevereiro, quase 
três anos após o lança-
mento da geração atual 
do TT, a Audi finalmente 
trouxe a versão RS para 
o mercado brasileiro. A 
sigla vem de Rennsport 
(automobilismo, em ale-
mão). Ou seja, a RS é a 
versão do TT com mais 
identificação com as pis-
tas de corrida. O motor 
2.5 com cinco cilindros 
em linha tem 20 válvulas 
de abertura variável com 
duplo comando e injeção 
direta e indireta de com-
bustível. Entrega não ape-
nas brutais 400 cavalos de 

potência, mas igualmente 
impressionantes 49 kgfm 
de torque, em uma ampla 
faixa de 1.700 a 5.850 
rpm. A potência especí-
fica é de excelentes 161,3 
cavalos/litro e, como o 
carro pesa 1.440 quilos, 
a relação peso/potência 
é de 3,6 kg/cavalo. Para 
cativar também a audição, 
o botão RS ajusta o som 
emitido pelo escapamento 
de acordo com a rotação 
do motor. 

A tarefa de gerenciar 
o motor fica com o co-
nhecido câmbio S Tronic 
robotizado de dupla em-
breagem com 7 marchas, 
que proporciona trocas 
comandadas por meio de 
borboletas junto ao volan-
te. A tração é a tradicional 
Quattro, com distribuição 
eletrônica inteligente por 

meio de vetorização de 
torque. Segundo a Audi, 
a potência é transmitida 
para cada roda de acordo 
com a necessidade, o que 
melhora a dirigibilidade e 
a segurança.

Mas nem só de um 
“powertrain” poderoso 
se faz um grande cupê 
esportivo. O visual é um 
ingrediente fundamental 
nesse gênero de carro. E 
o TT RS exibe um dese-
nho sedutor de esportivo, 
mas com uma “pegada” 
extremamente elegante. A 
grade frontal tem acaba-
mento em preto brilhante 
e moldura em aço escova-
do. O para-choque conta 
com duas grandes toma-
das de ar laterais e um 
defletor também em aço 
escovado ajuda a ressaltar 
a esportividade – como se 

isso fosse necessário. Os 
faróis de leds e os quatro 
anéis da Audi na tampa 
do motor completam o as-
pecto moderno, mas sem 
exageros espalhafatosos. 

Contudo, a principal 
característica visual do 
mais poderoso dos TT é 
mesmo o vistoso aerofólio 
traseiro. Na parte inferior, 
o difusor contribui para 
aumentar a estabilidade 
do cupê em altas veloci-
dades. As lanternas ex-
clusivas da versão usam 
diodos de emissão de luz 
orgânicos (OLEDs, sigla 
do termo inglês Organic 
Light-Emitting Diodes). 
Os OLEDs podem for-
necer luminosidade mais 
nítida e brilhante e usam 
menos energia do que 
os diodos emissores de 
luz (os leds) convencio-

nais. Junto aos escapa-
mentos com ponteiras 
ovais e acabamento em 
preto brilhante, formam 
um dos mais harmônicos 
conjuntos traseiros da 
atual safra automotiva. 
No perfil, além do belo 
visual inerente aos cupês 
e da clássica tampa de 
combustível – similar às 
dos carro de competição 
e que acompanha o TT 
desde seu lançamento, há 
duas décadas –, se desta-
cam as parrudas rodas de 
19 polegadas exclusivas 
da versão, que deixam ver 
os enormes freios a disco 
ventilados e perfurados. 

Por dentro, a princi-
pal diferença do RS em 
relação ao restante da 
linha TT está no volante. 
Semelhante ao adotado 
no R8, traz o botão de 
partida e o acionamento 
dos modos de condução 
embutidos no aro. De 
resto, as formas do painel 
e de todo o habitáculo 
são bem parecidas com as 
dos outros TT, acrescidas 
de costuras vermelhas, 
peças em plástico refor-
çado com fibra de carbono 
e couro Alcantara que 
completam o pacote de 
acabamento RS.

Em resumo, o TT RS 
é um “brinquedo de rico” 
que beira o meio milhão 
de reais. Para quem tem 
realmente muito dinhei-
ro, é fã do design arreba-
tador do cupê da Audi e 
busca esportividade com 
exclusividade, é um pra-
zer que o dinheiro pode 
comprar. Para alguns 
afortunados, isso já é 
mais do que suficiente 
para justificar uma com-
pra. Sorte deles!
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De parar o trânsito

Ficha Técnica

Na medida certa
Quando as portas do TT RS são abertas, o nome “Audi Sport” aparece projetado 

no chão. Uma vez lá dentro, nota-se que o cupê acomoda bem duas pessoas e permite 
ao motorista dirigir como se estivesse em um cockpit. Os bancos de couro são extre-
mamente aconchegantes. O quadro de instrumentos, chamado pela marca de Audi 
Virtual Cockpit, é de série e fornece todas as informações relevantes em uma tela 
LCD de 12,3 polegadas, diretamente no campo de visão do motorista, sobre o volante. 
É possível selecionar os modos de visualização. No modo Sport, por exemplo, o 
conta-giros fica centralizado e outros mostradores ligados à performance surgem dos 
dois lados. Se o motorista preferir, a telona de 12,3 polegadas pode exibir o mapa 
do navegador GPS. O volante com base achatada é revestido de couro Alcantara, e 
o carro ainda conta com equipamento de som Bang & Olufsen e sistema multimídia 
com memória interna para 10 GB, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. 

A bordo, apesar do espaço restrito inerente aos cupês esportivos, não 
falta conforto e sofisticação, com acabamentos primorosos que incluem 
couro e revestimentos em fibra de carbono. Levar qualquer pessoa com 
mais de 12 anos nos dois pequenos bancos traseiros deve ser evitado. Fun-
cionam mais como um porta-malas adicional. Já para quem ocupa os dois 
envolventes bancos frontais, ambos com múltiplos ajustes, a ergonomia é 
ótima. O TT RS ainda oferece confortos como memórias para os ajustes 
dos bancos, ar-condicionado automático individual e o lúdico Audi Drive 
Select – que possibilita ajustar direção, suspensão e as respostas do motor 
para diferentes estilos de condução. Em termos de porta-malas, os dos cupês 
esportivos costumam ser muito pequenos. O do TT RS nem é dos menores, 
contudo leva só 305 litros.

Rio de Janeiro/RJ - 
Pessoas que acham que 
atrair a inveja alheia pode 
atrapalhar suas vidas de-
vem evitar desfilar por 
aí com um Audi TT RS 
– principalmente no inco-
mum tom Green Lime. O 
carro funciona como um 
verdadeiro “ímã de olha-
res”. Para quem não per-
tence à nobreza britânica, 
não é galã de Hollywood 
ou “pop star” da música 
e nem ao menos um me-
ga-astro do esporte, é até 
divertido ter a experiência 
de ver como é atrair todas 
as atenções onde quer que 
se esteja. Alguns passan-
tes se esforçam, porém 
é impossível ostentar in-
diferença ao cruzar com 
o esportivo da Audi. A 
estupefação generaliza-
da é tamanha que pode 
ser perigosa e provocar 
acidentes – alguns moto-
ristas simplesmente não 
conseguem tirar os olhos 

Motor: Dianteiro, transversal, ga-
solina, 5 cilindros em linha, 2.480 
cm³, 20 válvulas, turbocompressor, 
injeção direta e indireta
Potência: 400 cavalos entre 5.850 
rpm e 7.000 rpm
Torque: 49 kgfm entre 1.700 e 5.850 rpm
Câmbio: automático sequencial, sete 
marchas, dupla embreagem
Tração: integral Quattro
Direção: Elétrica
Suspensão: McPherson (dianteira) e 
Multilink (traseira)
Freios: Discos ventilados (dianteira 
e traseira)

Pneus: 245/35 R19 
Dimensões
Comprimento 4,19 m
Largura: 1,83 m
Altura: 1,34 m
Entre-eixos: 2,50 m
Tanque: 55 litros
Porta-malas: 305 litros
Peso: 1.440 kg
Central multimídia: 12,3 polegadas, in-
tegrada ao quadro de instrumentos, não 
é sensível ao toque
Preço básico: R$ 424.990
Carro avaliado (na cor Green Lime): R$ 
454.990

Audi TT RS Coupé 2.5 TFSI Quattro

do carro e esquecem de 
olhar para a frente.

Logo na primeira pi-
sada no acelerador, fica 
evidente que as letras RS 
não estão no carro por 
acaso. A denominação das 
versões mais esportivas 
dos Audi marca uma série 
de atributos especialmente 
aprimorados. Um deles é a 
suspensão. O Audi TT RS 
proporciona performances 
arrebatadoras em estradas 
sinuosas, onde a rápida 
aceleração e a absoluta 
firmeza do conjunto se 
harmonizam com a tra-
ção Quattro, que entrega 
a potência necessária às 
rodas.  O cupê tem pneus 
muito largos, que ajudam 
a manter a aderência nas 
curvas. As frenagens con-
tam com discos ventilados 
e perfurados na dianteira 
e sólidos na traseira. São 
de uma precisão fora do 
comum. 

O volante tem dois bo-
tões na parte de baixo – à 
direita, fica a ignição, e à 
esquerda, o Drive Select, 
com os modos Comfort, 
Auto, Dynamic e Indivi-
dual. No Dynamic, a divi-
são automática de tração 
entre os eixos traz o carro 
para dentro da tangência 

da curva, e a rolagem da 
carroceria parece ter sido 
abolida. As trocas podem 
ser automáticas ou manu-
ais, por meio da alavanca 
ou das borboletas. São 
sempre muito ágeis, mé-
rito do câmbio S-Tronic 
de 7 marchas, com dupla 
embreagem. Um botão no 
console serve para selecio-
nar o som do escapamento 
como esportivo ou normal. 
No modo esportivo, o ron-
co grave e “embaralhado” 
do motor, acompanhado 
de estampidos secos que 
saem das ponteiras duplas, 
lembra bastante o dos car-
ros da Fórmula-1. É tão 
alto que chama atenção 
de todos os viventes no 
entorno – como se tal coisa 
fizesse sentido no veículo 
em questão.

Na estrada, basta pisar 
um pouco mais forte com 
o pé direito para a marca 
de 200 km/h aparecer 
no velocímetro. E é nas 
altas velocidades que 
o Audi TT RS mais se 
sente “em casa”, com um 
comportamento dinâmico 
irrepreensível. No trân-
sito urbano, o start-stop 
desliga o motor quando 
o carro está parado com 
o motorista com o pé no 
freio, para ajudar a conter 
o consumo do motorzão. 
No final, a impressão que 
se tem é que o TT RS é 
um esportivo que se passa 
sem dificuldades por um 
superesportivo com mais 
de 500 cavalos – que são 
modelos com preços bem 
mais “salgados” que o do 
TT RS.
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BMW M5 - “M” de monstruoso
Equipado com motor V8 4.4 de 625 cavalos, novo BMW M5 Competition promete trazer as sensações de um legítimo bólido de corridas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para realçar a vo-
cação herdada das 
pistas, a BMW 

apresenta o novo M5 
Competition. O novo 
modelo chega com o 
impressionante “power-
train” V8 4.4 turbo de 
625 cavalos de potên-
cia – são 25 cavalos a 
mais em relação à versão 
“comum” da família M, 
associado à transmissão 
automática M Steptro-
nic de 8 velocidades. 
Embora ostente a classe 
e o estilo tradicionais 
da marca alemã, o M5 
Competition não é feito 
para “fazer pose” – fica 
mesmo à vontade é ace-
lerando forte nas pistas. 
Para conseguir desfrutar 
de toda a experiência de 
estar atrás do volante de 
um carro de competi-
ção, o motorista tem de 

M Sport exclusivo, en-
volto em cromado preto 
com escapes controla-
dos por flaps duplos, 
resultando em um ronco 
de competição como se 
fosse tocado por uma 
orquestra sinfônica. No 
entanto, nem tudo é fú-
ria. A adoção de um 
filtro de partículas no 
escapamento permite a 
redução de emissões de 
CO2, normalmente fixa-
das no modelo de 243 a 
246 g/km.

Tamanha potência 
não diz nada se o veícu-
lo não tiver uma grande 
transmissão de força 
para as rodas. Essa tarefa 
no BMW M5 Competi-
tion fica a cargo da M 
Steptronic de 8 marchas, 
com três modos de con-
dução: Direção Segura, 
Esportiva e Ultraespor-
tiva, todos ativados pelo 
botão seletor Rocker 
Drivelogic. Estreante 

desde a versão “comum” 
da família M5, o siste-
ma de tração integral M 
xDrive dosa o poder do 
M5 Competition, com os 
modos de direção tradu-
zidos em “estrada com 
segurança”, “esportivo” 
e “esportivo emocionan-
te” – esse com somente a 
tração traseira acionada 
e sem a ação dos con-
troles de tração e esta-
bilidade, recomendado 
para motoristas mais 
experientes ou mesmo 
pilotos profissionais. O 
primeiro modo é pen-
sado para o uso do dia 
a dia. O esportivo, para 
teste de pilotagem feitos 
normalmente na pista do 
antigo circuito de Nür-
burgring Nordschleife 
(com 22 quilômetros 
de extensão, com todos 
os tipos de curvas e re-
tas), na Alemanha. Já o 
esportivo é apropriado 
para as pistas de GPs, 

como as do calendário 
da Fórmula-1. 

A exemplo de toda 
a linha M da BMW, o 
M5 Competition tem um 
chassi que acompanha os 
diferentes comportamen-
tos do motor, com taxa de 
compressão exclusiva da 
versão. Dependendo do 
modo escolhido, o chassi 
abaixa 7 centímetros em 
relação ao solo, ajustando 
também a suspensão, as 
molas e os amortecedo-
res, além de “endurecer” 
a barra estabilizadora 
traseira, transformando 
o M5 em um legítimo 
bólido de corridas. O 
M5 Competition conta 
com rodas de liga leve 
M com raios em “Y” em 
acabamento bicolor de 20 
polegadas e pneus 275/35 
na dianteira e 285/35 na 
traseira. Ou seja, o carro é 
levemente apontado para 
baixo a partir de trás para 
a frente.

contar obrigatoriamente 
com uma “veia de pilo-
to”. O absurdo torque 
de 76,5 kgfm pode ser 
utilizado em um amplo 
intervalo de rotações – 
de 1.800 a 5.800 rpm.

Tanto empuxo leva o 
M5 Competition de zero 
a 100 km/h em apenas 
3,3 segundos. Para se 
ter uma ideia, um carro 
da Fórmula-1 faz isso 
em torno de 1,5 segundo 
com toda a preparação e 
limites de torque eleva-
dos a patamares que os 
mortais duvidam exis-
tir. O superesportivo da 
BMW acelera ainda até 
os 200 km/h em 10,8 
segundos. A fabricante 
alemã não divulgou a 
velocidade máxima do 
novo M5 Competition 
– o M5 “comum” pode 
atingir 250 km/h, limi-
tada eletronicamente. 
O M5 Competition tem 
um cano de descarga 

A esportividade do 
M5 Competition está 
presente também no in-
terior, especialmente nos 
bancos de competição na 
frente, que “abraçam” 
os dois ocupantes. Ape-
sar dos 2,98 centímetros 
do entre-eixos, o carro 
comporta apenas quatro 
pessoas com todo o con-
forto, pois o túnel central 
muito alto deixaria as 
pernas de um terceiro 
passageiro da parte de 
trás desconfortáveis. O 
painel de instrumentos 
dá as “boas-vindas” ao 
motorista, e o interior tem 
ainda várias inserções em 
fibra de carbono.

A BMW não infor-
mou o preço do novo M5 
Competition nem quando 
o esportivo desembarcará 
no Brasil. O M5 de linha, 
estrela da marca no Salão 
de Frankfurt do ano pas-
sado, custa atualmente 
R$ 695 mil.
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MARCA DE FAMÍLIA
A família M5 sur-

giu em 1985, derivada 
da Série 5 da BMW 
e desenvolvida pela 
Motosport, divisão de 
esportivos da fabricante 
alemã, equivalente à 
AMG para a Merce-
des-Benz. A engenharia 
responsável pelos M5 
foi buscar as inovações 
introduzidas pela Fór-
mula-1, como os modos 
diferentes de aciona-
mento da transmissão 
com o veículo em anda-
mento, as “borboletas” 
para troca de marchas 
atrás do volante e os 
controles eletrônicos de 
tração e de estabilidade.

Por questão de se-
gurança, a velocidade 
máxima do M5 de fá-
brica é limitada aos 250 
km/h. Sem o dispositivo 
eletrônico automático, 
o esportivo pode chegar 
aos 330 km/h – o que 
justifica a fama de sedã 
mais rápido do planeta. 
A operação, porém, só 
pode ser efetivada em 
uma pista de compe-
tição e com um piloto 
profissional atrás do 
volante, em condições 
especiais.
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NA MEDIDA CERTA
Versátil e bem equipada, a crossover F 700 GS ajusta 

a sintonia da BMW com o consumidor brasileiro
FOTOS: MOTONLINE

SIDNEY LEVY - do 
Motonline especial para 
Agência Automotrix

Desde que a BMW 
decidiu iniciar 
a produção lo-

cal, primeiro em 2009 
na fábrica da Dafra em 
Manaus (AM) e a partir 
do final de 2016 em sua 
própria unidade fabril 
no Polo Industrial de 
Manaus, a marca cresceu 
bastante no país. Esse 
desempenho é fruto de 
uma estratégia corre-
ta, que soube aproveitar 
a onda de crescimento 
dos segmentos premium 
(motos acima de 500 cc) 
para ampliar sua presença 
e ganhar espaço (e di-
nheiro). A marca bávara 
inaugurou sua produção 
em dezembro de 2016 
com a F 700 GS, moto 
que compartilha quase 
tudo com a F 800 GS, 
uma das motocicletas 
“best-sellers” da BMW 
no mundo. 

 Na realidade, a F 700 
GS não é exatamente 
uma bigtrail, como são 
suas “irmãs” F 800 GS e 
R 1200 GS. A indústria 
percebeu que 90% dos 
consumidores que com-
pravam as bigtrail utili-

zam suas motos apenas 
para viagens longas ou 
passeios, quase sempre 
por bons e asfaltados 
caminhos. A preferên-
cia pelo estilo se dá em 
função do conforto ofe-
recido, tanto para piloto 
quanto para garupa, e 
também pela versatilida-
de que essas motos per-
mitem. Daí, começaram 
a surgir motos com chassi 
e suspensões de bigtrail, 
mas com rodas e pneus 
adequados para asfalto. 
Aí estão as Kawasaki 
Versys 1000 e 650 cc, as 
Honda NC 750X e CB 
500X, a Triumph Tiger 
Sport e também a BMW 
F 700 GS, em um sub-
-segmento denominado 
Crossover. 

A BMW F 700 GS 
oferece características 
que lhe dão excepcional 
versatilidade e que, por 
isso mesmo, agradam 
a uma gama enorme de 
motociclistas. Isso ocorre 
porque ela foi pensada 
pela engenharia da BMW 
Motorrad para suprir as 
“deficiências” que a F 
800 GS e a G 650 GS 
apontaram. E por isso, 
além das suas próprias 
virtudes, ela traz a “cor-

reção” daquilo que nas 
outras duas é objeto de 
crítica pelos consumido-
res. Excesso de vibração 
e falta de potência em 
uma e altura do banco na 
outra sempre foram as 
principais reclamações 
dos clientes que têm a G 
650 GS e a F 800 GS, res-
pectivamente. Ficou fácil 
definir uma moto que se 
adequasse perfeitamente 
a quem não queria com-
prar uma e tinha medo de 
comprar a outra.

O motor é o mesmo 
da F 800 GS, com dois 
cilindros e oito válvulas, 
DOHC, 798 cc, a gasoli-
na, arrefecido a líquido, já 
muito testado e aprovado. 
Apesar dos 10 cavalos e 
1 kgfm a menos, o motor 
oferece 75 cavalos a 7.300 
rpm, com torque máximo 
de 7,85 kgfm a 5.300 rpm. 
Números suficientes para 
proporcionar excelente 
desempenho para todas 
as exigências normais, 
com respostas prontas e 
rápidas a qualquer pedida.

Em termos de sus-
pensão, a BMW F 700 
GS segue o padrão de 
excelência da Motorrad. 
Mostra uma correta ca-
pacidade de absorção das 
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irregularidades, apesar 
da suspensão com curso 
menor na dianteira – 180 
milímetros – com roda de 
19 polegadas. Mas a tra-
seira é ajustável e sempre 
há uma posição adequada 
para qualquer perfil de 
piloto, carga aplicada 
e estilo de pilotagem. 
Outro item que faz enor-
me diferença é a menor 
altura do banco, 7,5 cen-
tímetros mais baixa em 
relação à BMW F 800 
GS, com 820 milímetros.

A F 700 GS tem uma 
longa lista de equipa-
mentos que já saem de 
fábrica. Destacam-se os 
protetores de manetes, 
aquecimento de mano-
plas, controle de tração, 
ABS, cavalete central, 
sistema de monitoramen-
to da pressão dos pneus, 

ajustes de compressão 
da mola traseira e de 
retorno do amortecedor 
traseiro e tomada 12 V 
no painel. Esse, aliás, 
é bem completo e traz 
dois instrumentos arre-
dondados e analógicos 
com o velocímetro e o 
conta giros, além de um 
mostrador multifuncio-
nal digital (LDC) com 
o marcador de nível de 
combustível no tanque e 
vários outros indicadores, 
como relógio, marcha 
engatada, temperatura 
ambiente e do líquido de 
arrefecimento do motor. 
Com o comando no pu-
nho esquerdo, é possível 
mudar e percorrer para 
verificar outras infor-
mações disponíveis. Há 
também as tradicionais 
luzes espia que indicam 

IMPRESSÕES AO PILOTAR

Versatilidade à prova

quase tudo, inclusive o 
mau funcionamento do 
sistema de escapamento, 
que na Europa é uma 
obrigação para atender à 
norma Euro4.

Apesar de ser um 
modelo “de entrada”, 
a BMW F 700 GS tem 
preço “premium”, o que 
ela realmente é e entre-
ga. Disponível nas cores 
cinza metálico e laranja, 
tem preço de R$ 43.233 
na Tabela Fipe, enquanto 
que a “irmã maior” F 800 
GS sai por R$ 45.266. Se 
o consumidor considerar 
que ambas são basica-
mente a mesma moto, 
uma mais configurada 
para uso urbano e es-
tradeiro e outra também 
capacitada para encarar 
grandes desafios off-road, 
tudo fica mais claro.

A F 700 GS reúne em si algumas das 
características das bigtrail , mas seu ca-
ráter é urbano e estradeiro. Apesar disso, 
enfrenta terrenos ruins com tranquilidade 
e, até por ser mais leve, permite mais 
controle em alguns momentos do que a F 
800 GS. Em trechos off-road, a moto se sai 
muito bem. A opção de desligar o controle 
de tração e o ABS, junto com a redução 
na pressão dos pneus, torna a moto esperta 
para enfrentar trechos fora-da-estrada, 
apesar da roda de 19 polegadas na dian-
teira e dos pneus para estrada. Na prática, 
essa BMW superou sem maiores dificul-

dades todos os obstáculos mais comuns, 
como areia, pedras soltas e cascalho.

No uso urbano, a moto se revela muito 
boa, com banco mais baixo e o torque do 
motor sempre presente com pouca rota-
ção nas marchas mais baixas, uma ótima 
característica para enfrentar engarrafa-
mentos e circular entre os carros parados. 
Em comparação com a F 800 GS, quase 
não se nota diferença, e a roda menor na 
frente com o para-lama mais discreto dão 
mais estabilidade. Ficou faltando apenas 
um para-brisa um pouco maior para ficar 
mais confortável a condução na estrada.
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A Hyundai alcançou a marca de 1 milhão de veículos produzidos na planta de Pi-
racicaba (SP), que foi inaugurada há pouco menos de seis anos, em setembro de 2012. 
Desse volume, 935 mil unidades (94%) são dos modelos HB20, HB20X e HB20S e 
65 mil são do SUV Creta. Quase todos os carros fabricados foram comercializados 
no Brasil, sendo que apenas 5 mil foram exportados para o Uruguai e Paraguai.  “A 
marca de 1 milhão de unidades produzidas está sendo alcançada no menor tempo da 
história da indústria automobilística brasileira, o que comprova a excelente aceitação 
de nossos produtos e a forte ocupação de nossa capacidade produtiva nesses quase 
seis anos de operação. A Hyundai foi a única fábrica a permanecer com os três tur-
nos funcionando sem interrupção, mesmo durante a crise econômica”, comemora 
Eduardo Jin, presidente da Hyundai Motor Brasil. A perspectiva da Hyundai é de 
que a fábrica de Piracicaba feche 2018 com 190 mil veículos produzidos. 

Para celebrar a marca, foi lançada a Edição Comemorativa 1 Million do HB20, 
HB20S e do Creta, com produção limitada a 4,2 mil unidades. A vendas começam 
em meados de agosto, e os preços são de R$ 63.390 para o HB20, R$ 67.390 para o 
HB20S e R$ 93.990 para o Creta. A série especial, que é oferecida apenas nas cores 
branco e prata, tem como diferenciais um logotipo identificador aplicado na carro-
ceria e soleira das portas, rodas diamantadas e a incorporação de alguns opcionais 
como equipamentos de série.

A décima geração do Civic, apre-
sentada mundialmente em 2015 e que 
chegou ao Brasil no ano seguinte, rece-
beu sua primeira reestilização nos EUA. 
As mudanças são sutis, concentradas na 
frente do modelo. A grade ficou maior e 
toda na cor preta, sem a parte cromada 
presente no modelo atual. O para-choque 
ganhou linhas mais fluidas e entrada 
de ar única que se estende de lado a 
lado, abrigando os faróis auxiliares nas 
extremidades. Junto com o redesenho 
frontal, o Civic 2019 norte-americano 
incorporou o pacote Honda Sensing, que 
inclui frenagem automática de emergên-
cia, auxiliar de permanência em faixa 
de rolagem e controle de cruzeiro adap-
tativo. As mesmas mudanças deverão 
ser aplicadas ao Civic “brasileiro”, mas 
apenas no primeiro semestre de 2019.
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O Renault Kwid recebeu sua primeira atualização na Índia, onde é vendido 
desde 2015. As mudanças visuais são pra lá de pontuais, e se restringem à grade 
dianteira, às molduras das rodas dianteiras – que agora têm um ressalto em sua 
parte superior – e nas novas calotas. A lista de equipamentos cresceu e inclui 
cintos de segurança com pré-tensionador de série em todas as versões e, nas mais 
caras, Traffic Assist, câmera de ré, tomada de 12V e apoio de braço central para 
os ocupantes do banco traseiro. Sob o capô, nada muda. No Brasil, onde chegou 
em 2017, eventuais mudanças não acontecem antes de 2019. Ainda sobre o Kwid, 
rumores apontam que a Renault estaria desenvolvendo um SUV compacto baseado 
no modelo, oferecendo maior espaço e feições aventureiras mais convincentes. O 
Kwid SUV seria menor que o Sandero Satepway e ocuparia a posição de entrada 
do portfólio de crossovers da marca francesa.

A Volvo iniciou a pré-venda do XC60 com motor a diesel, que será oferecido 
nas versões Momentum e Inscription. O novo propulsor, que gera 235 cavalos de 
potência e 48,9 kgfm de torque, vem acoplado a uma transmissão automática de 8 
marchas e tração integral. O Volvo XC60 D5 Momentum tem preço sugerido de R$ 
275.950 e conta com ar-condicionado automático de duas zonas, central multimídia 
com tela de 9 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, navega-
dor GPS, controle de cruzeiro adaptativo, bancos elétricos com memória para o 
motorista, teto solar panorâmico, painel de instrumentos com tela de 8 polegadas, 
sistema de som com 10 alto-falantes, controle de tração e estabilidade, frenagem 
automática de emergência, leitor de placas, alerta de mudança involuntária de 
faixa e alerta de colisão traseira. O Volvo XC60 D5 Inscription é comercializado 
por R$ 289.950 e acrescenta sensor de ponto cego e de invasão de pista contrária. 
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