
Polícia Civil realiza megaoperação em três bairros da cidade

ARQUIVO- LAÍS FERNANDES PMI

JME

No último sábado, dia 18, a Congesa realizou o Life in Progress, evento que reuniu na obra 
do Life futuros moradores, parceiros e convidados, para vivenciar a concretagem da laje do 
primeiro pavimento tipo, ou seja, piso dos apartamentos 11, 12, 13 e 14. 

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba promoverá mais provas dos Concursos Públicos neste 
domingo, dia 26. A Prefeitura divulgou na Imprensa Oficial do Município desta terça-feira (21), 
as listas com as pontuações dos candidatos que realizaram as provas objetivas no último dia 19.

A Fundação Pró-Memória, promove quatro oficinas gratuitas e os cursos fazem parte 
da parceria da Fundação com o Departamento de História da Unicamp com o projeto de 
extensão “Escola do Patrimônio”. 
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GIULIANO MIRANDA PMI

Primavera está no 
grupo 10 da terceira 
fase do Paulista

FUTEBOL
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O Primavera se classificou para 
terceira fase do Campeonato Paulis-
ta após um empate sem gols contra a 
equipe do Itararé no último, dia 18. 

Curso de mecânica 
está com 
inscrições abertas

Um menor e outro 
maior são presos 
após roubar farmácia

Saúde promove 
ações durante o 
‘Setembro Amarelo’

Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro 
completa 9 anos 

ESPECIAL

POLÍCIA

SUICÍDIO
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A Escola Automotiva está 
com as inscrições abertas para 
o Curso de Mecânica de Autos. 
As aulas podem ser feitas de 
segunda a sexta, nos períodos da 
manhã, tarde ou noite com dura-
ção de 17 meses ou aos sábados, 
com duração de 23 meses. 

Na noite de segunda-feira, 
dia 20, Guardas Civis rece-
beram a informação sobre 
um roubo a uma farmácia, no 
Jardim Pedroso e fizeram um 
cerco no local para onde os 
ladrões teriam fugido.

A Secretaria de Saúde 
abraçou a causa sobre a pre-
venção do suicídio e propõe 
diversas ações referentes ao 
tema, no mês de setembro, 
e irá abranger capacitações 
para profissionais.

A Escola de Futebol Ofi-
cial do Cruzeiro foi inaugu-
rada em agosto de 2009, e há 
9 anos na cidade oferece aos 
seus alunos, de 3 a 17 anos, 
uma infraestrutura diferen-
ciada e com profissionais 
capacitados.

ARQUIVO CENTRO INFANTIL BOLDRINI

CAMPANHA

MC Dia Feliz acontece 
amanhã em prol do 
Centro Boldrini 

“Tardes do Rock” 
acontece neste 
domingo

MÚSICA
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A Secretaria de Cultura, pro-
move neste domingo, dia 26, mais 
uma edição do “Tardes do Rock” a 
partir das 18h, na Concha Acústica. 

Concurso Público da Prefeitura para mais 17 
cargos acontece neste domingo
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CURSO

OBRA

Fundação Pró-Memória promove 
oficinas gratuitas 

Congesa realiza a concretagem da laje do 
primeiro andar do Life in Progress

Pág. A4



Editorial
Suicídio: uma questão 

de saúde pública! 

Artigos

Setembro é considerado o mês da prevenção contra os casos 
de suicídio, um tema difícil de ser abordado, mas que população 
e autoridades municipais devem romper todas as barreiras por 
um bem comigo: a valorização da vida. 

Apesar de ganhar, muitas vezes, destaque nas páginas poli-
ciais e em programas do segmento, a questão do suicídio deve 
ser tratada pelos munícipios, estados e por todo o País como 
um problema de saúde pública.

Até porque o suicídio não é um crime a ser combatido, mas 
sim um problema social a ser evitado. 

Trata-se de “evento” trágico para uma sociedade, que abala 
qualquer família, seja ela estruturada ou não. 

Não há números no Município que comprovem as causas 
do suicídio, mas na maioria das vezes está relacionado a uma 
dificuldade social o que acarreta num problema de saúde. 

Por isso o trabalho de prevenção é de suma importância. Já 
passou da hora dos Municípios também assumir a responsabili-
dade, com atividades de conscientização, com apoio a famílias, 
mas principalmente de total apoio e acompanhamento a quem 
passa atualmente por momentos de dificuldades.    

Delegação chinesa visita Campinas e propõe 
cooperação em ciência e tecnologia

Sumaré realiza Campanha 
de Vacinação Antirrábica 
neste sábado

Sumaré realiza X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

Atleta de Nova Odessa vence 
1º Festival de Tênis

Uma delegação da província de Fujian, na China, esteve em Campi-
nas na tarde desta quarta-feira, 22 de agosto. O encontro teve o objetivo 
de estreitar as relações entre Campinas e a região chinesa e discutir 
parcerias de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia. A 
capital de Fujian é Fuzhou, cidade-irmã de Campinas 
há mais de 20 anos. O representante de Fujian se 
mostrou entusiasmado com o ecossistema de 
ciência e tecnologia do município.

Com o objetivo de imu-
nizar cães e gatos com ida-
de superior a quatro meses, a 
campanha de vacinação chega 
este sábado à região da Área Cura. 
Das 9h às 16h, a população pode 
procurar por um dos 11 postos de 
vacinação e imunizar seus pets.

Sumaré realizou na última quinta-feira, dia 23, a X Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tratou 
desta vez da “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento 
das Violências”. O evento aconteceu na Faculdade Anhanguera, 

das 8h às 17h, com participação livre e gratuita para 
toda a população. A organização do evento foi do 

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente).

O vencedor do 1º Festival 
de Tênis voltado para a ca-
tegoria  C ( inic iantes)  foi  o 

novaodessense André Ferreira. 
O evento ocorreu em Sumaré, e 

contou com a participação de 32 
atletas, entre homens e mulheres, 

de várias cidades da região.

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

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

RADARES DIAS - 25 A 31/08 A VIDA É SIGNIFICANTE

Os convênios médicos podem reajustar os planos de saúde reajustar 
mensalidade para usuários maiores que 60 anos?

Tem momentos na vida que paramos, respiramos fundo e fazemos uma retrospectiva de tantas coisas  que já passamos 
no dia a dia, fazemos uma grande autocritica das  escolhas que fizemos e decidimos para agradar pessoas e  que fizemos 
porque todos fazem, quando na verdade precisamos de pessoas neste país para fazer o que é certo. Já perdoei erros quase 
imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso, Já 
me decepcionei com pessoas quando nunca pensei me decepcionar, mas também decepcionei alguém. Já abracei para 
proteger, Já dei risada quando não podia, Já fiz amigos eternos, Já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, Já 
fui amado e não soube amar. Já gritei e pulei de tanta felicidade, Já vivi de amor e fiz juras eternas, mas “quebrei a 
cara” muitas vezes! Já chorei ouvindo música e vendo fotos, Já liguei só para escutar uma voz, Já me apaixonei por um 
sorriso, Já pensei que fosse morrer de tanta saudade e... tive medo de perder alguém especial (e acabei perdendo)! Mas 
sobrevivi! E ainda vivo! Não passo pela vida… e você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir a luta com 
determinação, Abraçar a vida e viver com paixão, Perder com classe e vencer com ousadia, Porque o mundo pertence 
a quem se atreve E A VIDA É MUITO, para ser insignificante. Trevisan José, Signa Treinamentos.

A fim de prestar esclarecimento e emitir uma opinião pessoal e também dar orientação jurídica a respeito da posição 
dos tribunais em relação aos reajustes nos planos de saúde após o usuário completar 60 anos idade; deve se primeiramente 
analisar o assunto sob a óptica do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, existe a aplicação das disposições previstas no CDC, conforme preceitua a Súmula 469 do STJ.
 Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
“ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL (RESPONSABILIDADE CIVIL) E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS. ÓRGÃO 
VINCULADO À OAB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PLANOS DE SAÚDE. INADIMPLEMENTODE 
OBRIGAÇÃO. (...) O pedido de condenação solidária à reparação dos danos sofridos em decorrência do inadimple-
mento da obrigação encontra fundamento no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor - aplicável aos planos de 
saúde nos termos do artigo 35-G da Lei n. 9.656/98 -, bem como no artigo 942 do Código Civil. (...)” (TRF da 1ª Re-
gião, AC 2004.38.00.012690-0/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, 5ª Turma e-(TRF da 1ª Região, 
AC2004.38.00.012690-0/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, 5ª Turma,e-DJF1 06/06/08)

Com relação á questão do reajuste de faixa etária (conduta praticada pelo convênio médicos), se aplica o CDC, o Esta-
tuto do Idoso e a lei dos planos de saúde, a qual veda a variação da mensalidade em função da idade, para os consumidores 
com mais de 60 anos, que tiverem mais de 10 anos de relação contratual, previsão aplicável ao caso.

Entendo que incidem sobre o caso em tela as regras de ordem pública previstas na Lei nº 10.741/03. Em sendo as 
prestações mensais do plano de saúde de trato sucessivo, a relação contratual entabulada entre as partes é acobertada pelo 
Estatuto do Idoso. De todo modo, nos termos do Enunciado 10 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “O contrato 
de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n° 9.656/98, ainda que a 
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.”.

Os próprios tribunais superiores seguem o seguinte raciocínio: “Ainda que a avença tenha sido firmada antes de sua 
vigência, é descabido, nos termos do disposto no artigo 15, parágrafo 3°, do Estatuto do Idoso o reajuste da mensalidade 
de plano de saúde por mudança de faixa etária.” (Enunciado 
91 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Ademais, as Resoluções da ANS são válidas, desde que 
não conflitem com as Leis Federais aqui tratadas, como é 
o caso do Estatuto do Idoso, com vigência posterior à Lei 
nº 9656/98

CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE NÃO É POSSÍVEL 
a adoção de reajustes anuais, exceto aqueles ditados pela 
Agência Nacional de Saúde - ANS, inclusive em razão da 
faixa etária, por ofensa ao Estatuto do Idoso.

24/08 - Sexta-feira 25/08 - Sábado 26/08 - Domingo 27/08 - Segunda-feira

Máxima 33º 
Mínima 17º

Máxima 25º 
Mínima 15º

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, grad-
uação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação 
Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profis-
sional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP 
– Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Máxima 26º 
Mínima 13º

Máxima 28º 
Mínima 17º
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Concurso Público da 
Prefeitura acontece 
neste domingo

A3

Life In Progress: Congesa 
realiza a concretagem da 
laje do primeiro andar
No dia foram realizados o teste de Slump e a Vibração do Concreto

A Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba promoverá 
mais provas dos Concursos 
Públicos neste domingo, dia 
26. Desta vez serão avalia-
dos candidatos a 17 cargos, 
entre eles o de Professor 
- docente I do Concurso nº 
01/2018; Oficiais de Ma-
nutenção e Operadores de 
Máquinas do Concurso nº 
02/2018 (cargos com prova 
prática), e Guarda Civil 
Aspirante do Concurso nº 
03/2018. Os demais cargos 
farão prova no dia 02 de 
setembro.

Os três concursos rece-
beram 38.385 inscrições 
para 97 cargos oferecidos. 
Até agora, já fizeram provas 
os candidatos a 39 cargos.

Mais uma vez, os orga-
nizadores dos concursos 
lembram que no período 
da manhã as provas serão 
iniciadas às 9h, com portões 
abertos às 8h15 e fechados 
às 8h45. No período da tar-
de as provas começam às 
14h, com portões abertos a 
partir das 13h15 e fechados 
às 13h45. 

A recomendação é para 
que o inscrito chegue no 
local da prova com pelo 
menos 30 minutos de an-
tecedência do horário de 

fechamento dos portões.
Os candidatos devem le-

var caneta esferográfica azul 
ou preta, lápis e borracha. 
Para a identificação do par-
ticipante no local da prova 
será exigida a apresentação 
de documento de identidade 
original com foto. 

Caso o nome do candi-
dato não conste na relação 
de inscritos, encontrada no 
endereço http://www.insti-
tutobrio.org.br/Candidato, 
também será preciso levar 
o comprovante de inscrição 
(boleto acompanhado do 
respectivo comprovante de 
pagamento).

Para mais informações 
acesse o nosso portal www.
maisexpressao.com.br

Confira os locais das provas:
* Faculdade Max Planck: 
av. Nove De Dezembro, 
460, Jd. Pedroso
* Fiec I: av. Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3405, Jd. Regina
* Fiec II: rua Alberto 
Santos Dumont, 1849, 
Cidade Nova I
* Emeb Complexo Edu-
cacional Prof. Nízio Viei-
ra: rua Jordalino Pietro-
bom, 239, Jardim Morada 
do Sol (Antiga 75)

No último sábado, dia 
18, a Congesa rea-
lizou o Life in Pro-

gress, evento que reuniu na 
obra do Life futuros morado-
res, parceiros e convidados, 
para vivenciar a concretagem 
da laje do primeiro pavi-
mento tipo, ou seja, piso dos 
apartamentos 11, 12, 13 e 14. 

No dia, todos puderam 
acompanhar bem de perto esse 
processo com a possibilidade 
de literalmente colocar a mão 
na massa. Foram realizados o 
teste de Slump, procedimento 
para medir a consistência do 
concreto e avaliar se o mesmo 
está adequado para uso e, além 
disso, a Vibração do Concreto, 
que tem como objetivo retirar 
todos os vazios do material no 
momento em que este é lança-
do do caminhão betoneira para 
a laje que será concretada. 

Todas as etapas da cons-
trução vêm sendo realizadas 
conforme o cronograma defi-
nido pela equipe de engenharia 

da Congesa, com entrega do 
empreendimento programada 
para março de 2020. Até lá, se-
rão mais de 200 colaboradores 
diretos e indiretos envolvidos 
na concretização do projeto. 

Fale com a Congesa sobre 
as unidades ainda disponí-
veis! Plantão de vendas e 
decorado: Rua Pará, 934 – 
Cidade Nova – Indaiatuba/

PROVA

SP, de segunda a sexta das 
9h às 19h e aos sábados e 
domingos das 9h às 17h. 
Mais informações: www.
lifecidadenova.com.br

Congesa
A Congesa tem o com-

promisso de atuar de forma 
transparente com foco na 
qualidade, oferecendo total 

segurança para clientes, co-
laboradores, fornecedores e 
agentes financeiros. Além 
disso, a Congesa conta com 
duas certificações que com-
provam a atuação dentro 
das normas nacionais e in-
ternacionais como o ISO 
9001 e PBQP-H (Programa 
Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat).

Congesa realizou o Life in Progress, evento que reuniu futuros moradores, parceiros e convidados

CONGESA
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MC Dia Feliz acontece 
amanhã em prol do 
Centro Infantil Boldrini 
O evento é aberto para o público em geral com entrada gratuita 

CENTRO INFANTIL BOLDRINI

cidadeA4|

“Tarde de Prêmios da Lis” 
acontece no domingo

AJUDA

Verba será destinada para aquisição de novo equipamento e a implantação do exame de Ultrassonografia

A 30ª edição do MC Dia 
Feliz acontece amanhã 
(sábado), dia 25, em 

todos os restaurantes do MC 
Donald´s e visa o combate ao 
câncer infanto-juvenil que hoje 
é a maior causa de morte de 
crianças e adolescentes. Além 
disso, a edição 2018 também 
irá beneficiar a educação no 
qual destinará recursos para o 
Instituto Ayrton Senna, organi-
zação não governamental, que 
há mais de 20 anos, trabalha 
para desenvolver o potencial 
de novas gerações por meio da 
educação integral, ampliando 
suas oportunidades de vida e 
tornando-as agentes de trans-
formação.

Em Indaiatuba, toda a venda 
do Big Mac, isoladamente ou 
na Mc Oferta, serão revertidos 
para o Centro Infantil Boldrini. 
Para a porta-voz e coordenado-
ra de comunicação e marketing 
do Centro Infantil Boldrini, 
Fernanda Ramalho, a campa-
nha é importante para manter os 
serviços prestados às crianças 
e adolescentes atendidos pelo 
hospital. “A renda adquirida 
nas vendas do Big Mac no Mc-
Dia Feliz é uma receita impor-
tante para a Instituição, pois é 
destinada a projetos específicos, 
inscritos e pré-aprovados pelo 
IRM (Instituto Ronald McDo-
nald), via campanha McDia 
Feliz. A campanha nacional 
existe há 30 anos e o Boldrini há 
18 anos participa efetivamente 
da ação com todos os projetos 

inscritos, atendidos e implanta-
dos com a renda revertida pela 
campanha”, explica.

Ainda de acordo com Fer-
nanda, toda a renda recebida 
através do MC Dia Feliz será 
revertida para aquisição de 
novos equipamentos. “Para este 
ano, estão previstos no projeto a 
aquisição de um Equipamento 
de Citrometria de Fluxo de oito 
cores para diagnóstico da leuce-
mia e a implantação do Exame 
de Ultrassonografia Abdominal 
e Pélvica em Lactentes”, disse.

 
Programação

Em Indaiatuba, o restau-
rante MC Donald´s do Polo 
Shopping Indaiatuba, preparou 
uma programação especial para 
o MC Dia Feliz.

Das 13h30 às 14h30, o 

público poderá conferir a apre-
sentação de um Mix Dance, 
com Erika Suiama; Já das 
14h30 às 15h, as crianças irão 
se aventurar através da leitura 
da Tia Nany; Das 15h às 16h, 
haverá o Magic World com 
o mágico Sidney; Logo após, 
das 16h às 17h, Bárbara Dahab 
apresentará um número de dan-
ça do ventre; Das 17h às 18h, 
a moda de viola e o sertanejo 
universitário tomarão conta da 
praça de alimentação com a 
apresentação de Léo Violeiro; 
E encerrando a programação, 
das 18h às 19h, será a vez da 
Escola de Dança Viva mostrar 
os seus trabalhos. 

Sobre o Centro Infantil Boldrini
Centro Infantil Boldrini − 

maior hospital especializado na 
América Latina, localizado em 
Campinas, que há 40 anos atua 
no cuidado a crianças e adoles-
centes com câncer e doenças do 
sangue. Atualmente, o Boldrini 
trata cerca de 10 mil pacientes 
de diversas cidades brasileiras 
e alguns de países da América 
Latina, a maioria (80%) pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Um dos centros mais avançados 
do país, o Boldrini reúne alta 
tecnologia em diagnóstico e 
tratamento clínico especializa-
do, comparáveis ao Primeiro 
Mundo, disponibilidade de lei-
tos e atendimento humanitário 
às crianças portadoras dessas 
doenças. www.boldrini.org.br

ARQUIVO PESSOAL

A cartela custa 
R$ 20, e dá 
o direito ao 
comprador de 
participar das 
10 rodadas

“Tarde de Prêmios da Lis” 
acontece no domingo. O evento 
que busca angariar recursos 
para o tratamento da pequena 
Lis, acontece neste domingo, 
dia 26, às 14 horas no Espaço 
Ópera Indaiatuba, localizado 
na Av. Fábio Roberto Barnabé, 
215 – Parque Ecológico (ao lado 
do Pastel da Feira).

Ao total são 10 prêmios 
que serão distribuídos em 10 
rodadas: 1ª liquidificador, 2ª 
sanduicheira, 3ª máquina de pão, 
4ª micro-ondas (cartela cheia, 5ª 
vale compras (loja de sapatos), 
6ª panela de arroz, 7ª aspirador 
de pó, 8ª jogo de panelas, 9ª ta-
blet, 10ª bicicleta (cartela cheia).

A cartela pode ser adquirida 
na hora por R$ 20, e dá o direito 
ao comprador de participar das 
10 rodadas.

Lis
A pequena Lis está com 

pouco mais de 6 meses, mas 
vem lutando incansavelmente 
pela vida, após ter sofrido com-
plicações no parto, o que afetou 
os movimentos e vários órgãos 

dela. A mãe de Lis, Thabata, 
enfrentou 14 horas de parto, e 
Lis veio ao mundo sem vida. 
Os médicos conseguiram re-
anima-lá, mas o hospital em 
que ela nasceu, em Goiás, não 
tinha condições de trata-lá, e 
ela teve de ser transferida para 
outro hospital. Embora tenha 
nascido em Goiás, seus pais e 
boa parte de sua família é de 
Indaiatuba.

Contudo, para que ela possa 
obter melhora em seu quadro, 
Lis precisa de uma injeção 
que utiliza células tronco, para 
multiplicar suas células nervo-
sas, e assim seu cérebro reagir. 
Esse procedimento custa em 
torno de R$ 125 mil, e não 
existe no Brasil.

Como você pode ajudar?
Além da tarde de prêmios, é 
possível fazer um depósito 
na conta corrente da família.
Depósito Banco Itaú
Felipe Lopes Moreira
CPF:398586888/30
Agência: 4536
C/C: 29543-1
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Aumenta número de beneficiários 
de planos de saúde em Indaiatuba
Das 5 maiores da RMC, Campinas e Hortolândia também tiveram aumento

JME
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Indaiatuba registrou um aumento de 1.575 beneficiários de planos de saúde

ECONOMIA

No primeiro semestre 
deste ano, Indaiatuba 
registrou um aumen-

to de beneficiários de planos 
de saúde. Em dezembro de 
2017, haviam 93.378 benefi-
ciários. Já em junho de 2018, 
o número subiu para 94.953, 
segundo dados da Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS). No total, a variação 
dos números foi de 1.575.

Das 5 maiores cidades da 
RMC, outras duas também regis-
tram aumento, Campinas e Hor-
tolândia, que saltaram de 581.848 
para 581.996 e de 70.272 para 

71.340, respectivamente. Cam-
pinas houve um aumento de 

apenas 148 novos beneficiários, 
e Hortolândia de 1.068.

Já Sumaré e Americana, 
tiveram queda em seus números. 

Em dezembro de 2017 Sumaré 
contava com 97.505 beneficiá-
rios. Em junho de 2018, 97.272, 
uma redução de 233 pessoas. 
Em Americana haviam 122.557 
beneficiários. Posteriormente, 
121.570, reduzindo 987 usuários.

Empregabilidade
O crescimento e queda nos 

números de beneficiários de 
planos de saúde, demonstra 
estar ligado com a geração 
de emprego dos municípios. 
Segundo dados do Ministério 
do Trabalho, Campinas fechou 
2017 com um saldo negativo 
826 vagas de emprego. Já em 
2018, de janeiro até maio, o sal-
do está positivo em 3460 vagas. 

Situação similar ocorreu 
em Indaiatuba. Durante 2017, 
o saldo ficou negativo em 466. 
Já em 2018, o saldo está em 
1201. Hortolândia demonstra 
uma recuperação tímida, pois 
ficou negativa em 2017, com 
-455 vagas, mas até maio de 
2018 esteve positiva com 
84 vagas. Já Sumaré, foi a 
única das 5 maiores a fechar 
positivo nos dois períodos. 
132 vagas em 2017 e 794 em 
2018. Contudo, o município 
teve queda no número de be-
neficiários. Americana, que 
também teve queda no índice, 
registrou um saldo negativo 
de 638 vagas em 2017 e um 
positivo de 489 em 2018.

Câmara Municipal realiza a Semana do Empreendedorismo e Inovação
PALESTRAS

A Câmara Municipal 
de Indaiatuba realiza entre 
os dias 27 a 31 de agosto, 
a 2ª Semana do Empre-
endedorismo e Inovação. 
Ao todo serão cinco pa-
lestras, mesas redondas, 
networking e debates so-
bre os temas. Todas as 
atividades são gratuitas e 
abertas à comunidade

O evento foi institu-
ído no ano passado, por 
autoria dos vereadores 
Hélio Ribeiro e Edvaldo 
Bertiplagia. “A ideia da 
Semana, que agora faz 
parte do calendário oficial 

do Município, é mostrar 
a importância da livre 
iniciativa e das profissões 
autônomas, assim como 
incentivar o nascimento 
de microempresas e dar 
suporte para que as pes-
soas consigam planejar e 
executar o próprio negó-
cio”, diz Edvaldo.

Ano passado, durante 
a 1ª edição do evento, 
palestras e workshops, 
voltadas para pequenos, 
médios e grandes empre-
sários, movimentaram a 
Semana. “A 1ª Semana 
do Empreendedorismo e 

Inovação destacou o es-
paço dos jovens na função 
de empreender, de gerar 
empregos, renda e desen-
volvimento ao Município 
e a posição das mulheres 
no caminho do empreen-
dedorismo; esse ano va-
mos continuar destacando 
a palavra incentivo, seja 
para quem é um jovem 
empresário que acabou 
de abrir um negócio, seja 
para quem já está no mer-
cado”, afirma o presidente 
da Câmara Hélio Ribeiro.

Para os autores do 
projeto, empreender vai 

além de construir  um 
império e ter o nome de 
sua empresa conhecido 
mundialmente. Empre-
ender, segundo Edvaldo 
Bertipaglia e Hélio Ri-
beiro, também é o que 
faz o pipoqueiro, os lo-
jistas do seu bairro, uma 
dona de casa que começa 
vendendo algo de porta 
em porta para conseguir 
uma renda extra e chega 
à independência finan-
ceira. “E é sobre isso que 
vamos falar nessa 2ª edi-
ção do evento”, ressalta 
Bertipaglia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
27 de agosto (segunda-feira) - 7h50
Empreendedorismo e Inovação - Simone Andrade Panzetti, Thales Fis-
cher Levy e Thiago Zampieri - Escola Estadual Hélio Cerqueira Leite
28 de agosto (terça-feira) – 19h30
Revitalização do Comércio e Empresas - Augusto Ratti (marketing 
de varejo), Richard Alquati (mídias digitais) e Beto Masotti (história 
de sucesso) - Plenarinho da Câmara (Rua Humaitá, 1.167, Centro)
29 de agosto (quarta-feira) - 19h30
Como abrir uma startup - Organização do Startup Weekend Indaiatuba 
e convidados - Fatec (Rua Dom Pedro I, 65, Cidade Nova I)
30 de agosto (quinta-feira) – 19h30
Inovação x tradição - Comerciantes - Câmara Municipal (Rua Hu-
maitá, 1.167, Centro)
31 de agosto (sexta-feira) – 7h50
Palestra para alunos: Empreendedorismo e Inovação - Simone Andrade 
Panzetti, Thales Fischer Levy e Thiago Zampieri - Escola Estadual 
Hélio Cerqueira Leite
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Em Indaiatuba o ano de 2017 foi marcado por 70 casos de tentativas de suicídio

A7

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Campanha visa a conscientização da prevenção do suicídio

Secretaria de Saúde 
promove ações durante o 
‘Setembro Amarelo’

DIVULGAÇÃO

Programa de acesso 
facilitado a fertilização in 
vitro chega à Indaiatuba

Doação de sangue acontece amanhã na Fiec

FERTILIDADE

CAMPANHA

A Secretaria de Saúde 
abraçou a causa sobre 
a prevenção do sui-

cídio e propõe diversas ações 
referentes ao tema, no mês de 
setembro, e irá abranger ca-
pacitações para profissionais 
da Rede Básica Assistencial 
e para a população em geral, 
assim como atendimento vi-
sando orientações.

O tema da campanha ‘Fa-
lar é a melhor solução’ tem o 
objetivo de alertar a sociedade 
a respeito da realidade em tor-
no do suicídio. Em Indaiatuba 
o ano de 2017 foi marcado 
por 70 casos de tentativas de 
suicídio, cometidas por 38 
pessoas. A média de ocorrên-
cia de suicídio concretizada 
no município é de 8 a 12 casos 
por ano. Vale destacar que a 
taxa de prevalência nacional 
da ocorrência do suicídio é de 
5,7:100 mil habitantes /ano, 
dessa forma o município de 
Indaiatuba se encontra abaixo 
desse índice.

Desde o ano passado o 
Ministério da Saúde tem esta-
belecido uma agenda de ações 
estratégicas compreendendo 
a importância da temática de 
saúde da população e esta-
belecendo compromissos e 
responsabilidades entre todas 
as instâncias elencando três 
eixos de cuidado: em primeiro 
a vigilância e qualificação da 
informação; em segundo a 
prevenção do suicídio e pro-
moção da saúde e em terceiro 
a gestão e cuidado.

Dentro dessa perspectiva 
e acompanhando as diretri-

zes nacionais, a Comissão 
Municipal de Saúde Mental 
de Indaiatuba propõe, como 
uma das vertentes de cuidado 
à população, uma agenda de 
mobilização à prevenção ao 
suicídio a ser realizada no 
mês de setembro, mês-ícone 
de ações a respeito dessa 
temática. 

Programação
Para abertura das ativida-

des, na quarta-feira (29) às 
19h acontece na Faculdade 
Anhanguera a palestra com 
tema ‘Prevenção de Suicí-
dio – conceitos e estratégias’ 
ministrada pelo Dr. Carlos 
Cais, a inscrição será pelo site 
da Prefeitura, no link http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
saude/atencao-especializada/
caps-ad/setembro-amarelo-
-inscricoes/ as vagas são li-
mitadas. 

Durante todo o mês de 
setembro terá a capacitação 

de trabalhadores da Rede de 
Atenção Básica. A proposta 
é compor grupos de trabalhos 
dividindo o município em cin-
co microrregiões assistenciais 
para a realização de capacita-
ção técnico-pedagógica. Os 
grupos serão formados por 
trabalhadores do setor de 
saúde, educação, assistência 
social e terceiro setor. O ob-
jetivo primário é aprimorar o 
conhecimento da rede básica 
assistencial a realizar a escuta, 
identificar riscos e manejar de 
modo qualificado as deman-
das da população no território 
em torno do suicídio. A capa-
citação será conduzida pelos 
profissionais da Rede Básica 
de Saúde Pública junto ao 
grupo de trabalho do ‘Setem-
bro Amarelo’ da Comissão 
Municipal de Saúde Mental.

No dia 29 de setembro para 
encerrar as atividades terão 
Tendas de Acolhimento das 
9h às 13h na Praça Prudente 

de Moraes e Boulevard da Ce-
cap, o objetivo é dar orienta-
ções à população, ampliando 
a possibilidade de escuta e 
apresentar a rede assistencial 
de cuidado em saúde mental.

Além das ações específi-
cas de capacitação e orien-
tações, a ideia é reforçar, 
aos profissionais da saúde, 
a importância da notificação 
compulsória das violências 
auto infringidas. Embora 
haja registros locais e nacio-
nais, desde o ano de 2011 o 
Ministério da Saúde propõe 
a obrigatoriedade da noti-
ficação a fim de melhorar 
os dados epidemiológicos e 
favorecer o desenvolvimento 
das políticas públicas para 
a prevenção do suicídio.  A 
falta desses dados epidemio-
lógicos é um obstáculo para 
o melhor conhecimento da 
situação e das características 
dos sujeitos, assim como para 
o planejamento das ações. 

O Viafiv, programa de 
acesso facilitado à fertili-
zação in vitro, será lançado 
em Indaiatuba no final deste 
mês, com o objetivo de ajudar 
casais com problemas de fer-
tilidade e proporcionar trata-
mentos com custos reduzidos 
e alto padrão de qualidade. 
Para isso, a equipe fará uma 
palestra no dia 30 de agosto, 
na sala de eventos do Condo-
mínio Office Premium, às 20h.

Considerada um polo re-
gional, Indaiatuba foi uma das 
principais cidades escolhidas 
pelo projeto para o início das 
atividades. Além de conhecer 
as novidades sobre o trata-
mento e esclarecer dúvidas, o 
público presente poderá agen-
dar consultas gratuitas com a 
equipe médica do programa. 
“Nosso foco é contribuir para 
que casais com dificuldades 
possam realizar o sonho tão 
importante de ter filhos. Por 
ser um tratamento inclusivo, 
a primeira consulta é gratuita, 
que incluindo, avaliação e ul-
trassom, e posteriormente, os 
custos serão estudados de acor-
do com a necessidade de cada 
caso”, explicou o especialista 
em reprodução assistida, Ale-
xandre Rossani, responsável 

pelo atendimento na cidade.
Os interessados em se ins-

crever devem acessar o site 
www.viafiv.com.br ou pelo 
whatsapp (19) 99483 – 1180. 
As vagas são limitadas.

O Viafiv
O VIAFIV nasceu de uma 

grande parceria entre médicos, 
laboratórios, indústria farma-
cêutica e outros profissionais 
da saúde. Com o objetivo de 
ajudar casais com problemas 
de fertilidade e proporcio-
nar tratamentos com custos 
reduzidos, alto padrão de 
qualidade e ótimos resultados, 
esta equipe decidiu contribuir 
com o seu tempo e recursos na 
criação deste projeto.

Os profissionais envolvi-
dos neste projeto integram 
o quadro de especialistas do 
Fivmed, laboratório de ex-
celência, com alta tecnologia 
e profissionais de reconhe-
cimento internacional. Há 
mais de 20 anos no segmento, 
possui excelentes resultados 
em tratamentos de Fertiliza-
ção in Vitro, uma estrutura 
privativa para o conforto de 
seus pacientes e atendimento 
humanizado necessário para 
maior acolhimento dos casais.

A Fiec (Fundação Indaiatu-
bana de Educação e Cultura), 
realiza amanhã, dia 25, das 9h 
às 12h, a campanha mensal 
de doação de sangue. A ação 
acontece em parceria com o 
Centro de Hematologia e He-
moterapia da Unicamp.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de docu-
mento oficial com foto. A idade 
permitida é dos 16 aos 67 anos, 
sendo que os jovens de 16 até 
18 anos incompletos, precisam 
apresentar o consentimento 

formal dos responsáveis. Os 
interessados não devem estar 
em jejum, pede-se para evitar 
apenas alimentos gordurosos 
nas quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazendo 
algum tipo de tratamento, usan-
do medicamento, estiver com 
gripe, ter tomado a vacina con-
tra a febre amarela ou contra a 
gripe comum há menos de 30 
dias, não tiver parceiro (a) fixo 
(a), pesar menos de 50 quilos, 

tiver feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem há menos de um ano, 
for diabético, tiver ingerido be-
bida alcoólica na noite anterior 
e fumar horas antes.

Para o Hemocentro, In-
daiatuba é considerada uma 
das cidades mais importantes 
no que se refere à coleta de 
sangue. O município conta com 
80% de doadores assíduos, di-
vulgação contínua e parcerias 
que despertam o interesse da 
população.
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Aulas podem ser feitas durante a semana ou aos sábados

Curso de mecânica está 
com inscrições abertas

ARQUIVO PESSOAL

A Escola Automotiva 
está com as inscri-
ções abertas para o 

Curso de Mecânica de Autos. 
As aulas podem ser feitas de 
segunda a sexta, nos perío-
dos da manhã, tarde ou noite 
com duração de 17 meses ou 
aos sábados, com duração 
de 23 meses. As turmas são 
compostos por no máximo 
16 alunos. Todo o material 
necessário é fornecido pela 
própria escola.

De acordo com o sócio 
proprietário da empresa, 
Denilson Casteleti, 70 % do 
curso são aulas práticas para 
que o aluno conclua o estudo 
com toda informação neces-
sária para atuar na área da 
mecânica. Durante o curso, 
o aluno irá aprender sobre 
suspensão, direção, freio, 
transmissão, carburação e ig-
nição dos carros antigos, car-
ga e partida, motor e injeção 
eletrônica. “A escola busca 
parcerias com empresas do 

ramo para poder encaminhar 
os alunos para o mercado de 
trabalho”, disse.

Ainda segundo o sócio 
proprietário, é feita uma pes-
quisa antecipadamente de 
qual cidade é mais bem es-
truturada para receber uma 
nova unidade. “Indaiatuba 
demonstrou ser uma cidade 
com grande potencial para 
receber o curso, a cidade cres-
ceu muito nestes últimos anos 

e também recebe muita gente 
de outras cidades”, explica. 

A escola foi fundada em 
2007, em Piracicaba. Em 
2012,  abriu sua primeira  
unidade franqueada em Ame-
ricana, dando início à rede de 
franquias. Em 2015, a tercei-
ra foi unidade foi fundada em 
Limeira. E em abril de  2018, 
a unidade de Indaiatuba foi 
inaugurada. A próxima cida-
de que irá receber a franquia 

será Franco da Rocha, que 
será inaugurada em final de 
setembro.

Estamos em negociações 
com outras cidades da região 
e do estado e a nível Brasil 
para abertura de novas uni-
dades franqueadas.

A unidade de Indaiatuba 
está localizada na Rua Hu-
maitá, nº 1107 – Centro. Para 
mais informações, ligue: 19 
3394-4394 ou 19 99334.2509.

Fundação Pró-Memória 
promove quatro 
oficinas gratuitas 

CURSOS

A Fundação Pró-Memó-
ria, promove quatro oficinas 
gratuitas e os cursos fazem 
parte da parceria da Funda-
ção com o Departamento de 
História da Unicamp com o 
projeto de extensão “Escola do 
Patrimônio”. Esta é a quinta 
edição do projeto, que reunirá 
especialistas, profissionais e 
demais interessados no patri-
mônio histórico cultural para 
dialogarem, aprenderem e 
discutirem acerca do universo 
dos museus.  Os interessados 
devem fazer a inscrição no 
link: https://goo.gl/forms/
wMmglUpiCNE9rQjE3.

A primeira oficina acon-
tecerá no dia 25 de agosto e 
abordará o tema: “Os Museus 
de Arte Sacra: história, arte e 
religiosidade na construção 
do conhecimento multidisci-
plinar”. A segunda será no dia 
22 de setembro, com o tema: 
“Museus históricos – Museu 
Republicano de Itu e a arqui-
tetura da Cidade’. A terceira 
será no dia 27 de outubro, com 
o tema: “Museu Quinzinho de 
Barros: arquitetura, história 
e memória 27 de outubro de 
2018”. Para encerrar a quarta 
oficina acontecerá no dia 24 

de novembro, e abordará o 
tema: “Patrimônio Cultural e 
museus de Indaiatuba”.

Os cursos buscam temas 
referentes a organização dos 
“lugares de memória”, que 
são os Museus, seus acervos, 
arquitetura e políticas públi-
cas de preservação e gestão 
patrimonial.  Dentro dessa 
proposta, este ano, a Escola 
do Patrimônio, propõe deba-
tes e reflexão sobre o papel 
dos museus regionais, sua 
importância para a história e 
memória da comunidade em 
que está inserido, atentando-
-se para as semelhanças e, 
também, diferenças existentes 
entre instituições das cidades 
paulistas como Indaiatuba, 
Campinas, Sorocaba e Itu.

A novidade é que as ofi-
cinas serão oferecidas nas 
cidades de Indaiatuba, Cam-
pinas, Sorocaba e Itu, com 
participação de profissionais 
que atuam diretamente com 
os museus locais. A Fundação 
disponibilizará transporte para 
levar os alunos para as vistas 
técnicas de tais museus.

Mais informações em nos-
so portal www.maisexpressao.
com.br



Escolinha conta com estrutura moderna para atender alunos

Escola de Futebol Oficial do 
Cruzeiro completa 9 anos
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A Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro 
foi inaugurada em 

agosto de 2009, e há 9 anos 
na cidade oferece aos seus 
alunos, de 3 a 17 anos, uma 
infraestrutura diferenciada e 
com profissionais capacita-
dos para atingir o máximo de 
aproveitamento e desenvolvi-
mento de cada aluno. 

A escola de futebol utiliza 
a mesma metodologia das 
categorias de base do Cruzei-
ro Esporte Clube, MG e os 
treinos acontecem em três pe-
ríodos: manhã, tarde e noite.

Recentemente, a escola 
fez um novo investimento, 
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e adquiriu uma nova grama 
sintética fibrilada de 52 milí-
metros. Outro diferencial, é a 
iluminação do campo, dentre 
vários outros. Vale lembrar 
que a Toca da Raposa faz 
locação de seu campo para 
os que desejam jogar.

Na escola os alunos têm 
aulas de treinamento físico, 
técnico, tático e psicológico, 
no qual os alunos desenvol-
vem técnicas individuais, 
ofensivas e defensivas. Para 
tanto, a escola conta com 
profissionais altamente capa-
citados sob a coordenação do 
ex-jogador profissional, Rafa-
el Fernando Eugenio, o Zeca. 

E para manter a qualidade 
dos ensinamentos, os profis-
sionais se renovam através de 

cursos, estágios e supervisão 
no Clube do Cruzeiro, ga-
rantindo assim, treinamento 
atualizado aos seus alunos.  

A escola ainda desenvol-
ve trabalho específico para 
goleiros com treinamento e 
orientação diferenciada. O 
curso tem o apoio de pro-
fessores capacitados e fun-
damento específicos como 
punho; encaixe; bola quican-
do; bola rasteira; bola alta; 
entrada; saída; cruzamento; 
entre outros.

Os alunos matriculados 
ainda participam de campe-
onatos interno e externo, e 
os que se destacarem terão 
a possibilidade de fazer um 
período de avaliação no Cru-
zeiro E.C - MG.

CPFL registra 74 ocorrências no primeiro semestre por 
causa de pipas

OCORRÊNCIAS

A CPFL Paulista, distri-
buidora da CPFL Energia 
que atende 4,3 milhões de 
clientes em 234 municípios 
do interior paulista, conta-
bilizou em Indaiatuba 74 
ocorrências por conta de 
interrupções provocadas por 
pipas entre janeiro a julho 
de 2018. Em 2017, foram 
registradas 35 vezes.

Devido as interrupções, 
cerca de 6.820 clientes fica-
ram sem energia num total de 
180 horas.

As estatísticas mostram 
que Campinas lidera o ranking 
de ocorrências na região, com 
453 interrupções entre janeiro 
e julho de 2018. Contudo, In-
daiatuba e Americana, por sua 
vez, o ranking de crescimento 
da quantidade de interrupções 
na comparação entre 2017 e 
2018, com alta de 111,4% e 
33,3%, respectivamente. Já 
Itatiba registra a maior dura-
ção média de interrupção por 
ocorrência na região, em torno 
de 3h28. Somadas todas as 
ocorrências, o uso de pipa pro-
vocou 2100 horas acumuladas 
de falta de energia em 2018.

A interrupção do forneci-
mento de energia por conta 
das pipas pode ocorrer por 

diversas formas. Além do 
risco de rompimento dos 
cabos pelo uso de cerol, as 
linhas que ficam enroscadas 
nas redes elétricas provo-
cam desgastes nos fios, 
podendo levar a curtos-cir-
cuitos e derretimento. Em 
2017, a companhia investiu 
R$ 34,7 milhões em me-
lhoramentos e reforço da 
rede elétrica de Campinas 
e região, contribuindo para 
minimizar o impacto das 
pipas. Para detalhes sobre o 
impacto das pipas no forne-
cimento de energia.

Risco à vida da população
A brincadeira de pipas em 

áreas urbanas, porém, é um 
tema de extrema seriedade. 
Além de provocar a falta de 
energia, impactando o bem-
-estar e conforto da popula-
ção, empinar pipa perto da 
rede elétrica pode causar aci-
dentes sérios ou, até mesmo, 
fatais. Esse risco se acentua 
se a pipa estiver sendo usada 
com cerol ou linha chilena, 
condutores de eletricidade.

“O Grupo CPFL está 
comprometido com a se-
gu rança  da  popu lação . 

Reforçamos ,  p r inc ipa l -
mente na época de férias, 
a necessidade do acompa-
nhamento e instrução de 
pais e responsáveis no uso 
do brinquedo. Os acidentes 
elétricos causados pelas 
pipas poderiam ser evi-
tados se fossem adotados 
cuidados simples,  como 
escolher locais longe da 
fiação elétrica, em cam-
pos abertos e parques com 
áreas planas”, afirma o ge-
rente de Saúde e Segurança 
da CPFL Energia, Marcos 
Victor Lopes.



TABELÃO
20º Campeonato Liga Regional Aifa 2018

Rodada sábado, dia 25, na Sol-Sol
Horário Times   Divisão
12h50 Dynamo/DRB Auto Mecânica x Inda chama  3°
13h50 Otro Iskema x E.C. Primavera Futsal  3°
14h40 Tapiratiba/Sociapam x Napoli/Sociapam  2°
15h30 Borussia/Pachelli/Acad.Box x União Tribuna B 2°
16h20 Cebi/Vm x R5 Colégio Meta   2°

Rodada sábado, dia 25, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário Times   Divisão
14h30  Red Bull Futsal x Galaticos Futsal 3°
15h20  DudaLuna Futsal x Parque Indaia B 3°
16h10  Quality Vidros x Pau No Gato  3°
17h00  Flamengo x Clube 9 de Julho  2°
18h00  Regatas Futsal x Parque Indaia Futsal 2°

Rodada sábado, dia 25, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário Times    Divisão
12h50  Juventus Malas Pfv x Zenit Futsal 3°
13h50  Unidos do Cecap x Tancredo Neves 3°
14h40  Avante F.C x União Zona Leste  3°
15h30  Projeto Restitui B x Cidade Nova 3°
16h20  Ótica Sol/ Belle Brás x The Rockets 3°
17h10  Futshow Grillos x Celtic Futsal  3°

Campeonato Amador Série A

Quartas de final, domingo, dia 26
Horário Times    Campo
13h30  Atlético Oliveira x Operário  Ponte Preta
11h00  Ponte Preta x Independente Osan
11h00  LBC x Camisa 10  Ponte Preta
13h30  Mastiga Samba x Santa Cruz Osan

“Skate para Todos“ chega pela primeira vez em Indaiatuba

PROJETO
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Disputa segue acirrada com as equipes brigando pelas primeiras posições

Três jogos movimentam a rodada 
das Copas do Indaiatuba Clube

IMPRENSA IC

A próxima rodada das duas competições acontece no domingo, dia 26 de agosto, com mais três jogos

As Copas Society do 
Indaiatuba Clube se-
guem bem disputadas 

e as equipes brigam ponto a 
ponto em busca das primeiras 
posições.

Na rodada do último do-
mingo, dia 19, três jogos 
movimentaram a rodada. 
Pela Copa Sorvete Selecto 
Ice - Categoria Veteranos, o 
MMídia fez 4 a 1 pra cima 
do Maximus Vistoria e se 
manteve na liderança do se-
gundo turno com 10 pontos. 
Já o Maximus segue com seis 
pontos na quinta colocação.

Também pelos Veteranos, 
o Verona Restaurante e Buffet 
conquistou a primeira vitória 
no returno ao fazer 7 a 2 pra 
cima do Jornal Exemplo. Com 
o triunfo o Verona tem três 

pontos no sétimo lugar. Já o 
Exemplo tem quatro jogos e 
quatro derrotas.

Em jogo isolado da Copa 
Colégio Pólo - Categoria 
Adultos, o Sweet Boutique 
se recuperou da derrota do 
último domingo e venceu o 
Colégio Pólo por 3 a 1. O 
resultado coloca o Sweet na 
quinta colocação com seis 
pontos enquanto o Pólo caiu 
para sexto com apenas três 
pontos em quatro jogos.

A próxima rodada das duas 
competições acontece no do-
mingo, dia 26 de agosto, com 
mais três jogos.

Pelos Veteranos, Brasiltex 
e Vizzent Calçados jogam às 
7h45. Nos Adultos, às 9h10, 
tem duelo entre o Doutor 
Infiltração e a Padaria Líder. 
Fechando o dia, às 10h15 jo-
gam Brindes do Dia x Grupo 
Marquinhos.

Amanhã, dia 25 na Esco-
la Estadual Professor Dou-
tor Camilo Marques Paula 
que está localizada Rua 
Walter Pimentel no bairro 
Vila Brizola acontece o pro-
jeto “Skate para Todos”, o 
evento começa às 10 horas 
e vai até às 17 horas.

Depois de passar na se-
mana passada pelo litoral de 
São Paulo, a terceira tempo-
rada do projeto desembarca 
neste fim de semana em 

Indaiatuba e Rio Claro.
O projeto Skate Para To-

dos faz parte da plataforma 
da Almasurf batizada de 
“Para Todos”. A inscrição 
é gratuita e pessoas de qual-
quer idade podem participar. 
Idealizado e produzido pela 
Almasurf, o projeto oferece 
clínicas gratuitas da moda-
lidade e tem como objetivo 
promover a inclusão social 
pelo esporte e formar novos 
praticantes.

A aula oferece equi-
pamentos de segurança, 
noções de conscientização 
e importância do uso. Em 
seguida,  aquecimento e 
alongamento. Após isso o 
monitor descreve a história 
do skate, cita destaques 
nacionais e referências no 
esporte, depois ocorre des-
montagem, montagem e 
regulagem do skate. Por 
fim, aula teórica e prática 
com auxílio de monitores e 

assistentes, tudo isso com 
duração de uma hora.

Os interessados devem 
comparecer munidos de 
documentos, além de muita 
disposição para aproveitar a 
oportunidade de iniciar num 
dos esportes que mais cres-
ce no Brasil e no mundo. 
Jovens abaixo de 18 anos 
devem comparecer sempre 
de tênis,  acompanhados 
de pai ou responsável para 
autorizar a inscrição. 

Primavera está no grupo 10 da terceira fase do 
Campeonato Paulista

FUTEBOL

O Primavera se clas-
sificou para terceira fase 
do Campeonato Paulista 
após um empate sem gols 
contra a equipe do Itararé 
no último sábado, dia 18, 
em Indaiatuba.                                                

O  fan tasma f icou  na 
p r i m e i r a  c o l o c a ç ã o  d o 
g rupo  07  com 11  pon -
t o s ,  c o n q u i s t a n d o  t r ê s 
vitórias,  dois empates e 
apenas uma derrota, com 
a melhor defesa ao lado 
de Francana, Comercial e 
São José, com apenas dois 

gols sofridos.
Em sorteio real izado 

na tarde da última segun-
da-feira, dia 20, na FPF 
(Federação  Pau l i s t a  de 
Futebol) a equipe está no 
grupo 10 ao lado do tradi-
cional Paulista de Jundiaí, 
Inter de Bebedouro e no-
vamente o Itararé.

A 3ª fase é composta 
por oito clubes divididos 
em dois grupos com qua-
t ro  equipes ,  que se  en -
frentam entre si. Os dois 
primeiros de cada grupo 

se  enfrentam nas semi -
finais da competição, de 
qual sairão os finalistas 
do Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão de 
2018, e ascendente para 

CONFIRA TODOS OS JOGOS DO PRIMAVERA 
NA 3ª FASE DO CAMPEONATO PAULISTA:

26/08 – 10h Paulista x Primavera
01/09 – 15h Primavera x Itararé
08/09 – 15h Primavera x Inter de Bebedouro
15/09 – 15h Inter de Bebedouro x Primavera
23/09 – 15h Itararé x Primavera
29/09 – 15h Primavera x Paulista

a Série A3 de 2019.
O primeiro confronto 

da equipe acontece neste 
domingo contra o Paulista 
no estádio Doutor Jayme 
Cintra em Jundiaí.
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Três pessoas foram presas por tráfico de drogas

Polícia Civil realiza 
megaoperação em 
três bairros da cidade

A11

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Duas pessoas são presas depois de assalto 
em Campinas

FURTO

O principal objetivo da operação foi fazer essa ação preventiva em combate ao tráfico de drogas

A Polícia Civil realizou 
na última quinta-fei-
ra, dia 16, uma me-

gaoperação contra o tráfico 
de drogas nos bairros Jardim 
Eldorado, no Oliveira Camar-
go e no Campo Bonito. 

O principal objetivo da 
operação foi fazer essa ação 
preventiva em combate ao 
tráfico de drogas. Cerca de 30 
policiais civis de Indaiatuba 
e do Grupo Armado de Re-
pressão a Roubos (Garra), de 
Campinas, e 40 guardas civis 

do Grupo de Apoio Preventi-
vo (GAP), Ronda Ostensiva 
com Motocicleta (Romi) e 
canil estiveram na operação.

Foram emitidos mandados 
de busca e apreensão nos 
apartamentos do CDHU, no 
Jardim Eldorado, onde uma 
mulher foi presa, e apre-
endidas 108 trouxinhas de 
maconha. Outro indivíduo 
foi detido em via pública, 
pela viatura da Guarda. Com 
ele foram apreendidos sete 
microtubos de cocaína. No 
Jardim Oliveira Camargo, 
teve mais um preso com mais 
uma quantidade de droga.

A operação deu inicio, 
após uma serie de denúncias 
anônimas. Com as infor-
mações a equipe conseguiu 
realizar as prisões. 

Um dado importante que 
a polícia apurou foi sobre o 
faturamento e tipos de usu-
ários que compram a droga. 
Na prisão realizada no bairro 
Carlos Aldrovandi a equipe 
perguntou para o indivíduo 
que idades têm os usuários, 
ele respondeu que vai gente 
de todo tipo e de várias lo-
calidades buscar as drogas 
(maconha, crack e cocaína) e 
como o bairro fica no desvio 

do pedágio fica até mais fácil 
de acesso de pessoas de outros 
munícipios. 

Sobre o faturamento o 
indivíduo respondeu que co-
meçou às sete da noite e foi até 
às cinco da manhã e faturou 4 
mil reais.

A Polícia ainda busca che-
gar nos “cabeças do tráfico”, 
visto que quem vende são 
apenas usuários que vendem 
para sustentar para sustentar 
o próprio vício e o traficante 
maior as vezes não é pego 
com droga tornando cada 
vez mais difícil o trabalho da 
polícia.

Na tarde da última terça-feira, dia 21, duas pessoas foram 
presas depois de um assalto em um estabelecimento comercial 
em Campinas.

A equipe da Polícia Militar foi informada por uma teste-
munha e se deparou com a vítima Washington Shamisther na 
rodovia Miguel Melhado de Campos, na altura do quilômetro 
90, que falou sobre o furto e que foram levados uma carga de 
tubos e conexões avaliadas no valor R$ 60 mil.

Washington mostrou as imagens do circuito de segurança 
para os policiais sendo identificada a placa dos veículos que 
foram utilizados durante o roubo. 

A polícia encontrou o primeiro veículo em um terreno em 

que havia tubos de aço e conexões que foram reconhecidos 
pela vítima como sendo propriedade dele. Ao ser questionado 
sobre o material, Marcio de Lima Moreira, confessou que havia 
furtado o estabelecimento e que o restante do material teria sido 
vendido em um ferro velho em Indaiatuba.

A polícia então chegou ao local das sucatas em que foram 
recebidos por Douglas Aparecido Novais, e questionado ele 
apontou o local em que estava a carga. Foram encontrados cerca 
de 200kg de tubos de aço em que a vítima reconheceu como 
dele e que seria comprado por Caio Cesar Sturaro.

Ciente dos fatos o delegado determinou a prisão em flagrante 
de Caio e Douglas pelo crime de receptação.

Jovem sem habilitação 
causa acidente na Rua 
Pedro de Toledo

ACIDENTE

Na tarde terça feira, dia 21, uma jovem de 19 anos se 
envolveu em um acidente na Rua Pedro de Toledo.

Ela estava sem habilitação e dirigia o veículo sentido 
Avenida Presidente Kennedy quando colidiu com uma 
moto. A vítima teve ferimentos e foi socorrida e levada ao 
Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc).

Carro colidiu com uma moto no centro da cidade

COMANDO NOTÍCIA

Motorista alcoolizado 
provoca acidente no 
centro da cidade

EMBRIAGUEZ

COMANDO NOTÍCIA

Na noite de sexta-feira, dia 17, um homem de 49 anos alcooli-
zado provocou um acidente no centro. A equipe da Guarda Civil 
esteve no local e perceberam que o homem apresentava sinais 
claros de embriaguez. Os ocupantes do outro carro informaram 
aos guardas que iam entrar no estacionamento de uma pizzaria 
quando o outro veículo acertou a traseira. Ninguém se feriu.

O homem foi levado à delegacia na qual o delegado estipulou 
uma fiança no valor R$ 2 mil em que não foi apresentada e o 
motorista segue preso.

Motorista segue preso, pois não pagou a fiança estipulada pelo delegado

Assaltante é baleado 
após fuga da Guarda 
Civil

PRISÃO

Na tarde do último do-
mingo, dia 19, uma tentativa 
de assalto foi registrada na 
Rua Tocantins no bairro Vila 
Almeida. A dupla foi presa em 
flagrante por roubo.

Os Guardas Civis esta-
vam fazendo patrulhamento 
de rot ina quando foram 
informados da tentativa de 
roubo e foi passado as ca-
racterísticas dos indivíduos 
sendo dois homens em uma 
motocicleta de cor preta.

Passada a localização a 
equipe encontrou a moto-
cicleta com dois indivíduos 
dando inicio a uma persegui-
ção, que em certo momento 
chegou atravessar o sinal 
vermelho do cruzamento 
próximo à Praça do Chafariz.

Logo depois a vítima pa-
rou o carro subindo na calçada 
emparelhando com a moto dos 
bandidos, e o garupa sacou 
uma pistola e apontou em 
direção ao veículo, mas desis-
tiram com a proximidade da 

viatura e iniciaram nova fuga.
Em seguida depois de 

virar uma rua a motocicle-
ta colidiu com lixeira e os 
ocupantes da moto acabaram 
caindo. O garupa identifica-
do com Douglas dos Santos 
Jesus levantou com arma em 
punho e fez disparos contra a 
viatura que reagiu acertando 
dois tiros no abdômen de 
Douglas que mesmo baleado 
tentou fugir a pé.

O condutor da motocicleta 
era José Vinicius Sardeli da 
Silva, que teve um ferimento 
na cabeça após bater na guia. 
O individuo foi capturado e 
socorrido ao Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo e 
preso em sequência.

Douglas que fugiu a pé 
foi encontrado escondido, 
atrás de um veículo aga-
chado esperando o Guarda 
que perseguia de tocaia. Na 
revista nada de ilícito foi 
encontrado, a arma foi aban-
donada em terreno baldio. 
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Horóscopo de 24 a 31/08 Por Alex Costa Guimarães

“Tardes do Rock” acontece neste domingo
MÚSICA

DICA DE LEITURA LOCALBOOKS
PARA TODOS OS GAROTOS QUE JÁ AMEI TODO DIA

Lara Jean é o tipo de garota tímida que, 
aos 16 anos, tenta sobreviver ao ensino 
médio. Mora com o pai que, por ser gineco-
logista e ter seu tempo tomado por plantões, 
consultas e partos, deixa a tarefa de cuidar da 
casa e das filhas para a mais velha, Margot.

Por terem perdido a mãe muito cedo, 
Lara Jean vê em Margot sua confidente. 
Durante a vida, Lara se apaixonou por cinco 
garotos, e por não poder ficar com eles - por 
diversos motivos - ela escreveu uma carta 
para cada um deles, se declarando e colocando fim ao sentimento 
que ela mesma alimentou. Endereça, sela e guarda as cartas em uma 
caixa de chapéu, que esconde no fundo do guarda-roupa. 

Mas, tudo pode virar do avesso quando Margot parte para a 
faculdade na Escócia e as cartas escondidas são enviadas sem que 
Lara Jean saiba. 

Uma romance adolescente sensível e apaixonante. Já ganhou 
adaptação para filme, produzido pela Netflix, e em uma semana de 
estreia, já está entre os populares da plataforma.

Disponível na LocalBooks por R$ 39,90

A. acorda todos os dias em um quarto 
diferente, uma família diferente e um corpo 
diferente. Todas as manhãs, tem que aces-
sar a memória do corpo em que se encontra 
para saber de quem se trata e como ele deve 
passar o dia sendo essa pessoa. 

Desde que se lembra, nunca esteve em 
um mesmo corpo por dois dias e nunca 
conseguiu prever em qual corpo estaria no 
dia seguinte, se seria um garoto ou uma 
garota. Só existem duas regras constantes: 
o corpo tem sempre a mesma idade que A. e é sempre próximo ao 
corpo anterior.  

Até o dia que acorda no corpo de Justin, um garoto popular no 
colégio e que namora Rhiannon. Em 24h ao lado dela, A. se apaixo-
na. Mas, como contar a ela quem ele é? E como ficar com alguém 
se nem sabe onde estará no dia seguinte?

Muito mais que um romance, o livro retrata inseguranças, padrões 
e preconceitos adolescentes. Já teve sua adaptação para o cinema, 
que estreou em comemoração ao Dia dos Namorados desse ano.

Disponível na LocalBooks por R$ 42,90

Expoflora começa 
hoje com novidades 

VERA LONGUINI 

Finalmente aquele peso que o ariano pode ter 
sentindo nestes dias em que Marte estava retrógrado, 
acabou. Portanto se suas ações se foram bem avaliadas 
no período anterior, agora trarão benefícios em sua vida 
profissional, mas aproveite pois o tempo está curto para 
essas questões, logo estará focando em novos rumos.

Continua um momento onde o foco do taurino, está 
na busca pela sua saúde ou no desenvolvimento de seu 
trabalho. Este é um bom momento para gerar condições 
e hábitos saúdáveis para atingir um equilíbrio em seu cor-
po. Período especial para reavaliar sua filosofia de vida. 
Conjuge ou sócio corre o risco de sofrer desgastes emocionais profundos.

O geminiano tem oportunidades e facilidades 
para travar conhecimento de contatos diversos com 
vários tipos de pessoas. Apesar disso, não é um bom 
momento para afetividades ou par sua vida afetiva-
-emocional. Dentro de casa o nativo pode ficar mais 
fechado ou não tão comunicativo quanto deveria.

O canceriano pode vir a ter algumas dificuldades 
com suas finanças por este período. Perceberá que 
algumas vezes a causa está na maneira como expres-
sa ou a falta de expressão do que realmente pensa. 
Profissionalmente pode ser um bom momento para 
o inicio de uma nova fase. Aproveite.

Continua a excelente fase para o leonino, onde nela 
ele pode conhecer novos amigos, despertar posturas 
novas com relação ao tipo de trabalho que desenvolve, 
trabalhar com novas amizades, conhecer diferente tipos 
de pessoas e ao mesmo tempo criar possibilidades de 
melhoria em seu caminho profissional. 

Para boa parte dos virginianos mesmo que este-
jam saindo de seu inferno astral, o movimento interno 
ainda será de muita sensação de solidão ou de ser 
uma pesa estranha no contexto. Pessoas que vem de 
longe ou que moram longe trazem grandes ideias ou 
renovações para a alma do nativo. Uma nova filosofia de vida está 
se formando na alma do virginiano.

O libriano pode estar sentindo algumas dificuldades 
em seu relacionamento pessoal, alguns terminaram 
no período anterior, outros conseguiram renovar suas 
intenções para com o relacionamento que sofreu muitas 
reavaliações e modificações. Financeiramente pode haver 
uma baixa, embora intelectualmente seja bem vantajoso.

O escorpiano sofreu mudanças de pensamentos, 
de renovações em sua maneira de avaliar e de se 
expressar, de comunicar suas ideias. Portanto agora 
pode agir de um modo que seja condizente ao que 
apregoa. Seu momento de isolamento ou dificuldades 
está sendo resolvido de forma a trazer mais benefícios 
em sua vida.

O Sagitariano pode gastar com amantes ou com 
diversões nesse momento. Sua saúde tende a ficar um 
pouco fraca por estas semanas. É importante o nativo 
evitar os exageros, já que sua energia corporal está 
instável. Oportunidades em concursos ou provas.

Para o capricorniano seu esforço estará em apren-
der a lidar com a grande gama de diferenças existen-
tes em seu mundo e isso fará transformar inimigos 
em amigos se trabalhar bem com sua força interior. 
O nativo pode conhecer pessoas interessantes nesse 
momento.

Muito focado em lembranças do passado, o nativo 
de aquario pode ficar um tanto quanto isolado ou sob 
o peso de uma grande e profunda transformação que 
está ocorrendo. Sua mente estava mais confusa, mas 
agora ela tem a oportunidade de atuar de forma mais 
organizada que antes.

O pisciano precisa tomar cuidado nos gastos 
com seus amigos ou com seus projetos pessoais. O 
momento mostra que você pode estar se deixando 
levar pelas ideias de outras pessoas, além disso é 
interessante manter sua mente livre de pensamentos 
obsessivos. Seu trabalho está trazendo oportunidades.

Janaina Toledo é jornalista, blogueira e apaixonada por livros. Para saber mais: @toledojanaina no Instagram

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

Latina tem início hoje, dia 
24, e segue até o dia 23 de 
setembro. E para este ano, 
a Expoflora preparou uma 
festa ainda mais bonita e ale-
gre para dar as boas-vindas 
à Primavera 2018 e mostrar 
ao público as novidades do 
mercado floricultor.

Os ingressos custam R$ 
48 na bilheteria e podem ser 
adquiridos, também, pela in-
ternet, no site www.ingres-
sorapido.com.br, ou com os 
representantes informados no 
site www.expoflora.com.br. 
Informações pelo telefone (19) 
3802-1499, das 9h às 17h.

Este ano, entre as novidades 
em flores e plantas, estão a rosa 
“Inglesa” (que tem mais de 100 
pétalas e lembra as raras e caras 
peônias), a pelargonium (que se 
parece com o gerânio) e a penta 
(com suas flores em forma de 
estrelas de cinco pontas).

Destaque para a petúnia “Ni-
ght Sky” (roxa com pigmentos 
brancos, remetendo a um céu es-
trelado) e para a craspédia (arre-
dondada, com várias florzinhas 
amarelas). O público conhece-
rá ainda as alstresias (mistura 
de alstroemérias com frésias), 
as alstroemérias “Jumbo” e 
“Azul”, a suculenta echevéria 
na cor chocolate e duas novas 
variedades de crisântemos 
(“Lígia” e “Ipanema”).

Os restaurantes e as confeita-
rias também prepararam receitas 
especiais para comemorar os 70 
anos da imigração holandesa, 
como o “Martin pork” (cotovelo 
de porco holandês) e o “Len-
tebloem” (flor da primavera), 
criações do chef Frank Martin 
Gerritsen, da Martin Holande-
sa, e a salada de flores do Res-
taurante Casa Bela. A Omma 
Beppi apresentará queijos 
especiais dos Países Baixos, 
como o “Maasdam” e os “Gou-
da”, temperados com cominho 
ou ervas mediterrâneas.

Parque 
O Parque da Expoflora é 

repleto de jardins e áreas de 
descanso com bancos à sombra 
das árvores. São duas praças de 
alimentação, com 16 lanchone-
tes, além de sete restaurantes 
(de fast-food até comidas na-
cionais e típicas holandesas) e 

duas confeitarias.
O amplo estacionamento 

comporta cinco mil veículos 
em sistema rotativo. São 200 
sanitários, um fraldário, dois 
postos médicos e guarda-vo-
lumes. Há bebedouros com 
água fresca espalhados pelo 
parque. As equipes de apoio 
estão sempre próximas para 
atender o visitante.

São três pavilhões de expo-
sição (Shoppings Vermelho, 
Verde e Azul), onde podem ser 
encontrados cerca de 250 es-
tandes com uma variedade de 
produtos, desde artesanatos 
a produtos industriais e para 
decoração, além de móveis e 
utensílios domésticos.

Novidade
O personagem Tulipo ga-

nhou este ano uma casa e uma 
banda. A casa - que tem arquite-
tura holandesa e cascata artificial 

que cai do telhado para regar o 
florido jardim externo - é mobi-
liada e decorada com cortinas 
brancas de renda, cerâmicas 
típicas de Delft sobre as mesas 
e lindas floreiras que ornamen-
tam os grandes janelões. O Tu-
lipo terá uma banda, a “Chuva 
de Pétalas”, que se apresentará 
em frente à nova casa, na Ala-
meda Amsterdã, e participará 
da Parada das Flores.

Outra novidade são os cur-
sos “Flores e plantas para a sua 
casa”, ministrado pelo agrô-
nomo Jean Koesten Ferreira 
e “Paisagismo e jardinagem 
para iniciantes”, pelo paisagista 
Mauro Contesini. As aulas 
serão 100% práticas com o 
objetivo de ensinar os parti-
cipantes a montar arranjos e a 
criar pequenos jardins. Serão 
90 cursos, com uma hora de 
duração cada, entre os dias 29 
de agosto e 23 de setembro.

A Expoflora pre-
parou uma festa 
ainda mais bonita 
e alegre para dar 
as boas-vindas à 
Primavera 2018. 

A Secretaria de Cultura, promove 
neste domingo, dia 26 de agosto, mais 
uma edição do “Tardes do Rock” a partir 
das 18h na Concha Acústica do Parque 
Ecológico. 

Sobem ao palco as bandas Darksmile, 
Cavaleiro Dragão e H2Álcool. 

Realizado há mais de dez anos, o 
evento visa estimular o interesse da 
população pelo rock valorizar os grupos 
da cidade e região e oferecer mais uma 
opção de lazer gratuita à população.  
 Mais informações pelo telefone 
(19) 3894-1867. 

DIVULGAÇÃO

Cavaleiro 
Dragão será 
uma das 
atrações do 
evento
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CINEMAEm agosto as raízes da cul-
tura popular se unem a música 
erudita com um convidado 
muito especial.  A Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba convi-
da o violeiro Ivan Vilela para 
mais um concerto da tempora-
da 2018. A abertura ficará por 
conta da Orquestra de Violas de 
Indaiatuba. A entrada é gratuita 
e as senhas serão distribuídas 
uma hora antes do início do 
concerto. Convidem seus ami-
gos e familiares! 

Pela Taça Tupi: Jogo de volta na quarta etapa da Taça Tupi, que 
aconteceu em Indaiatuba, no campo municipal de Rugby, na tarde do 
sábado dia 18/08/2018, onde se encontraram os nossos meninos do 
Tornados, que jogaram contra os Inconfidentes de Ouro Preto, com 
um score de 95 a 05. Pelo Paulista B: Domingo dia 19/08, nossos 
meninos do Tornados Rugby de Indaiatuba, foram à cidade de Ame-
ricana, para mais um jogo pelo Paulista B, contra o Piratas Rugby, 
em um escore de 46 a 25 para o Tornados, agora acabou a primeira 
fase, vamos aguardar alguns resultados, para sabermos se fechamos 
a chave em primeiro ou em segundo lugar, para vermos com quem 
jogaremos aqui em Indaiatuba. AVANTI TORNADOS!!!!!!O Dia Mundial da Limpeza Ambiental é realizado no 

mundo inteiro, em toda cidade que possui uma sede do Lions 
Clube. Aqui em Indaiatuba, o Lions existe há mais de 50 anos 
e, atualmente, é presidido pela CL Cleide Maria Lodigiani. A 
limpeza da Praça Lions começou às 9h da manhã do dia 18/08, 
e contou com a ajuda da Prefeitura de Indaiatuba por meio 
da Semurb-  Secretaria de Urbanismo e a participação de 18 
associados do Lions Clube.

Na noite do dia 21/08/2018, o Rotary Cocaes, realizou sua 
7ª reunião ordinária, reunião festiva em homenagem ao Dia 
dos Pais, todos os pais presentes receberam mimos pela data

A equipe da Candel Materiais Elétricos agradece todos os 
clientes que compartilharam o sucesso da inauguração da 
loja no último sábado. Rua Candelária, 1042 no Centro

Lucio da Total Veículos fechando parceria com a Autocheck 
Vistoria Veicular

Edson Polimentos Estética 
Automotiva, sempre atendendo 
seus clientes com dedicação e 
profissionalismo!

O cantor Paulo César se 
apresenta amanhã, dia 25, às 
21h, no Indaiatuba Clube. Não 
perca! Informações 3834-2399

Clientes Geiza e Kelly e vendedora Marlene da Di Casa 
Móveis Indaiatuba

Militar da reserva Arlei Evangelista, com o  Comandante do 
Regimento Deodoro Tenente Coronel  Ricardo Alves Pereira e o 
Vereador Wilson Leonardi no evento de volta a Caserna 2018 em Itu

MEU EX É UM ESPIÃO - Lançamento  -  Comédia / Ação  -  Classificação 16 anos  
-  118 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   21h15
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   15h45  /  18h35
........................................................................................................................................
SLENDER MAN - PESADELO SEM ROSTO - Lançamento  -  Terror  -  Classifi-
cação 12 anos  -  93 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   19h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta (29):   
17h05  /  21h50. Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h30  /  17h05  /  21h50
........................................................................................................................................
EM UM MUNDO INTERIOR - Estreia  -  Documentário  -  Classificação livre  -  75 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26):   14h40. Segunda (27),  Terça (28)  
e  Quarta (29):   16h10
........................................................................................................................................
CENTENÁRIO INGMAR BERGMAN - Celebrando os 100 anos de nascimento de 
um dos mais importantes diretores do cinema mundial. Sessões no Shopping Jaraguá, 
diariamente às 19h10, em cópias digitais restauradas - Ingresso único R$ 15,00. Apoio: 
Embaixada da Suécia no Brasil / FJ Cines
Quinta (23): MORANGOS SILVESTRES - Ano de produção 1957 – Drama - Le-
gendado –  Classificação 10 anos
Sexta (24): PERSONA - Ano de produção 1966 – Drama - Legendado – Classifi-
cação 14 anos
Sábado (25): GRITOS E SUSSUROS - Ano de produção 1972 – Drama - Legendado 
– Classificação 16 anos
Domingo (26): SONATA DE OUTONO - Ano de produção 1978 – Drama - Legen-
dado – Classificação 14 anos
........................................................................................................................................
BERGMAN - 100 ANOS - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a 
exibição*  -  Documentário  -  Classificação 12 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (28):   19h30 *Atenção: para a sessão “Cineclube”, ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
........................................................................................................................................
O PROTETOR 2 - 2ª semana  -  Thriller de Ação  -  Classificação 16 anos  -  121 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26),  Terça (28)  e  Quarta (29):   15h45 
[TC]  /  21h15 [TC]. Segunda “Top” (27):   15h45 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá Quinta (23)  a  Domingo (26),  Terça (28)  e  Quarta (29):   18h30 
[TC] Segunda “Top” (27):   18h30 [TC]  /  21h15 [TC]
........................................................................................................................................
CHRISTOPHER ROBIN - UM REENCONTRO INESQUECÍVEL - 2ª semana  
-  Aventura / Fantasia  -  Classificação livre  -  104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Sexta (24)   e   Domingo (26):   20h00 Terça (28):   15h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá  -  atenção especial para os horários desta versão Quinta (23),  Se-
gunda (27)  e  Quarta (29):   15h00  /  20h00 Sexta (24):   15h00 Sábado (25):   15h00  
/  17h30  /  20h00 Domingo (26):   15h00  /  17h30 Terça (28):   20h00
........................................................................................................................................
MENTES SOMBRIAS - 2ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (23)  a  Quarta (29):   17h45  /  20h10
........................................................................................................................................
O NOME DA MORTE - 2ª semana -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  98 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá Quinta (23)  a  Segunda (27)  e  na  Quarta (29):   21h30 *Excep-
cionalmente na terça dia 28, não haverá exibição deste filme
........................................................................................................................................
VIDAS À DERIVA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Quinta (23)  a  Quarta (29):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá Quinta (23)  a  Quarta (29):   15h20
........................................................................................................................................
MEGATUBARÃO- 3ª semana  -  Aventura / Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  114 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá Quinta (23)  a  Quarta (29):   18h00
Polo Shopping Quinta (23)  a  Quarta (29):   16h30  /  21h35
3D - DUBLADO
Polo Shopping Quinta (23)  a  Quarta (29):   19h00
........................................................................................................................................
MAMMA MIA! - LÁ VAMOS NÓS DE NOVO - 4ª semana  -  Comédia / Musical  
-  Classificação 10 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Quinta (23)  a  Domingo (26):   16h35 Quarta (29):   19h00 *Ex-
cepcionalmente na segunda, dia 27, não será exibida esta versão  Terça, dia 28, não 
haverá exibição deste filme
DUBLADO
Shopping Jaraguá Segunda “Top” (27):   19h00
........................................................................................................................................
MISSÃO: IMPOSSÍVEL - EFEITO FALLOUT - 5ª semana  -  Ação / Aventura  
-  Classificação 14 anos  -  147 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (23)  a  Segunda (27)  e  na  Quarta (29):   20h40 *Excepcio-
nalmente na terça, dia 28, não será exibida esta versão
DUBLADO
Polo Shopping Sábado (25)  e  Domingo (26):   15h10 Terça “Top” (28):   20h40
........................................................................................................................................
HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - 7ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Clas-
sificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (23),  Sexta (24)  e  na  Segunda (27):   18h20 Sábado (25)  
e  Domingo (26):   14h10  /  18h20 Terça “Top” (28)  e  Quarta “Charmosa” (29):   
15h20  /  18h20
........................................................................................................................................
OS INCRÍVEIS 2 - 9ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Classificação 
livre  -  127 minutos
DUBLADO
Polo Shopping Somente Domingo (26),  na Terça “Top” (28)  e  na  Quarta “Char-
mosa” (29):   14h50
........................................................................................................................................



Chácara Cruzeiro para alugar com salão de festa, 
playground, 2 piscinas (adulto/infantil), deck, campo 
de futebol com grama sintética e estacionamento.  
“Onde Seus Momentos Se Tornam Inesquecíveis” F. 9.9112-6333
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com 
professores capacitados para atender diversas idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Luisa Eugênio e Isabelle Eugênio em recente 
jogo de reinauguração dos campos

Auxiliares de campo da escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro

Alunos da escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
jogo de reinauguração dos campos 1 e  2 da escola

Equipe Sub 9 da Escola de futebol Oficial do 
Cruzeiro em recente treinamento

Solindo, Isaura, Marina, Rozimeire Trevizan e Matheus

Karen e WernerJaderson, Polyana e a princesa Mariah

Empresários do Prata da Casa unidos para realizar o 
Evento beneficente, que foi um sucesso!

Darci e Aline

Anderson e Cesar no Cintra Restaurante

A querida amiga e cliente 
Sonia da Casa de Carnes 
Humaitá está sempre com 
os melhores produtos

Excelentes cozinheiros da Cozinha Maricota

Calliopi Stela Rocha e Pedro Paulo Rocha, da escola de arte 
em cerâmica Calliopi

O lindo Arthur curtindo um 
delicioso passeio com a mamãe 
Renata, aproveitou para posar 
para o click do JME



Adelaide Decorações

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

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

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela do 
Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha aquele 
senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e mandioca 
fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  experimentar na R. 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Tire sua Bike do chão com os suportes de parede, trabalhamos com 
vários modelos. Não deixe de conferir isso e muito mais na Duas 
Rodas Bicicletas! Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Sugestão para o almoço de sábado, 25/08: Risoto Caipira. Uma 
combinação deliciosa com quiabo, abóbora cabotiá e panceta. 
Ficou curioso? Vem provar!. Você não pode perder essa maravilha. 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

A doutora Ana 
Lúcia que cuida 
com muito amor 
de Bethoven do 
proprietário  Valdir 
Zanini na Clínica 
Bicho Amigo

Escola Automotiva

A Escola Automotiva está com matrículas abertas para manhã e 
tarde. 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)

A Fina  Estampa Decorações  está fazendo dois anos e quem 
ganha é  você. Promoção  imperdível  de papéis de parede vinílico 
lavável importado por apenas R $ 89,00 o rolo medindo 53 cm de 
largura por 10 metros de comprimento. Rua Armando Salles de 
Oliveira, 944 - Cidade Nova - Fone: 19 3329-0964 / 19 99547-0667

A competente equipe da Bicos e Focinhos que faz o sucesso 
da clínica: Andréa - Médica Veterinária / Larissa - Estagiária / 
Luciana - Auxiliar Veterinária / Mislene - Médica Veterinária

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!

Aline com o namorado João Paulo

Aline, proprietária da loja com sua atendente Eliete

Alunos do 2º ano do Colégio Alves de Olivera com a Professora 
Adriana se divertindo no dia da culinária

Os alunos do Etapa 1 da professora Rachel do Colégio Alves de 
Oliveira trabalhando coordenação motora fina

A noiva Alice 
Pedroso Melato. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Maria Julia, Carolina e Maurício

Valmir e Tony
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Venha fazer o Curso de Designer de sobrancelhas na 
CETEC Centro Técnico de Estética e Cabelo

Jaqueline, Cintia, Liliane, Tatiane e Joana da Auto Escola 
Nato Indaiatuba

Rógerio e Natalia, curtindo um sábado na Pizzaria 
Torrelaguna, que fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau do 
Amaral,587 , Itaici

No dia do seu casamento você não pode se preocupar com nada... 
precisa apenas aproveitar cada momento deste dia inesquecível. 
E para isso, Tiago Costa Hairstylist oferece os serviços de Cabelo 
e Maquiagem no local que você escolher (hotel, sua casa, local 
do evento). O importante é você poder relaxar e aproveitar aos 
nossos cuidados. Agende seu horário Tel.: (19) 2516-6869.

Congesa realiza evento para clientes e convidados

Pedro Bull, e Thayla Mariana da SMART MOBILE que inaugurou 
no ultimo sábado no Shopping Jaraguá, a SMART MOBILE chega 
com muitas novidades e promoções! Uma variedade enorme 
de capinhas, assistência especializada das maiores marcas de 
celulares, O MAIS EXPRESSÃO deseja muito sucesso

No último sábado, a Congesa surpreendeu seus clientes e 
convidados com um evento único. 
A Construtora presenteou à todos com uma dose máxima 
de profissionalismo, demonstrando como é feito a 
concretagem de uma laje/piso. Na ocasião foi concretada 
a laje do primeiro andar. Todos os presentes ficaram 
satisfeitos com o aprendizado!!!!

Cerimonialista Ivanilde Reis e sua equipe parabenizam o 
casal Carol e Thalles

Terceiro ano do ensino médio do Colégio Rodin , no Sarau 
que aconteceu no dia 10/08

Camila, Eliete, Aline(proprietária), Dona Terezinha e Sr. Adão, 
estiveram comemorando o aniversário de 02 anos da Loja Fina 
Estampa, o Mais Expressão deseja Parábens e Muito Sucesso

Amiga diva Elaine Tiziani Staianov  conferindo as novidades 
de By Faby Modas.jpg



negócios & classificados
Nº 811

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. Córdo-
ba 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 (oportunidade) 
80m²,  piso superior. R$:550,00

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

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXIMO AV CONCEI-
ÇÃO SALÃO APROXIMANDAMENTE 700m² 
R$4000.00

LOCAÇÃO - CASAS

VILA GEOGIRNA CA0255 IMÓVEL DE FUNDO, 
QUINTAL INDIVIDUAL. 01 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, E GARAGEM P/ MOTO. R$ 700,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA CA03040 01 DORM, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, 1 VAGA P/ MOTO R$ 700,00

JD MORADA DO SOL CA02977 02 DORMITÓ-
RIOS, 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 BANHEIRO 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

PARQUE DAS NAÇOES – CA03067
03 DORM.(1 SUITE), SALA, COZINHA , BANHEIRO, 
GARAGEM PARA DOIS CARROS, AREA DE 
SERVIÇO. R$:1.200,00 + IPTU.

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

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

COND MORADAS DE ITAICI CC00055 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA, COZINHA PLAN, 
GARAGEM P/02 AUTOS COND COM PISCINAS, 
SALÕES, PLAYGROUND, PARQUES P/ CÃES R$ 
1400,00 + COND + IPTU

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

VILA GEOGIRNA CA03058 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, ÁREA DE LUZ, COZI-
NHA, BANHEIRO E GARAGEM 2 AUTOS
R$ 1.900,00 +IPTU

JD. PAU PRETO CA03068 02 DORM. (1 SUITE 
AMPLA COM BANHEIRA), AMPLA SALA, COZINHA 
, BANHEIRO,  CORREDORES DE AMBOS OS 
LADOS E QUINTAL, GARAGEM P/ DOS CARROS. 
R$: 2.200,00.

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 (PROX AV 
CONCEIÇÃO)  sobrado: ampla sala, escritório com 
suíte piso superior: 02 dormitórios (1suíte), sala, 
cozinha e despensa  terreno  1.000m² na cidade  
R$ 2500,00 + IPTU

CASA COMERCIAL NO CENTRO 4 DORMITÓ-
RIOS, 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 {OPORTUNI-
DADE} 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, co-
zinha, 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.

AQUI SE VIVE- VILA MARIA HELENA – AP00863 
03 DORM.(1 SUITE), SALA, COZINHA,BANHEIRO, 
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA. APARTAMENTO 
TODO COM MOVEIS PLANEJADOS. A.U:78M² 
COND:300,00 + IPTU:100,00. R$:1.700,00
 
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 24 DE MAIO – AP00864 02 DORM. (1 
SUITE COM CLOSET E ARMÁRIOS E CAMA). 
SALA (COM SOFÁ PAINEL), SALA DE JANTAR 
(COM MESA DE 6 CADEIRAS). COZINHA (COM 
ARMÁRIOS PLANEJADOS FOGÃO COOKTP E 
SUGAR), BANHEIRO ( COM ARMÁRIO PLANEJADO 
E BOX DE VIDRO), GARAGEM P/ 01 CARRO, ÁREA 
GOURMET COM CHURRASQUEIRA “CARVÃO”. R$: 
1.800,00+  COND: 400,000,00.

CENTRO- JATOBA  AP00845 03 DORM, (1 SUITE), 
SALA 2 AMB. ,COZINHA, VARANDA, GARAGEM P/ 
02 CARROS. 120M² R$: 2.300,00 + COND. + IPTU
 
CENTRO EDIFICIO RAQUEL – AP 00865 03 DOR, 
(1 SUITE), 02 BANEHIRO (COM BIDE E AGUA 
QUENTE ), 1 QUARTO P/ EMPREGADA COM 1 
BANHEIRO, LAVABO,  2 SACADAS, COZINHA 
PLANEJDA, SALA DE TV, SALA DE JANTAR, A.S 
COM MOVEIS PLANEJADOS, GARAGEM P/ 02 
CARROS, AREA DE CHURRASQUEIRA . A.T 132M² 
R$: 2.300,00 + COND: 700,00.

APARTAMENTO ED CISA AP00843 LINDO APAR-
TAMENTO 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

JD. COLIBRIS – COND. VITORIA REGIS –
AP00862 02 DORM., SALA, COZINHA(PLANEJA-
DA), BANHEIRO (PLANEJADO), GARAGEM PARA 
1CARRO. CONDOMINIO COM SALAO DE FESTA, 
AREA DE CHURRASQUEIRA, PORTARIA 24H 
COND:200,00 INCLUSO AGUA E IPTU ISENTO 
R$:175.000,00.

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

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

Jd. Alice- AP00777 2 dorms, 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

JD. ALICE – VILA DAS FLORES – AP00861 02 
dorm, sala (com moveis planejados), cozinha (com 
moveis planejados e fogão cooktop), banheiro 
(com moveis planejados), lavanderia (com moveis 
planejados), garagem pra 1 carro coberta. Imóvel tem 
um quintal privativo.  Iptu: 800,00 + cond:320,00 - já 
incluso água e gás. Condomínio tem piscina, salão de 
festa, área gourmet, play ground, portaria 24h. 
AP: 50m² A.U: 60m². R$: 250.000,00.

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00818 03 dormitórios (01 suí-
te), sala, Wc, Coz c/ 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 ser-
viço, 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$:300.000,00

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

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

VILA SFEIR – AP00859 03 dorm. sendo 1 suite, 
sala, banheiro,cozinha,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

 CIDADE NOVA – AP00639. IMOVEL NO COND. 
CENTRAL PARK AU 108 M²,03 DORM. C/ARMA-
RIOS PLAN (1 SUÍTE C/ AR COND), WC, SALA 2 
AMB C/ PLANEJADA E AR COND,LAVABO,ESCRI-
TORIO,COZINHA PLANEJADA C/FORNO COOK 
TOP ,DESPENSA, A/S, 2 VAGAS LIVRE COBERTAS 
,DEPÓSITO NA GARAGEM,ÁREA DE LAZER 
COMPLETA. 
R$: 690.000,00.

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, QUAR-
TO, 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, churrasqueira 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 Serviço Coberta, Sala, ampla cozinha 
americana, Garagem Coberta para 2 Veículos + 2 
Motos, Portão Eletrônico e Churrasqueira. A.T 137m² 
A.C 110m² R$295.000,00

JD BELA VISTA CA03034 02 DORM (1SUÍTE), 
SALA,1 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, LAVABO, QUINTAL E GARAGEM 
P 02 AUTOS COBERTA A.T 250m² A.C 170m² R$ 
400.000,00 

JD HUBERT CA03062 Sobrado 03 dormitorio,01 suí-
te, 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 planejado, área 
gourmet com lavabo planejados e piscina 7m² por 
2.20m² com led e cascata  R$ 800.000,00 Documen-
tação em ordem. Aceita permuta por apartamento 
na baixada Santista (preferencia Praia Grande, 
Santos ou Guarujá)

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 100m²  ca02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², Playground, Salão de fes-
tas, 2 Piscinas, 03 dormitórios com sacadas (1 suíte), 
com piso laminado Duraflor, 2 banheiros (1 lavabo), 
com box de vidro temperado.  Sala 02 ambientes, 
Cozinha com armários planejados e Lavanderia com 
piso em Porcelanato.  Quintal com Churrasqueira e 
Espaço Gourmet coberto contendo pia e churrasquei-
ra. 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.

COND. GUARANTAS – CC00065 Sobrado com 
3 dormitórios (sendo 1 suíte) todos quartos com 
sacada Sala de Jantar e TV, 3 banheiros, (sendo 
1 lavabo) Box de Vidro Temperado colocado 
nos 2 banheiros Piso de Porcelanato, Escada de 
Mármore Travertino Quintal com Churrasqueira, 
Pia externa e Cobertura com Vidros Temperado 
e ótimo acabamento Jardim Frontal montado e 
Vagas para 2 carros Energia interna 110v e 220v 
Metragem 130 m2 (terreno) sendo 98 m2 área 
construída (sobrado) Condomínio possui Piscina, 
Play Ground, Salão de Festas e Quadra Valor do 
Condomínio r$ 308,00 Valor do IPTU ANUAL r$ 
800,00 OBS. o objetivo principal é a venda, mas 
dependendo da proposta, aceitaríamos alguma 
permuta de algum terreno num condomínio na 
região, por exemplo o Park Real, ou ate mesmo 
uma casa térrea no park real ou algum outro 
condomínio da região. Apartamento por hora não 
nos interessa em permuta e nem sobrado. R$: 
398.000,00

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES (1 MASTER) COM MOVEIS PLANEJDOS 
AR CONDICIONADO, SALA 2 AMBIENTES, 
LAVABO, ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO, 
COZINHA PLANEJADA, DESPENSA C/ PRATELEI-
RA, AREA GOURMET COM CHURRASQUEIRA, 
PISCINA DE ALVENARIA COM CASCATA, 5 
BANHEIRO, GARAGEM P/ 2 CARROS COBERTA E 
2 CARRO DESCOBETA.
A.T; 360M² A.C: 3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHÁCARAS

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

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

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAICI – CH00330 
Casa dividida em 3 partes:  1° casa principal , 3 
suítes, uma com cama king, outra cama Queen, 
outra com sofá  cama casal, que também é 
escritório. Todos equipados com ar condicionado, 
armários e comodas. Cozinha americana com armá-
rios , geladeira, freezer, microondas, forno e elétrico, 
mesa com 6 cadeiras, ara condicionados splits-
-30.000BTUS. Sala com 03 sofas, lavanderia, ar- 
condicionado e lavabo. Todas as cortinas blackout, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 4 
carros . Lavanderia completa com maquina de lavar, 
tanque, com vários armários. 2° área gourmet com 
mesa para 8 lugares, churrasqueira, forno de pizza, 
2 pias, armários, fogão a lenha,geladeira,freezer e 2 
espreguiçadeiras. Piscina, chuveiro externo. 3° Po-
mar, casa de ferramentas. A.T: 1.350m² A.C: 250m² 
R$:1.400.000,00. (valor p/ venda) R$:7.000,00 
(valor p/ locação)

VENDA -TERRENOS 

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

JD. LAURO BUENO –TR00805 TERRENO PLANO 
COM 180M²  9X20. R$: 150.000,00.

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

Jd. Alice – TR00795 Terreno de 125 m² R$ 
165.000,00

Jd. Helvétia – TR00796 Terreno de 255 m² - lote 12 
R$ 170.000,00

Terreno de 265 m² - lote 13 R$ 170.000,00

Terreno de 295 m² - lote 14 R$ 180.000,00

Terreno de 335 m² -lote 15 R$ 180.000,00

Cond. Montreal – TR00791 Terreno com 167,21m² 
R$ 177.000,00

JD. MARINGA – TR00804 TERRENO COM 313,08M² 
R$: 192.000,00.

COND. VISTA VERDE – TR 00803 TERRENO COM 
180M² R$:196.000,00.

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

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

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

ITAICI CC00058 03 DORM. COM 01 SUITE, LA-
VABO, 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, COZINHA, A.S, WC, GARA-
GEM P/ 02 AUTOS.  COND.214,00 + IPTU:90,00. 
A.T: 175M² R$:550.000,00.

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 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 :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 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:120M² 
R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063 03 DORM. SENDO 1 SUI-
TE, W.C (ARMARIO PLANEJADO, BOX DE VIDRO, 
CHUVEIRO LORENZETI), SALA DE ESTAR (SANCA 
DE GESSO COM LUZES DE LED), COZINHA 
AMERICANA (PLANEJADA COM FOGAO COOK-
TOP, BRASTEMP ACTIVE 5 BOCAS), A.S, AREA 
GOURMET COM CHURRASQUEIRA (ARAMRIO 
PLANEJADO , PIA E GABINETE)E QUINTAL, GARA-
GEM 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, CHURRAS-
QUEIRA, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM 
PRA 02 CARROS. A.T108M². + COND.214,00. 
R$:689.000,00.

CONDOMINIO VISTA VERDE CC00067 03 SUITES, 
SALA, COZINHA, HIDROMASSAGEM, BANHEIRO, 
GARAGEM P/ 03 CARROS, A.S, AREA GOURMET. 
R$: 690.000,00.

COND. MARIA DULCE – CC00064 SOBRADO COM 
3 SUITES COM CLOSET, SALA 3 AMBIENTES, 
COZINHA PLANEJADA ,LAVABO, ESCRITORIOS 
,AREA GOURMET E PISCINA, GARAGEM P/ 2 
CARROS COBERTAS E 2 CARRO DESCOBERTA. 
A.T:300M² A.C:270M² R$: 1.200.000,00

CENTRO- CASA + COMERCIO CA03069 03 DORM, 
3 BANHEIRO,SALA , COZINHA, GARAGEM P/ 02 
CARROS. A.C: 200M² A.T: 200M² EXCELENTE IMO-
VEL COMERCIAL. PONTO COMERCIAL +CASA AO 
LADO SÃO 10M² DE FRENTE A RUA 24 DE MAIO E 
20M² PARA A RUA 09 DE JULHO. R$: 1.200.000,00.

"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.

Vende-se apartamento JD. COLIBRIS  02 dorm. Sala, cozinha planejada, wc e 1 vaga. R$ 175.000,00



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 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, lavanderia, wc social, 
ar condicionado, piscina, churr, 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 
tríplex – 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. Gar, 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$380 MIL – terreno com 
casa velha 280 m²
TE.74 – JD.MONTREAL – R$170 MIL – 171, 5m²
TE.75 – JD.MONTREAL – R$153 MIL – 150m²

CHÁCARAS 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
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3dorms, sendo 
1 (st) e 2 com ae, sala 2 ambientes, coz com ae, 
wc, churrasqueira, edícula com wc, garagem
CENTRO – R$1800,00 – 2dorms, sala, coz com 
armários, 2wc, portão eletrônico, gar p/ 2 carros.
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 657761 – Jd. do Valle-  3 dorm.
(suite) / sala / coz. / wc / as / edicula / gar. 
2 vagas / chur. / R$ 410.000,00

ref. site 181202 - Duetto Di Mariah - 3 dormt/ 
1 suíte / sala 2 amb/ coz planej/ lavand/wc /2 
gar/ varanda gourmet/ R$390.000,00

ref. site 134231 - Carlos androvandi  - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / lavanderia 
/ gar. R$ 162.000,00

ref. site 459671 - Villa das Praças - 2 
dorm. / sala 2 amb. / coz. / wc / as / 1 gar. 
R$ 700,00 + Cond + IPTU 

ref. site 360002 - Spazzio Illuminare - 3 
dormt/ 1 suíte / sala 2 amb/ cozinha pla-
nej/ lavand/ wc / 1 gar R$220.000,00

ref. site 32702 - Centro - 2 dorm. + arm. 
+ sacada / sala / coz. / copa / wc / lavand 
– R$1.000,00 + IPTU

ref. site 461891 - Jardim Laguna – Ter-
reno com 300 m² -R$175.000,00

ref. site 808991 - Jardim Bréscia – Ter-
reno com 300 m² - R$155.000,00

ref. site 41351 – Jd. Bom Principio - 3 
dorm.(1 suite) / sala / coz. / wc / as / 2 gar. 
r$ 1.500,00 + IPTU

ref. site 33908 – Pátio Andaluz-  3 dorm.(suíte) 
/ sala / coz.planej. / 2wc. / as / gar.2 vagas R$ 
1.800,00 + Cond. + IPTU / R$450.000,00

ref. site 05144 – Jd. Maria Helena - 3 
dorm.(suite + closet) / sala / copa / coz. 
/ wc / as / gar. R$ 1.500,00 + IPTU

ref. site 317102 – Jd. Morada do Sol - 
1 dormt / cozinha/ wc social / lavand 
R$650,00 - Incluso água, luz e IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES



B4 Imóveis

Vende-se casas indaiatuba

Oferta imperdível! 03 casas de 02 cô-
modos e wc em lote de 125m ²na morada 
do sol, ideal para locação, com ren-
da de R$1.600,00 por mês por apenas 
R$180.000,00. Ou R$80.000,00 de entrada 
+ 90 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 mes de agosto por R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suite, garagem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  R$80.000,00 
de entrada + 90 x R$1.650,00 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 agosto de: R$300.000,00 por ape-
nas: R$245.000,00 ac. Financ, ou terreno no 
negócio. F. 19/99762-7997/3935-3294 corra!
Jardim Hubert: 03 dormitórios (01 sui-
te) 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 agosto por R$270.000,00 aceita lote/ 
financiameno. Tel: 19-99762-7997/3935-
3294.corra!

Jardim Adriana - excelente casa em dois pavi-
mentos, sendo no pav superior:02 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 terre-
no com piso ideal para piscina, garagem com 
portão eletronico. De R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de agosto por R$290.000,00 
corra! Tel: 19-/997627997.aceita apartamento 
nonegócio.
Jardim Itamaracá - 02 dormitórios (01 suite) 
wc social, sala, cozinha, garagem comportão 
eletronico,110m² de área construida, em lote 
de 133m² documentos em ordem para finan-
ciamento.apenas R$280.000,00 aceita terreno 
e carro. F. 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, bosque, 
água de mina, 01 tanques com peixes abas-
tecido 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 + parcelamento. F. 19-99762-
7997/3935-3294

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

Área de 7.600m2 em São Miguel Arcanjo com 
uma casinha simples: apenas R$12.000,00 de 
entrada e parcelas de R$1.200,00 por mês 
imperdível para quem quer ter um pedaço 
de terra. Corra! 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
Jardim Alice (único lote na rua) 125m2 – 
planíssimo – R$1030,00 p/ m2 -escriturado. 
F. 19-99762-7997/3935-3294

Aluga-se casas indaiatuba

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) (frente)-01 
dorm–sala -coz. –wc – lav .R$ 700,00 
Jd. Hubert - 03dorm-sala-cozinha(com 
cooktop)-wc –lavanderia-mesanino nos fun-
dos – garagem pra 02 autos R$1200,00+iptu

Aluga-se salão comercial indaiatuba 

Jd. Moradado Sol (ant-70) R$600,00 (em 
frente a loja sonho meu)

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

LOCAÇÃO

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 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500,00 
+ 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

CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala, coz. R$800,00 
+ IPTU
CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 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 – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

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

CH00541 – ALTOS DA BELA VISTA - 3 dorms (1 suíte 
c/ hidro), sala 2 amb, cozinha c/ AE, A/S, garagem para 3 
carros, WC, Apto. de empregada, quarto de bagunça, salão 
de festas c/ churrasq e toda avarandada. Aceita permuta. 
R$950.000,00
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Sobrado em condo-
mínio fechado em 
Salto/SP - Com 5 
suítes c/ ar condi-
conado, mezanino, 
escritório, hall social, 
lavabo, sala de tv 
c/ lareira, salas de 
estar e jantar. Sala 
de almoço, cozinha 
c/ dispensa, área 
de serviço, quarto 
e banheiro de em-
pregada. Garagem 
coberta p/ 4 autos, 
churrasqueira c/ for-
no de pizza. Sauna 
c/ banheiro. Piscina 
c/ raia de 15 metros, 
prainha piscina c/ 
hidro. A.C 700 m² 
A.T 3.600 m² (60x60) 
Valor: R$ 1.500.000  
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. 
ou  R$70 .000 ,00 
de entrada + 73 X 
R$1.650,00
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área 
de luz, cozinha, ba-
nheiro e garagem 2 
autos R$ 1900.00 
isento IPTU F. 3875-
2215

Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológi-
co de R$210.000,00 
em oferta somente 
para o mês de Julho 
por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 Suíte) 
sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 au-
tos. oportunidade 
única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
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

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 eletro-
nico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita 
lote/ financiameno. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 

o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 
2 ambientes, lavabo, 
wc social, lav., 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 Jd. 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 fren-
te – Sala, coz., 1 dorm, 
Wc. Casa fundos – 1 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Jd. Santa Marta 
CA03063 - 1Dorm , 
1cozinha, copa, 1wc, 
gar 2 autos (cober-
to), portão eletrônico, 
40m² de área livre. 
A.T161m² e A.C 97 m² 
R$ 210.000 F. 3875-
2215
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
coz inha,  banhei -
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

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa 
com 7 comodos sen-
do 2 banheiros e la-
vanderia. 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 
Vendo área de la-
zer.  AT.287 m2 / 
AC.49,30 m2. Com 
piscina,  cozinha, 
dois banheiros e 
área com churras-
quei ra.  Garagem 
para 6 carros. Valor 
R$ 380.000,00, acei-
ta terreno em con-
domínio. Fone(19) 
3835-1772 ou (19) 
9 9708-3931.
Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
sala e cozinha in-
tegrada, 2 banhei-
ros, churrasqueira 
e jardim. Área de 
serviço coberta ao 
lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automa-
tizado. Grade nas 
janelas e cerca elé-
trica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734

Vila 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
Jardins do Império 
- Excelente casa tér-
rea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
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 negociar, 
se precisar voltar em 
dinheiro eu volto. Inte-
ressados ligar F.: (19) 
99136-2440
Vendo casa bairro 
Costa e Silva, 02 dor-
mitórios, sala, cozi-
nha, quintal e gara-
gem p/ 01 carro com 
salão comercial, em 
cima edícula com 
terraço, churrasquei-
ra e dois cômodos. 
Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00 contato 
F.:(19) 99321-2684.
Vende-se casa no 
Montreal Rua: Toron-
to nº265, suite master, 
2 dorm. com suite, 
entrada de ar, água 
quente energia solar, 
churrasqueira, área 
de lazer, 2 garagem, 
sala com sanca, cozi-
nha. Acabamentos de 
primeira linha. Valor 
R$470.000,00 F.:(19) 
98151-0501.

 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embut i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336
Jd. Esplanada II - 3 
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

 
Vendo Apartamento 
no Cidade Nova: com 
3 dormitórios (sendo 
1 suíte com armários 
e sacada), sala para 
dois ambientes com 
sacada, cozinha com 
armários, lavanderia 
e banheiro de servi-
ços, garagem coberta 
para 2 carros. Boa lo-
calização, próximo ao 
Carrefour e o Shop-
ping Jaraguá. Área do 
apartamento: 136m². 
Valor R$460.000,00. 
Direto com proprie-
tário. F.: (19) 3517-
2152 / (19) 99195-
1935 WhatsApp.
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
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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
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Permuta Casa 3 
dorms X apto. Tro-
co casa c/ 3 dorms, 
sendo 1 suíte, com 
uma área de churras-
queira magnífica p/a 
30 pessoas por apar-
tamento em Indaiatu-
ba. Interessados falar 
com- Márcio Franco 
F.: (19) 99976-7071 
Whatsapp

 
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 pla-
nejada, lavanderia, 
varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945

 
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 avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 

1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
 

L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 .000m² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso 
à rodovia. Aceito 
terreno de menor 
valor em loteamen-
to aberto. Doc. OK. 
F.: (19) 99321-2684 
(whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
– R$1060 P/ M2 
-escriturado. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
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 

Vendo/Troco Ter-
reno condomínio fe-
chado em Salto-SP 
Costas das Areias 
A.T. 350m². Valor 
R$160.000,00 F.: 
(11) 94997-3116 / 
(11) 97267-8341.
O p o r t u n i d a d e 
de negócios no 
Montreal Terreno 
R$150.000,00 me-
tragem: 185m². Qua-
dra: H lote14. F.: (19) 
98151-0501

 
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
 

Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, 
filmes - diversos gê-
neros, mini - séries 
e seriados. R$ 1,00 
cada ou 15 por  R$ 
100 ,00 .  Con ta to 
(19)  99193-2917 
whatsapp falar com 
Vanderlei

CPU HP Pavilion 
Slimline s5710br 
2GB de memória 32 
bits Gravador de Dvd 
SuperMulti 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. Conta-
to: (19) 3885-4406 
- (19) 98239-4260
Vendo cadeira in-
fantil para automó-
vel na cor vermelha, 
semi nova. Valor: R$ 
150,00.(19)  F.: (19) 
3875-7624
Monitor Lg Flatron 
W1952tq 19 + Cabo 
De Força Pc + Cabo 
Vga   R$220 F.: (19) 
99918-0810
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Va-
lor R$ 150,00. Esca-
pamento com ronco 
esportivo semi-novo. 
F.: (19) 98835-2781
Vendo Tapete azul 
marinho para sala. 
Valor: R$150,00 F.: 
(19) 3017-6860
Vendo Teclado YA-
MAHA F.: (19) 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 com Jandira
Vendo Video cassete 
F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 
Tratar com Jandira
Vendo Panela Japo-
nesa nova F.: 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 c/ Jandira
Vendo Bicicleta Mo-
nark nova com freio no 
pé F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 
Tratar com Jandira

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 maci-
ça. Ótimo estado F.:  
3017-5541 /  What-
sapp 99933-3572 /  
99259-1877 Claro.
Vendo Máq. de cortar 
piso até 65cm em bom 
estado.Valor: R$80,00  
F.: 3017-5541 /  What-
sapp 99933-3572 / 
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, Épicos 
, BANG BANG, Sé-
ries). Valor R$1,00 
cada. F.: 99193-2917.
Vendo Teclado marca 
Casio. Valor R$400,00 
F.:(19) 3935-1633
Vendo 2 Kit gás 
para carros. Valor: 
R $ 5 00 ,0 0  ca d a . 
F.:(19) 3935-1633.
Vendo 1 máquina de 
recarga para cartu-
chos. Valor R$500,00. 
F.:(19) 3935-1633.

 
Vendo Celta - ano 
2011 cor:  prata 
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
Vende-se Citroen 
Picasso ano 2002 
modelo 2003 com-
pleto, vidro rayban, 
2.0, 16 válvulas de 
140.000km único 
dono, banco de cou-
ro preço de ocasião. 
Valor R$9.900,00 F.: 
(19) 98151-0501
 

Ofereço-me como 
manicure e pedicure 
R$ 25,00. Faço pro-
gressiva e selante sem 
formol a partir de R$ 
50,00. (Ganha corte 
de graça) - atendo à 
domicílio. F.: 99384-
5595 / 99369-5615
Ofereço-me como 
pintor (textura, grafiato, 
projetado etc ) em ge-
ral. Entrar em contato 
com José Carlos. F.: 
(19) 99144-4770 / (19) 
99175-7217
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. R$50,00 con-
tato F.: 9.8970-1976
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório e 
etc atendimento hos-
pitalar possui expe-
riência 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  gratu i -
t o  B i o p e d a n ç a . 
Quantos kilos você 
gostaria de perder 

2kg, 5kg até 10kg. 
Ligue e agende!. 
Falar com Vander-
lei F.: (19) 99193-
2917.
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Almoxarife

Analista de PCP

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de pedreiro

Cortador de Papel 

Cozinheiro

Desenhista de Embalagens

Gerente de finanças

Gerente de produção

Mecânico de autos

Pizzaiollo

Recepcionista de Hotel

Serralheiro

Vendedor

Vigilante

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA  (CADASTRO) – 
Experiência na função. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Para traba-
lhar com montagem e instalação de vidro 
temperado e esquadria de alumínio. Possuir 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Possuir 
experiência anterior em empresas do Ramo 
de Terceirização de Serviços de Limpeza e 
Portaria ou Agência de empregos. Experiência 
em vendas de Serviços de Recrutamento & 
Seleção, temporários e terceirização. Residir 
em Indaiatuba. CNH categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa em Indaiatuba e região.
DESENHISTA - Formação Técnica em Mecâ-
nica. Experiência em Autocad 2D. Experiência 
na área de compras ou orçamentos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
FERRAMENTEIRO – Experiência em fer-
ramentaria de moldes plásticos. Residir em 
Indaiatuba ou região. Para trabalhar em 
Monte Mor.
OPERADOR DE TORNO CNC – Ensino mé-
dio completo. Curso de Metrologia e Leitura 
e Interpretação de desenho. Residir em In-
daiatuba ou Salto. Disponibilidade de horário. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Experi-
ência em controle de acesso e ronda. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC – Co-
nhecimento nos comandos Fanuc, Siemens,  
Fagor e Msc. Ter curso de metrologia e 
interpretação de desenho mecânico e/ou 
mecânica convencional. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino médio com-
pleto. Experiência comprovada em carteira. 
Realizará preparação da superfície (lixar, 
polir, desengraxar, decapar, olear), prepa-
ração 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.  Conhecimento em troca de moldes 
de injetora. Conhecimento básico: hidráulico, 
pneumático e elétrico.
VENDEDOR (A) – Ensino médio completo. 
Para trabalhar em comércio do Ramo de 
material de construção. Residir em Indaiatuba.
ESTAMOS CONTRATANDO PCD (PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA) – Para trabalhar nas 
áreas de limpeza 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.

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

Empregos
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