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Último dia de provas do Concurso Público 
da Prefeitura acontece neste domingo

Três corpos são encontrados em Indaiatuba

Imobiliária Chido Vende: 
Tradição em venda de imóveis

Topázio Cinemas completa 
25 anos em setembro

ESPECIALCOMEMORAÇÃO
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P. A3

P. A13

O senhor Antônio Migorancio Filho, conhe-
cido por “Chido”, nasceu em Itatiba em 1947. 
Mudou-se para Indaiatuba, onde seu pai montou 
uma tecelagem, localizada na Rua Pedro de Tole-
do. Desde jovem, interessou-se pela profissão de 
vendedor.

O Topázio Cinemas está comemorando 
25 anos de existência no mês de setembro e 
quem ganha com isso é o público que poderá 
desfrutar de muitas novidades que o cinema 
preparou. O anúncio foi feito em coletiva de 
imprensa realizado no último dia 27.

O 13ª Troféu Frutos de Indaiá contará com a presença de mais 
de 140 empresas, empresários e profissionais liberais.

O professor Luiz Carlos da Silva assume a vaga como ve-
reador, deixada pelo Pepo, na próxima sessão de Câmara que 
acontece na segunda-feira, 3.

FUTEBOL FRUTOS DE INDAIÁ

POSSE
P. A8

P. A3

CIDA SANTOS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mais de 140 empresas 
serão premiadas

JME

Na manhã do último domingo, o Primavera foi até Jundiaí enfrentar o Paulista pela terceira 
fase do Campeonato Paulista e saiu de lá com resultado negativo. 



Editorial
Um novo Mais Expressão 

pra você!

Artigos

Na edição desta semana, o Jornal Mais Ex-
pressão está inovando a sua forma de levar infor-
mação a você, leitor. Com um novo formato, o 
Berliner, o leitor terá mais facilidade de manusear 
e carregar o seu exemplar para onde quiser. 

A mudança foi necessária para que a moder-
nização e inovação ocorra no Jornal Mais Ex-
pressão, além de ser pensar na responsabilidade 
ecológica, uma vez que o tamanho do exemplar 
sendo menor, utilizará menos papel, e impactará 
diretamente na natureza.

Com o novo formato, foi necessária uma nova 
diagramação apresentando a você um jornal mais 
moderno e dinâmico, com textos mais objetivos e 
sucintos, assim como exige a correria do dia a dia.

A tiragem de 15 mil exemplares e as editorias 
do jornal serão mantidas e as mudanças imple-
mentadas pelo Grupo Mais Expressão seguem 
os parâmetros de jornais europeus de sucesso, e 
visam proporcionar ao público leitor mais inova-
ções e melhorias para se informar.

Campinas recebe “Jogo das Estrelas” no 
próximo dia 13, às 19h30

Segurança Pública tem Baixo Grau de 
Satisfação em Hortolândia

O evento é promovido pelo campeão mundial 
de futebol de salão, Alessandro Rosa Vieira, 
conhecido como Falcão. Estarão presentes 
grandes nomes do futebol: João Paulo, 
ex-Jogador Seleção Brasileira e do 
Guarani; Fábio Luciano, ex-jogador 
do Vasco e da Ponte Preta; e Elano, 
ex-jogador da Seleção Brasileira, do 
Santos e do Guarani. Os ingressos podem 
ser obtidos no site www.fabricadoingres-
so.com.br por R$ 20 inteira e R$ 10 meia.

Com 495 pontos no ranking da INDSAT, a 
Segurança Pública de Hortolândia mantém-se 

com Baixo Grau de Satisfação, resultado 
que coloca o setor como o segundo pior 

entre os 16 segmentos avaliados no 
município. No levantamento realiza-
do no segundo trimestre deste ano, a 
Segurança Pública conquistou apenas 

18% de ótimo e bom e 47% de ruim e 
péssimo. Os demais 35% dos entrevistados 

avaliaram-na como regular.

O auxílio-acidente para segurados que sofreram acidente de trabalho

COLCHÃO VIBROTERÁPICO

O empregado que sofre acidente de trabalho e fica incapacitado por mais de 15 dias é afastado para o INSS 
e passa a receber o benefício auxílio-doença acidentário.

O benefício é concedido com tempo limitado e, próximo de encerrar o período, o segurado deve ligar no 
135 pedindo novamente uma perícia caso ainda não consiga trabalhar ainda.

Ocorre que, após encerrar o benefício, muitos segurados não buscam o auxílio-acidente que é um benefício 
previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização no valor correspondente 
a 50% sobre o salário benefício.

Terá direito a esse benefício o segurado acidentado que tiver em dia com o INSS, sofrer acidente de trabalho 
ou de qualquer natureza, tiver redução parcial e definitiva da capacidade de trabalho que realizava habitual-
mente e existir ligação entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

Após o término do recebimento do auxílio-doença, deve ser implementado o auxílio-acidente.
Além disso, o empregado acidentado que recebeu auxílio doença, quando retornar ao emprego, não pode 

ser dispensado, porque tem direito a uma estabilidade de 12 meses.
Caso você tenha recebido auxílio doença e tenha ficado com sequelas que atrapalham a realização do tra-

balho habitual, entre em contato no 135 e agende o requerimento do benefício.

Portanto, uma noite de sono equilibrado 
proporciona o restabelecimen-
to do organismo dos desgastes 
energéticos ocorridos durante 
o dia. E para proporcionar uma 
noite de sono profundo e re-
laxante, foi criado o eficiente e 
autêntico Colchão Vibroterápi-
co MAG in RED e ENERGIA 
BIOQUÂNTICA. O Colchão vi-
broterápico vai efetivamente proporcionar 
a você repouso ao seu corpo e corrigir os dese-
quilíbrios que podem prejudicar sua saúde. Tudo 
para garantir uma melhor qualidade de vida e deixar 
você longe das estatísticas dos distúrbios do sono.

30/08 - Sexta-feira 31/08 - Sábado 01/08 - Domingo 02/09 - Sexta-feira

Máxima 31º 
Mínima 17º

Máxima 32º 
Mínima 17º

Máxima 34º 
Mínima 17º

Máxima 23º 
Mínima 20º

A2

D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OP-
ERAÇÃO: 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 
funcionam das 09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
1 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
1 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
2 DOM.   NÃO OPERA
3 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
3 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
3 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
3 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
3 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
3 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
4 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
4 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
4 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
4 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
4 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
5 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
5 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
5 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
5 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
5 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
5 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
6 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
6 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
6 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
6 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
6 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
7 SEX.   FERIADO
7 SEX.   FERIADO
7 SEX.   FERIADO
7 SEX.   FERIADO
7 SEX.   FERIADO
7 SEX.   FERIADO

RADARES DIAS - 01 A 07/09

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Tiago Cunha Pereira - OAB/SP 333.562

Você sabia que um terço de nossa vida passamos dormindo?
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Ônibus começa a operar nos finais de 
semana a partir de 1º de setembro

A3

Provas do Concurso Público da 
Prefeitura acontecem neste domingo
Serão avaliados candidatos a 42 cargos, sendo a maioria para a área de Saúde

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

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

A Prefeitura de In-
daiatuba promo-
verá no domin-

go, dia 2, a última prova 
do Concurso Público. 
Serão avaliados candi-
datos a 42 cargos, sendo 
a maioria para a área de 
Saúde. Nesta semana, 
a Prefeitura e o Institu-
to Brio Conhecimentos 
(IBC) divulgaram os re-
sultados preliminares 
das provas realizadas no 
domingo passado (26). 
As listagens com as pon-
tuações estão disponíveis 
nos sites da Prefeitura 
www.indaiatuba.sp.gov.
br ou do Instituto www.

institutobrio.org.br. No 
total, foram recebidas 
38.385 inscrições para 
os 97 cargos oferecidos.

Os candidatos que 
vão fazer as provas no 
período da manhã, às 
9h, devem lembrar que 
os portões serão aber-
tos às 8h15 e fechados 
às 8h45. No período da 
tarde, as provas come-
çam às 14h, com portões 
abertos a partir das 13h15 
e fechados às 13h45. A 
recomendação é para 
que o inscrito chegue ao 
local da prova com pelo 
menos 30 minutos de an-
tecedência do horário de 
fechamento dos portões.

Os candidatos devem 
levar caneta esferográ-

fica azul ou preta, lápis 
e borracha. Para a iden-
tificação será exigida 
a apresentação de do-
cumento de identidade 
original com foto. Caso 
o nome do candidato 
não conste na relação de 
inscritos, encontrada no 
endereço http://www.
insti tutobrio.org.br/
Candidato, também será 
preciso levar o compro-
vante de inscrição (bo-
leto acompanhado do 
respectivo comprovante 
de pagamento).

Mais informações 
confira em nosso portal 
www.maisexpressao.
com.br ou pelo si te 
www.institutobrio.org.
br/Candidato.

Os moradores do 
Parque Campo Bonito, 
Jardim das Andorinhas 
e Parque Residencial 
Sabiás já podem come-
morar. A partir do dia 
1º de setembro a linha 
328 do transporte co-

letivo urbano passará 
a funcionar também 
nos fins de semana e 
feriados. A mudança 
será feita em caráter 
experimental pelo pe-
ríodo de 30 dias. 

Objetivo de veri-

ficar a efetividade da 
utilização do serviço 
por parte dos usuários. 
Caso seja detectada 
uma demanda de pas-
sageiros suficiente, a 
extensão das datas será 
mantida.

Mudança ocorre em caráter experimental, pelo período de 30 dias

GUILHERME LIBERALESSO

Prof. Luiz Carlos assume a vaga 
deixada pelo vereador Pepo

DIVULGAÇÃO

Na última eleição, Luiz Carlos da Silva foi eleito 1º suplente do MDB

O vereador Jorge Luis 
Lepinsk, o Pepo, pediu 
licença do cargo. O pe-
dido foi feito através de 
requerimento, votado e 
aprovado pelos vereado-
res durante a 22ª sessão 
do ano, ocorrida na última 
segunda-feira (27). O su-
plente do partido (MDB), 
Luiz Carlos da Silva, o 
professor Luiz Carlos, as-

sume a vaga deixada por 
Pepo na próxima sessão 
de Câmara. 

O vereador alegou 
“motivos particulares” e 
o requerimento, baseado 
nos termos do artigo 238 
do Regimento Interno 
da Câmara, estabelece o 
período da licença, sem 
remuneração: de 28 de 
agosto à 30 de novembro.

O Prof. Luiz Carlos 
assume a vaga deixada 
pelo vereador Pepo du-
rante juramento marcado 
para a próxima sessão de 
Câmara, dia 3, às 18h, no 
Plenário da Casa. Luiz 
Carlos da Silva tem 54 
anos e já disputou o cargo 
de vereador por quatro 
eleições. Na última, foi 
eleito 1º suplente do MDB, 
com 2.550 votos válidos.  

Prof. Luiz Carlos, 
como é conhecido, é ca-
sado, tem três filhos, um 
neto, é natural de Tapirati-
ba/SP e reside em Indaia-
tuba desde 12 de fevereiro 
é 1990. Ele é pedagogo, 
historiador, supervisor 
escolar e empresário do 
ramo educacional.

LINHA 328 CÂMARA
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Justiça inocenta Reinaldo 
Nogueira de acusação
Ministério Público acusava ex-chefe do Executivo de exigir vantagens econômicas 

Encomendas internacionais 
estão sujeitas à cobrança 
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Ex-chefe do Executivo foi inocentado de ação movida pelo Ministério Público

O juiz José Eduar-
do da Costa da 
1ª Vara Criminal 

de Indaiatuba inocentou 
na última terça-feira, dia 
28, o ex-prefeito Rei-

naldo Nogueira, Thiago 
Soliani Stefani e Persio 
Paura de uma ação penal 
movida pelo Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo pelo crime de con-
cussão. A sentença foi pro-
feria em primeira instância, 
e ainda cabe recurso.

Em maio de 2017 o 
Ministério Público ajui-
zou uma ação contra os 
réus, alegando que o ex-
-prefeito teria exigido 
para si, através de Thiago 
Soliani, vantagem eco-
nômica indevida de uma 
construtora da cidade, res-

ponsável pela construção 
de um loteamento. 

O juiz José Eduardo da 
Costa da 1ª Vara Criminal 
de Indaiatuba, entendeu 
não haver indícios sufi-
cientes apresentados pelo 
MP, para uma condena-
ção, e decidiu inocentar 
os réus. “Não há nos autos 
nenhuma prova segura de 
que houve a exigência de 
vantagem indevida, exce-
to a palavra isolada do re-
presentante da empresa”.

O magistrado enten-
deu ainda que, “o ponto 
central dos autos, por-
tanto, é este: ainda que 
haja indícios do fato 
apontado pelo Ministé-
rio Público, tais indícios 
não permitem concluir 
que o réu Reinaldo No-
gueira fez uma exigên-
cia ilegal de vantagem 
para o representante”.

A decisão foi proferi-
da em primeira instância, 
e ainda cabe recurso em 
instâncias superiores.

Todas as encomen-
das internacionais que 
chegarem ao Brasil pe-
los Correios estarão 
sujeitas à cobrança do 
despacho postal, no va-
lor de R$ 15. A medida 
já está valendo desde o 
último dia 27 de agosto. 

Nos últimos anos, 
o serviço era cobrado 
apenas para os obje-
tos tributados pela Re-
ceita Federal. “Porém, 
com o aumento das im-
portações, a empresa 
precisou injetar mais 
recursos na operação 
para manter o padrão 
do serviço”, informou 
os Correios, em nota.

Segundo a empresa, 
o valor cobrado é quatro 
vezes menor que a mé-
dia praticada por outros 
operadores logísticos 
para realizar procedi-
mentos similares. 

O despacho postal, 
entretanto, não deve 
ser  confundido com 
tr ibuto ou frete .  De 
acordo com os Cor-
reios, o serviço se re-

fere às atividades de 
suporte ao tratamento 
aduaneiro realizadas 
pelo operador postal, 
como o recebimento 
dos objetos e inspeção 
por raio X, formali-
zação da importação 
no sistema da Receita 
Federal (quando for o 
caso), tratamento de 
eventuais inconformi-
dades (objetos proibi-
dos, perigosos ou com 
exigências específ i-
cas), recolhimento e 
repasse dos impostos à 
Receita Federal (quan-
do houver tributação), 
disponibilização de in-
formações ao importa-
dor para desembaraço 
da remessa via internet, 
entre outras.

Os destinatários que 
estiverem aguardando 
encomendas do exte-
rior devem acessar o 
sistema de rastreamento 
de objetos e realizar o 
pagamento do despacho 
postal por meio de bole-
to ou cartão de crédito. 
(Agência Brasil)

Saae implantará Tarifa Social a partir de 2019
DCS SAAE

O percentual de desconto chega a 50% para os consumos até 10m³

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgotos 
de Indaiatuba (Saae) 
implantará, a partir de 
2019, a Tarifa Social, 
que visa atender às fa-
mílias de baixa renda da 
cidade, que deverão se 
enquadrar em critérios 
sociais. O percentual de 
desconto será dado em 
50% para os consumos 
até 10m³ e 25% para os 
consumos de 10 a 20m³.

Para se beneficiar do 
Tarifa Social, as famí-
lias devem estar cadas-
tradas no CadUnico do 
Ministério de Desenvol-
vimento Social e devem 

possuir renda per capta 
de meio salário mínimo. 

O projeto vem ao en-
contro da proposta da 
Agência Reguladora dos 
Serviços de Saneamen-

DESPACHO POSTAL

DESCONTO

to das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí – órgão que regula 
os serviços prestados pelo 
Saae. Em audiência e 
consulta pública realizada 
no dia 17 de agosto, na 
sede da Ares PCJ, ficou 
decidido que a tarifa será 
implantada também nos 
outros municípios que são 
regulados pela agência.

A Resolução que 
define os detalhes dos 
critérios de desconto 
e cadastro tem previ-
são para ser publicada 
em setembro. A partir 
dessa publicação será 
divulgado o período de 
cadastramento dos inte-
ressados nos descontos 
para 2019.
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Comemorações do 7 de 
setembro tem início no dia 3
Desfile Cívico será realizado no dia 07 a partir das 8h30 próximo ao barco
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O Desfile Cívico de Indaiatuba contará com aproximadamente 3 mil integrantes

Projeto de Lei prevê 
descarte correto

As comemorações 
da Independên-
cia do Brasil 

acontecerão durante todo 
o mês de setembro. De 
03 a 23 a Praça Dom Pe-
dro II receberá o Projeto 
Praça Patriota, que este 
ano terá como tema “A 
pátria e seus símbolos: O 
Exército Brasileiro”. 

Trata-se de uma expo-
sição com equipamentos 
utilizados pelos soldados 
e painéis retratando a 

história do exército brasi-
leiro, com breves relatos 
de importantes batalhas 
travadas ao longo ao lon-
go da história do país. 

O tema também será 
abordado nas Escolas da 
Rede Municipal no de-
correr do mês onde serão 
realizadas atividades para 
que as crianças aprendam 
mais sobre a história do 
Brasil e sua importância.

No dia 07 a adminis-
tração municipal promo-
ve o tradicional desfile 
cívico a partir das 8h30 
na Av. Engenheiro Fábio 

Roberto Barnabé (Margi-
nal do Parque Ecológico) 
entre as Ruas Miguel Do-
mingues e Benedito Na-
rezzi, próximo ao barco.

O Desfile Cívico de 
Indaiatuba contará com 
aproximadamente 3 mil 
integrantes. Será inicia-
do com a Corporação 
Vila Lobos em formato 
de fanfarra, seguido por 
aproximadamente mil 
a alunos da Rede Mu-
nicipal de Educação. 
Também participarão 
grupos de escoteiros, 
integrantes das secreta-

rias de esportes, cultura, 
saúde, Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade), 
Guarda Civil Municipal, 
Defesa Civil, Centro de 
Educação Pré-Militar 
(CEPM), Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Educa-
ção e Cultura). O desfile 
contará ainda com re-
presentantes da Polícia 
Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, 
Saae e das empresas 
Agritech, Kion, Corpus, 
John Deere e Toyota, 
todos com veículos e 
viaturas.

O projeto de Lei 56/2018 
de autoria do vereador Ale-
xandre Peres, que regula-
mente o descarte de pilhas, 
lâmpadas e baterias usadas 
no município, foi aprovada 
no dia 20 de agosto, em 
segunda votação.

As pilhas, lâmpadas 
e baterias deverão ser en-
tregues pelos usuários aos 
estabelecimentos que as 
comercializam, que terão 
até 180 dias após a publica-
ção da Lei para se adequar, 
uma vez que passam a ser 

obrigados a receber esses 
produtos.

Produtos eletroeletrôni-
cos que também possuam 
tais compostos integrados 
em sua estrutura devem 
seguir a Lei, ou seja, devem 
ser encaminhados ao local 
onde foram adquiridos ou 
a uma assistência técnica 
autorizada para, em seguida, 
serem devolvidos aos fabri-
cantes ou importadores, de 
acordo com cada caso a fim 
de terem a destinação final 
adequada.

Ministério da Saúde lança 
serviço de combate 

O Ministério da Saúde 
lançou no último dia 27, 
mais um canal de comu-
nicação com a população, 
o projeto “Saúde Sem 
Fake News”. Qualquer 
cidadão brasileiro poderá 
adicionar gratuitamente 
no celular o WhatsApp 
do Ministério da Saúde 
— (61) 99289-4640. Ele 

servirá exclusivamente 
para verificar com os 
profissionais de saúde 
nas áreas técnicas se um 
texto ou imagem que 
circula nas redes sociais é 
verdadeiro ou falso.

Dessa maneira, será 
possível compartilhar 
a informação de forma 
segura. 

LIXO ELETRÔNICO

FAKE NEWS
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Imobiliária Chido Vende: 
Tradição em venda e 
locação de imóveis
Empresa atua em Indaiatuba há 47 anos

O senhor Antônio 
Mingorance Fi-
lho, conhecido 

por “Chido”, nasceu em 
Itatiba em 1937. Mudou-
-se para Indaiatuba, onde 
seu pai montou uma tece-
lagem, localizada na Rua 
Pedro de Toledo. Desde 
jovem, interessou-se pela 
profissão de vendedor.

Quando era criança, já 
mostrava que teria jeito 
para vendas, e chegou a 
vender bolinhas de gude 
para os amigos. Quando 
jovem, os pais tinham 
uma loja de calçados, 
onde trabalhou durante 
um certo período. Depois 
de se casar, foi vender 
calçados atacado para 
o Estado de São Paulo. 
Durante muito tempo, 
teve muitos resultados, 

mas com a crise da época, 
parou com as vendas.

Nesse período, em 
um domingo, Chido es-
tava lendo o jornal Es-
tadão e viu um anuncio 
que uma empresa estava 
contratando corretores 
de imóveis. Muita coisa 
mudou a partir daí. Ele 
não possuía nem sequer 
um terno para se apre-
sentar para a vaga de 
emprego. Eram apenas 
10 vagas, e tinham cerca 
de 100 candidatos. Mes-
mo na situação em que 
estava, conseguiu a vaga, 
e em menos de um mês, 
fez a primeira venda de 
um imóvel.

O vendedor notou que 
essa era a área em que 
queria trabalhar, e re-
tornou para Indaiatuba e 
decidiu abrir sua própria 
imobiliária. De acordo 
com Chido, explica por-

que a sua empresa se 
mantem há tanto tempo 
no mercado da cidade. 
“Minha luta, trabalho, 
dedicação, honestidade e 
integridade nos negócios 
fizeram com que minha 

marca se firmasse em 
Indaiatuba”, afirma.

Além de Chido, tam-
bém administram sua 
imobiliária a esposa 
Nilva, o filho Caio e a 
nora Ana.

FOTOS: JME

Antônio Mingorance Filho, conhecido por “Chido”
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Mais de 140 empresas serão premiadas
Evento será realizado no dia 14 de novembro, no salão social do Clube 9 de Julho

ARQUIVO PESSOAL

Lucas Amstalden da Stalden Consultoria Empresarial 
receberá pela primeira vez o Troféu Frutos de Indaiá

JME

Madeireira Madelasca será premiada mais um ano com o 
Troféu Frutos de Indaiá

A 13ª edição do 
Troféu Frutos 
de Indaiá con-

tará com a presença 
de mais de 140 em-
presas, empresários e 
profissionais liberais 
participantes, com uma 

média de 1.100 convi-
dados o que denota a 
credibilidade da pes-
quisa e a satisfação dos 
clientes e parceiros que 
confiam no trabalho da 
equipe do Grupo Mais 
Expressão.

O evento é conside-
rado o melhor de sua 
ca tegor ia  na  c idade 

e acontece no dia 14 
de novembro, véspera 
de feriado, no salão 
social do Clube 9 de 
Julho e o show da dupla 
Chitãozinho & Xororó 
promete agitar a noite 
de premiação.

De acordo com o 
empresár io  e  pres i -
dente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson 
Redecopa, a adesão e 
participação das em-
presas eleitas está sen-
do maciça. “Todos os 
procurados estão de 
alguma forma tentando 
par t ic ipar .  Pr imeiro 
pela motivação de estar 
recebendo um troféu 
que atesta a qualidade 
da empresa eleita, dos 
seus produtos, serviços 
e total satisfação de 
seus clientes, e em se-
gundo lugar pelo even-
to e show”, disse. 

Ainda  de  acordo 
com Redecopa, a or-

ganização já está toda 
formatada. “São treze 
anos de experiência e 
o que podemos fazer é 
aperfeiçoar e agregar 
novidades e qualidade 
para aumentar o índice 
de satisfação de nos-
sos clientes, e isso é a 
grande preocupação do 
Grupo Mais Expres-
são”, enfatiza. "Nossa 
maior riqueza são nos-
sos clientes, parceiros 
e amigos, pois sem o 
apoio destes não se-
ríamos a empresa que 
somos hoje, não nos 
esquecendo de nossos 
colaboradores, que fa-
zem parte das conquis-
tas diárias e de todo 
o sucesso alcançado”, 
completa.

Neste ano, o Troféu 
Frutos de Indaiá contará 
com alguns premiados 
estreantes e empresas 
que já receberam o tro-
féu em anos anteriores. 

Premiados. Um dos 
premiados da 13ª edi-
ção do Troféu Frutos 
de Indaiá será a empre-
sa Stalden Consultoria 
Empresarial que está 
estreando no evento. 
“Tive muita vontade de 
participar, pois é uma 
premiação com muitos 
empresários e temos 

uma parcer ia  mui to 
forte com o Jornal Mais 
Expressão”, disse Lu-
cas Amstalden. 

A Madeireira Made-
lasca receberá mais um 
ano o troféu Frutos de 
Indaiá. “O evento é ma-
ravilhoso e é um prazer 
poder participar”, con-
ta Valdir Saladini.
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Sub 17 do Primavera se classifica para 
terceira fase do Paulistão
Time se classificou após vencer por 3x1 em cima do Taubaté

Três jogos da rodada acontecem neste domingo

DA REDAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

Na segunda fase o Primavera ficou no grupo 13 ao lado de São Caetano, União Barbarense e Taubaté

A equipe do sub-
17 do Primavera 
se classificou de 

forma antecipada para ter-
ceira fase do Campeonato 
Paulista da categoria.

O fantasma, na primei-
ra fase, classificou como 
o quarto melhor colocado 
com 24 pontos, com sete 
vitórias, três empates e 
quatro derrotas.  O líder do 
grupo foi o São Paulo com 
38 pontos, em segundo o 
Ituano com 29 e terceiro 
colocado o Desportivo 
Brasil com 26 pontos.

Na segunda fase o Pri-
mavera ficou no grupo 
13 ao lado de São Caeta-
no, União Barbarense e 

Taubaté. A equipe se clas-
sificou com uma vitória 
por 3x1 contra o Taubaté, 
ficando na primeira co-
locação do grupo com 
10 pontos, fazendo uma 
campanha de três vitórias, 
um empate e uma derrota.

Em segundo está o 
Taubaté com sete pontos, 
em terceiro com seis pon-
tos o União Barbarense e 
logo atrás com os mesmos 
seis pontos está o São Ca-
etano, perdendo apenas no 
critério de gols pró.

Na próxima rodada 
que será amanhã, dia 2, o 
fantasma enfrenta a equi-
pe do União Barbarense 
no estádio Antônio Lins 
Ribeiro Guimarães, em 
Santa Barbara d’Oeste, às 
11 horas.

Sub 13 e Sub 11. A 
equipe sub 13 do Prima-
vera empatou em casa 
contra a equipe do Am-
paro. Com o empate a 
equipe está na quinta 
colocação do grupo 03 

com 16 pontos. O time fi-
nalizou a campanha com 
quatro vitórias, quatro 
empates e três derrotas.

Já o sub 11 fez o 
dever de casa golean-
do o Amparo por 4x0 

também jogando em 
Indaiatuba. Com a vitó-
ria, a equipe acumula 16 
pontos ficando na quinta 
colocação do grupo 03.

O sub 11 volta a campo 
no próximo domingo, dia 

2, contra a equipe do Rio 
Branco de Americana. O 
jogo acontece às 09h00 
no estádio Décio Vitta 
em Americana e o sub 13 
também enfrenta a equipe 
do Rio Branco, ás 10h30.

IMPRENSA IC

Neste domingo, dia 
2, acontecem três jogos 
da rodada do society 
no Indaiatuba Clube. 
O primeiro jogo do dia 
será da Copa Sorvete 
Selecto Ice – Categoria 
Veteranos. A partir das 
7h45, o Multifer encara 
o Casagrande Turismo.

Pela Copa Colégio 

Pólo – Categoria Adul-
tos, por volta das 9h10, a 
Padaria Líder joga contra 
o Colégio Pólo. Fechando 
o dia, o Sweet Boutique 
enfrenta o Grupo Mar-
quinhos em jogo marcado 
para às 10h15.

Resultados. Na manhã do 
domingo, dia 26 de agosto, 

foram disputadas três par-
tidas de duas competições.

Em disputa direta pela 
liderança do segundo turno 
dos Veteranos, o Vizzent 
Calçados fez 3 a 0 pra cima 
do Brasiltex. Com esse 
resultado a equipe pulou 
para a vice-liderança da 
competição com 9 pontos. 
O Brasiltex ficou com 7 

pontos e corre o risco de 
perder a terceira posição 
para o Multifer.

Nos Adultos, Padaria 
Líder e Doutor Infiltração 
fizeram um grande jogo 
que terminou com a vitó-
ria da Padaria por 3 a 1. A 
vitória colocou a Padaria 
na terceira posição com 9 
pontos. Já o Doutor per-
deu a chance de assumir 
a liderança isolada e se 
manteve com 9 pontos no 
quarto lugar.

Fechando o dia, o Brin-
des do Dia passou por 
cima do Grupo Marqui-
nhos ao fazer 6 a 1. Essa 
vitória deixou a equipe na 
liderança provisória do se-
gundo turno com 9 pontos 
e 12 gols de saldo.

Sem Chance e Salto vão 
disputar a final do Sub-20

Depois de um longo 
tempo no último sábado, 
dia 25, foram definidos os 
finalistas 11º Copa Aifa 
Arc Ferro e Aço Sub 20.

O campeonato estava 
paralisado devido a im-
bróglios judiciais, onde a 
equipe do XII de Junho es-
calou um jogador irregular, 
sendo que no regulamento 
permite três jogadores fe-
derados e a equipe tinha 
quatro. Com isso o time 
acabou sendo eliminado do 
campeonato ficando para 
semifinal os grupos Sem 
Chance, União Tribuna 
Sol Sol, Campo Bonito e a 
Prefeitura de Salto.

No primeiro confronto 

jogaram Sem Chance e 
Campo Bonito e fizeram 
um grande jogo. Mesmo 
com desfalque a equipe do 
Sem Chance foi pra cima 
do Campo Bonito e venceu 
pelo placar de 7x4.

Na segunda partida o 
União Tribuna Sol Sol não 
confirmou seu favoritismo 
para cima da Prefeitura de 
Salto e perdeu por 9x4. A 
partida contou com três 
jogadores expulsos.

No próximo sábado, dia 
2, a União Tribuna Sol Sol 
e Campo Bonito se enfren-
tam na disputa pelo terceiro 
lugar e depois a final iné-
dita entre Sem Chance e 
Prefeitura de Salto.

SOCIETY IC CAMPEONATO

Lance da vitória do Vizzent 
Calçados contra o Brasiltex

Na segunda fase o Primavera ficou no grupo 13 ao lado 
de São Caetano, União Barbarense e Taubaté
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Construção de Half Pipe na Pista de Skate é iniciada
ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Projeto foi desenvolvido com apoio da Associação dos Skatistas

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas trabalha 
na construção de um Half 
Pipe para a Pista de Skate 
do Parque Ecológico. 
A proposta é deixar o 
espaço mais completo e 
seguro para a prática de 
esportes e também para o 
lazer da população. 

O projeto do Half 
Pipe foi desenvolvido 
com a colaboração da 
Askin e segue todos os 
padrões exigidos para a 
prática segura do skate. 

O Half é uma estrutura 
côncava, em forma de 
U, destinada a prática de 
esportes radicais, como 
o skate, patins ou BMX, 
que pode ser feita de 
madeira, ferro e outros 
materiais. Na Pista de 
Skate de Indaiatuba será 
um híbrido de alvenaria, 
ferro e chapas de aço, 
com 4 metros de altura, 
flat de 4,2 metros e raio 
de 3,6 metros. O vão livre 
do côncavo será de 11,4 
metros.

Campeonato Amador 
chega à fase semifinal
A série B conta com três grupos e com mais fases eliminatórias

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

CIDA SANTOS

Ponte Preta venceu do Independente em um jogo apertado 

O C a m p e o n a t o 
Amador da sé-
rie A chegou 

nas fases decisivas. De-
pois de uma primeira 
fase bastante disputada 
oito equipes se classi-
ficaram para as quartas 
que foi disputa no últi-
mo domingo, dia 26.

O líder do grupo A 
o Atlético Oliveira en-
frentou a equipe do Ope-
rário que está em quarto 
colocado no grupo B e 
fez prevalecer o favori-
tismo e venceu por 3x1. 
Atrás do Atlético ficou 
a equipe da Ponte Preta 
que enfrentou o Inde-
pendente em um jogo 
apertado e venceu pelo 
placar de 2x1.

Já o líder do grupo 
B, o LBC enfrentou o 
Camisa 10 e venceu 
por 3x0 e último jogo 
foi entre Santa Cruz e 
Mastiga Samba. Em um 
jogo muito disputado o 
Mastiga acabou saindo 
melhor e venceu por 

2x0 o vice-campeão da 
temporada passada.

Neste domingo, dia 
2, acontecem os jogos 
das semifinais. Às 11h 
entram no campo da 
Osan os times Atlético 
Oliveira e Mastiga Sam-
ba. Já no campo do XV 
de Novembro, no mesmo 
horário, se enfrentam 
Ponte Preta e LBC.

Segundona. Na série 
B também está na fase 
decisiva, em um formato 

diferente da primeira 
divisão com três grupos 
e com mais fases elimi-
natórias.

O líder do grupo A 
Unidos de Indaiatuba fi-
cou pelo caminho, após 
ser eliminado pelo Gala-
ticos pelo placar de 3x2. 
O vice-líder o Jamel 
empatou 0x0 com Real 
Sponting e como tinha 
vantagem se classificou 
para semifinal. O líder 
do grupo B o Indaia 
FC foi eliminado pelo 

vice-líder do grupo C 
o Desportivo Oliveira 
por 1x0. Atrás do Indaia 
ficou o Bandeirantes 
que perdeu para o líder 
do grupo do grupo C 
Noroeste por 3x1.

As semifinais ocor-
rem neste domingo, dia 
2, às 9h no campo da 
Osan onde jogam Jamel 
e Galaticos e às 13h30, 
no XV de Novembro 
disputam os times Des-
portivo Oliveira e Noro-
este FC.

REFORMA

TABELÃO
11º Campeonato Liga ARC - Ferro e Aço de Futsal sub-20 2018

Final amanhã, dia 01, na Sol-Sol
Horário  Times
17h10  União Tribuna Sol Sol x Campo Bonito
18h30  Sem Chance x Prefeitura de Salto
Campeonato Amador Série A
Semifinais, domingo, dia 02
Horário  Times   Campos
11h00  Ponte Preta x LBC         XV de Novembro
11h00  Atlético Oliveira x Mastiga Samba        Osan
Campeonato Amador Série B
Semifinais, domingo, dia 02
Horário  Times   Campos
09h00  Jamel FC x Galaticos  Osan
13h30  Noroeste FC x Desportivo Oliveira               Xv de Novembro
5º Campeonato Vet. Master 60º 2018
Rodada domingo, dia 02,
Horário  Times   Campos
09h00 Central Park x Ferroviário Master 60 Vale Verde
09h20 Indep. Master 60 x XV Novembro Master 60 Belo Horizonte 
09h20 Boca Junior Cabreúva x Org. Desp. Ideal CET 2
20° Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal
Rodada amanhã, dia 01, na Sol-Sol
Horário  Times   Divisão
12h50 Red Bull/Cardeal x Dynamo/DBR A. Mecan.3°
13h50 União Tribuna B x Parque Indaia  2°
14h40 Flamengo x Cebi/VM   2°
15h30 R5 Col. Meta x Borussia/D. Pachelli 2°
16h20 Napoli/Sociapan x Palone Tintas  2°
17h10 Clube 9 DE JULHO x Tapiraba/Sociapan 2°
Rodada amanhã, dia 01, no Ginásio Carlos Aldrovandi
Horário  Times   Divisão
 13h50 Quality Vidros x Dudaluna Futsal 3°
14h40  Avante F.C x Unidos da Cecap  3°
15h30 Pau no Gato F.C x Galaticos Futsal 3°
16h20 Juventus Futsal x Outro Iskema  3°
17h10 Parque Indaia B x Indaiachama Futsal 3°
Rodada amanhã, dia 01, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Times   Divisão
13h50 Tancreto R.C x E.C. Primavera Futsal 3°
14h40 União Z. Leste x Zenit Futsal  3° 
15h30 Celtic/P. La Conquista x  The Rockets 3°
16h20 GrillosFutShow x Cidade Nova  3°
17h10 Projeto Restitui B x Invictus Futsal 3°

Primavera perde do Paulista 
em Jundiaí

Na manhã do último do-
mingo o Primavera foi até 
Jundiaí enfrentar o Paulista 
pela terceira fase do Cam-
peonato Paulista e saiu de 
lá com resultado negativo.

No primeiro tempo o 
Paulista partiu para cima 
do Primavera e logo aos 
dez minutos, Ian cabeceou 
na trave. No rebote, a bola 
voltou para o meio da área 
e Carlinhos bateu firme 
para abrir o placar. Três mi-
nutos após o primeiro gol, o 
goleiro Filipe saiu jogando, 
mas entregou a bola para 
Nathan, e o jogador do Pau-
lista não perdoou e deu um 
lindo toque por cobertura 
ampliando o placar.

Com o comando do 
jogo o Paulista soube se-
gurar o resultado, mas 
sempre em busca do gol. 

E o terceiro veio aos 43 
minutos, quando Nathan 
cruzou para a pequena área 
e Léo Carioca completou 
de carrinho, fechando a 
primeira etapa em 3x0.

No segundo tempo 
o Primavera adiantou o 
time com o objetivo de 
diminuir o prejuízo, mas 
pecou na organização e 
nas finalizações. 

A equipe da casa só 
teve oportunidade aos 
36 minutos. Rafael Sena 
cobrou escanteio e Allan 
cabeceou com perigo, 
mas para fora. No res-
tante do duelo, o Paulista 
tocou bem a bola e fez o 
tempo passar para confir-
mar os três pontos.

A próxima partida é 
amanhã, dia 2, ás 15 horas 
em casa o contra o Itararé.

CAMPEONATO
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Dois corpos são 
encontrados na cidade
Um dos casos a vítima foi sequestrada e morta 
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Denúncias anônimas ajudam localizar drogas 

Um caminhoneiro de 
60 anos foi encontrado 
morto no rio Mirim

Dois corpos foram 
encontrados na 
cidade. O primei-

ro caso aconteceu na tarde 
de sábado, dia 25, em que 
a vítima Antônio Carlos 
de Freitas, 51 anos, foi en-
contrado sentado na Praça 
Rui Barbosa já em óbito. 

Segundo informações 
o homem estava lá desde 
sexta-feira, dia 24, mas 
ninguém achou estranha 
a atitude da vítima e pos-
sivelmente teria passado 
mal. Compareceu no 
local a perícia para fazer 
todo o trabalho e área da 
praça foi isolada.

O segundo caso acon-
teceu na tarde de segun-
da-feira, dia 27. Um ca-
minhoneiro de 60 anos foi 
encontrado no rio Mirim. 
Ele era morador de Cam-
pinas e foi sequestrado 

hora antes por dois ban-
didos. O caso está sendo 
tratado como latrocínio, 
roubo seguido de morte. 
Ambos foram presos pela 
Polícia Militar.

Ainda de acordo com 
informações dos policiais, 
a causa da morte foi estran-
gulamento e houve um tiro 

no rosto dele. As pernas da 
vítima estavam amarradas.

Testemunhas passaram 
pelo local e viram o corpo 
do homem na beira do rio, 
quando se aproximaram 
constataram que era um 
cadáver, em seguida cha-
maram a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros.

Os peritos informaram 
que havia marcas no pescoço 
do homem que seria um in-
dicio de asfixia causada por 
estrangulamento, e ainda que 
a morte tivesse acontecido 
há no máximo cinco horas, 
em que consta exatamente 
o período em que o crime 
havia acontecido.

A Guarda Civil de Indaiatuba registrou 13 
ocorrências envolvendo pessoas com drogas. As 
ações ocorreram entre a manhã de segunda-feira 
(20) e a tarde de sexta-feira (24). Foram locali-
zados e apreendidos 1,280kg de entorpecentes, 
sendo 756 tubetes de cocaína, 126 porções de 

maconha e 97 pedras de crack. Doze pessoas 
foram presas em flagrante. A participação da 
população, com denúncias anônimas, ricas em 
informações, possibilitaram a localização e a 
prisão dos envolvidos com o tráfico. Para de-
nunciar, ligue no 153.

Foragido da justiça é 
preso dirigindo bêbado 

Um rapaz ident i -
ficado por Anderson 
Cleyton Milliam Jú-
nior, de 35 anos, esta-
va foragido da justiça 
e foi preso no começa 
da madrugada de sába-
do, dia 25, dirigindo 
bêbado  na  Aven ida 
Itororó.

A equipe da Polícia 
Militar estava fazen-
do patrulhamento de 
rotina quando viu um 
acidente envolvendo 
um carro e uma moto, 
e viram que o veículo 
tinha atingido a moto 
e que a garupa estava 
c a í d a  n o  c h ã o  c o m 
uma lesão no joelho e 
na mão.

O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e 
socorreu a vítima. O 
condutor da moto não 
se feriu. 

Quando a PM abor-
dou  o  motor i s t a  do 
carro, a equipe notou 
que estava apresen-
tando sinais  de em-
b r i a g u e z ,  c o m  i s s o 
ele  fo i  conduzido à 
delegacia.

O  homem es t ava 
sem carteira de habili-
tação devido ao furto 
prat icado na c idade 
de Itu. Diante disso, 
Anderson permanece 
preso por embriaguez 
ao  vo lan te  e  es tá  à 
disposição da justiça.

Ladrão é capturado após 
denúncia via facebook

Na última terça-feira 
(21), a página no face-
book da Guarda Civil, 
foi marcada em uma 
postagem. Uma pessoa 
pediu ajuda para loca-
lizar o indivíduo que 
furtou seus aparelhos 
celulares. Imediatamen-
te o setor de comunica-
ção social da Guarda 
Civil, entrou em contato 
com a vítima, colheu 
mais informações sobre 
o caso e repassou as 
características do indi-
víduo para as equipes da 
Romi (Ronda Ostensiva 
com Motocicletas de 
Indaiatuba).

Na sexta-feira (24), 
durante o patrulhamen-

to pelo bairro Jardim 
Alice, a equipe da Romi 
composta pelos guardas 
Bernardo, Ney e Poli, lo-
calizou o indivíduo sus-
peito. Após ser abordado 
pela equipe, W.A.S., 
confessou aos guardas 
ter realizado o furto.

Um dos celulares foi 
devolvido à vítima, po-
rém o outro, ele trocou 
por 4 tubetes de cocaína. 
Diante dos fatos, o in-
divíduo foi conduzido 
até à delegacia de polí-
cia para apreciação do 
caso pelo delegado de 
plantão.

Para colaborar com a 
Guarda Civil denuncie 
pelo telefone 153.

Mulher capota carro

Na noite de terça-
-feira, dia 28, uma mu-
lher capotou o carro no 
Parque Ecológico. Ela 
trafegava sentido ele-
vado do Jardim Hubert 
quando perdeu o con-
trole do carro, invadiu 
a ciclovia e capotou 
dentro do Parque Eco-
lógico.

A vítima não ficou 
gravemente ferida e foi 
atendida pela equipe da 
ambulância municipal 
e levada a Unidade de 
Pronto Atendimento 
(Upa) do Jardim Mora-
da do Sol.

A pista ficou interdi-
tada por três faixas pela 
equipe da Guarda Civil.

COMANDO NOTÍCIA

APREENSÃO

FLAGRANTE PRISÃO
PARQUE ECOLÓGICO

Motorista perdeu o controle 
do carro e invadiu a ciclovia
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Corpo é encontrado dentro 
da ponte de Itaici
Cadáver estava em avançado estado de decomposição
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na tarde da últi-
ma quarta-fei-
ra, dia 29, um 

corpo foi localizado 
dentro do viaduto que 
liga a avenida Visconde 
de Indaiatuba ao bairro 
Itaici, e que passa por 
cima da Rodovia Santos 
Dumond (SP-75).

O corpo foi encon-
trado por um caminho-
neiro que havia esta-
cionado seu veículo em 
baixo da ponte quando 
sentiu um cheiro forte. 

Após verificar que se 
tratava de um cadáver, 
o mesmo acionou a Po-
lícia Civil e o Corpo de 
Bombeiros.

De acordo com in-
formações dos policias 
rodoviár ios  o corpo 
seria de um homem e 
provavelmente seja um 
morador de rua. A causa 
da morte ainda é desco-
nhecida, mas segundo 
informações se trata de 
morte natural.

O corpo estava em 
avançado estado de de-
composição e não é pos-
sível dizer há quantos dias 

Cadáver foi retirado pelo 
Corpo de Bombeiros

Idoso de 77 anos morre após capotar carro na SP-75
Na noite da última quin-

ta-feira, dia 23, um acidente 
foi registrado na rodovia San-
tos Dumont no quilometro 49 
sentindo Indaiatuba-Salto.

Por volta das 19h um 
carro que estava à víti-
ma de 77 anos precisou 
desviar de uma moto per-
dendo o controle do carro 

e acabou capotando. Um 
rapaz de 32 anos também 
ficou ferido e foi socorrido 
e levado ao Hospital Au-
gusto de Oliveira Camar-

go (Haoc) com suspeita de 
fratura em uma das pernas.

A equipe da Guarda Civil 
e outras viaturas do GAP 
(Grupo de Apoio Preventi-

vo) estavam perto do local e 
auxiliaram na organização do 
trânsito, na sequência chega-
ram o Corpo de Bombeiros e 
socorristas da AB Colinas.

A pista ficou parcial-
mente interditada para 
atendimento as vítimas e 
o local foi preservado até 
a chegada do Polícia.

Preso homem que 
transportava lança perfume

Na noite da última sex-
ta-feira (24), o GAP (Grupo 
de Ações de Policiamen-
to Especial) localizou um 
motorista transportando 
lança-perfume, no Jardim 
Tropical. 

O veículo estava sendo 
monitorado pela Divisão de 
Inteligência da Guarda Civil, 
por suspeita de estar sendo 
utilizado para realizar o trans-
porte de drogas na cidade.

Ao passar por uma das 
áreas monitoradas pela Guar-
da Civil, o alarme do COI 
soou, indicando a entrada do 
veículo na cidade. Imediata-
mente as equipes da Guarda 
Civil se posicionaram em 
pontos estratégicos, e a equi-
pe do GAP conseguiu reali-

zar a abordagem do veículo 
na Alameda Filtros Mann.

Dentro do veículo, os 
Guardas localizaram 18 gar-
rafas e nove frascos de uma 
droga, popularmente conhe-
cida como Lança Perfume. 
Diante dos fatos, tudo foi 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia. O Delegado de 
plantão determinou o envio 
da substancia até o instituto 
de Criminalística de Campi-
nas, onde foi gerado o laudo 
positivo para “Cloreto de 
Metileno/Diclorometano”, o 
que resultou na materialidade 
delitiva para o crime.

O motorista do veículo 
foi então indiciado no crime 
de tráfico de drogas, e preso 
em flagrante delito.

ACIDENTE FATAL

DROGAS

o cadáver estava no local.
Após exames periciais 

no local, o corpo foi le-

vado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Campinas 
para outros exames.

JME
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Horóscopo de 31/08 a 06/09
Por Alex Costa Guimarães Topázio Cinemas completa 

25 anos em setembro
Em comemoração, o Cinema está com uma programação repleta de novidades

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Bruna Mascarenhas, Paulo Antônio Lui e Paulo Celso Lui na coletiva de imprensa

O Topázio Cine-
mas  es tá  co-
memorando 25 

anos de existência no mês 
de setembro e quem ga-
nha com isso é o público 
que poderá desfrutar de 
muitas novidades que o 
cinema preparou.

Em coletiva de im-
prensa realizada na última 
segunda-feira, dia 27, 
os diretores do Cinema, 
Paulo Celso Lui e Paulo 
Antônio Lui destacaram a 
história que a marca tem 
em Indaiatuba e apresen-
taram as novidades.

Dentre elas a partir 
do dia 1º de setembro 
terá início a cartela de 
desconto, que consiste em 
doze ofertas para descon-
to na bilheteria do cine-
ma e bombonieres. Outra 
novidade é um combo 
composto com o balde de 
pipoca personalizado em 
comemoração aos 25 anos 
do Topázio Cinemas.

Além disso também 
haverá um festival com os 
“Novos Clássicos da Dis-
ney”: Frozen, Cinderela, 

A Bela e a Fera, Diver-
tidamente e Procurando 
Dory. As sessões ocorrerão 
tanto nas salas de cinemas 
do Polo Shopping quanto 
no Shopping Jaraguá, e 
acontecerão sempre aos 
finais de semana, às 14 
horas, com ingresso único 
no valor de R$6 por pessoa.

Com o objetivo de re-
lembrar a história, o To-
pázio preparou o concur-
so cultural “Intensamente 
Cinema”. Para participar 
o interessado deve enviar, 
até o dia 21 de setembro, 
um vídeo de um minuto 
contando uma história que 
teve dentro do cinema. O 
vencedor da melhor histó-
ria será premiado com uma 
sessão vip, com direito a 
escolher o filme, e assistir 
o longa acompanhado de 
24 convidados.

No dia 16 de setembro, 
às 16 horas, será exibido 
o Concerto de Maastricht 
Amore - My Tribute to 
Love, de André Rieu, gra-
vado este ano. Os ingres-
sos já estão à venda pelo 
preço de R$ 40 (inteira) e 
R$ 20 (meia). 

Também dentro da pro-
gramação dos 25 anos, 

o Topázio mantém em 
setembro o projeto das Ter-
ças Cult, com sessões de 
filmes alternativos todas as 
terças-feiras com ingresso a 
preço único de R$ 10. 

Festival. O Festival de 
Filmes Italianos é outra 
atração e será realizado 
durante todo o mês, so-
mente às quintas-feiras. 
A exibição será sempre às 
15h e às 19h30 e o ingresso 
será 1 quilo de alimento 
não perecível. As doações 
dos dias 6 e 13 de setem-
bro serão repassadas para 
o Educandário Deus e a 
Natureza, e as dos dias 20 
e 27 serão revertidas para 
a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 

de Indaiatuba (APAE).
Dentro do Festival Ita-

liano serão exibidos His-
tórias de Amor que não 
pertencem a este Mundo, 
no dia 6; Operação São Ge-
naro, no dia 13; Em Guerra 
por Amor, no dia 20 e 
Perfume de Mulher, no dia 
27. Haverá ainda um show 
de encerramento na sessão 
da noite, com apresentação 
ao vivo do tenor Cleber 
Volpato, com o melhor da 

música italiana.
O CineMaterna tam-

bém terá uma programa-
ção especial em setem-
bro. Além de acontecer 
originalmente na primei-
ra quarta-feira do mês, 
no dia 22, sábado, às 14 
horas, o Topázio do Polo 
Shopping recebe uma 
sessão extra do projeto, 
que completa 10 anos 
também este mês. O filme 
a ser exibido será escolhi-
do através de enquete no 
site www.cinematerna.
org.br. Nesta sessão, vol-
tada para mães com bebês 
de até 18 meses, pais e 
acompanhantes, o volu-
me da sala é reduzido, o 
ar-condicionado é suave, 
o ambiente é levemente 
iluminado, há trocadores 
de fralda disponíveis e vo-
luntários para conduzir e 
auxiliar mães e bebês com 
tudo o que precisarem. 

Para fechar a pro-
gramação com chave de 
ouro, o Topázio Cinemas 
realizará o Dia Solidário 
em 28 de setembro, com 
parte da renda revertida 
para a Federação das En-
tidades Assistenciais de 
Indaiatuba (FEAI).  

Os gastos do ariano podem estar voltados para sua 
sociedade ou rellacionamentos. È possível que o nativo 
se veja envolvido em relacionamentos que acabem por 
influenciar essa questão dos ganhos ou gastos finan-
ceiros. Momento importante para renovar sua filosofia 
de vida, e quem sabe deixar alguns excessos de lado.

O taurino pode se ver mais envolvido com as 
questões profissionais nesse período. Sua vitalidade já 
está normalizada, mas evite exageros. O taurino tende 
a gastar com jogos, diversões e prazeres diversos nesse 
período. Terá várias emoções e consciência de todas 
elas. Momento favorável para gerar filhos (sejam carnais 
ou mentais – como uma obra de arte ou trabalho literário).

O geminiano tende a focar mais em sua familia ou nos 
assuntos domésticos, ou em seu lar. Seus gastos tendem a a 
ser nesse setor, seus irmãos podem estar sendo uma fonte 
de problemas ou preocupações.Alguns amigos podem estar 
indo pra longe, ou seus sonhos precisam de uma visão 
melhor e mais abrangente para que sejam viáveis.

O canceriano pode ter algumas dificuldades com 
sua maneira de se expressar ou de falar o que sente. 
Seu lado reacional pode não ser bem definido e gerar 
interpretações complexas por parte dos outros deixando 
o mal entendimento mais comum do que possa pensar. 
De certa forma o momento não é agradável para os 
relacionamentos de uma forma geral. Precisa ser mais harmonioso, 
prudente e calmo.

O leonino sente forte suas emoções nesse momento. 
É possível que desenvolva de forma tranquila e lenta, 
porém firme posições em seu trabalho. Estará desen-
volvendo uma maneira mqis sensata de lidar com as 
dificuldades no emprego, seja quais forem. Isso acrretará 
mais estabilidade financeira.

O virginiano precisa aprender nesse momento a se 
libertar de seu orgulho interno. Sua mente está muito 
forte, embora seu corpo apresente algum cansaço. No 
trabalho pode sofrer disputas, discussões ou até mesmo 
perseguições. 

O libriano está em seu inferno astral. Tem que 
ter paciência com as dificuldades, as sensações de 
isolamento, de solidão, mesmo junto a outras pessoas. 
Pode realizar estudos metafísicos e seus gastos estão 
ligados a esse setor. Na saúde é importante manter a 
fé e a organização interna.

O escorpiano pode estar em uma fase onde seus 
sentimentso estão meio confusos ou simplesmente 
precisa entende-los melhor. Nessa fase os relacion-
amentos podem terminar, ou até mesmo entrar em 
uma fase ruim. Sua mente estará em grande mudança, 
tende a falar menos do que costuma e a ser mais 
seletivo em seus pensamentos ou discurso.

O Sagitariano  está com boas oportunidades 
em concursos ou provas, sua popularidade tende 
a aumentar de forma rápida, mas se o nativo não 
tiver base sólida, sua queda também é grande. Seus 
prazeres vem de contatos com os outros, de con-
versas e de troca de opiniões. Seu trabalho pode a 
qualquer momento apresentar um problema para ser 
avaliado e resolvido.

Para o capricorniano é uma fase onde tende a 
conhecer pessoas interessantes. Estará focado muito 
em coisas bem pessoais, como a criação de um filho 
(seja mental ou físico). Sua vida profissional trará 
alguns prazeres nesse período.

O aquariano tem que se recaver pois estará mais 
agitado que antes, e isso quer dizer que poderá agir 
sem pensar, mas o a que avida deseja é que o nativo 
se programe para fazer as coisas, que tenha controle 
de sua mente e de seus pensamentos, que não se deixe 
ser presa dasforma de pensar e dos conceitos sociais.

O pisciano conhecerá pessoas interessantes 
através de seu trabalho e um certo desejo pode per-
manecer oculto ou ser exposto através de relaciona-
mento rápido e passageiro. O lar do nativo passa por 
uma organização e reestruturação.
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Som e Vida traz show com 
Ministério Adoração e Vida
Evento ocorre dia 3 de novembro, no salão paroquial da Santa Teresinha
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DIVULGAÇÃO

Ministério Adoração e Vida se apresenta no dia 3 de novembro

O Som e Vida traz 
para a cidade o 
show inédito com 

o Ministério Adoração 
e Vida. A apresentação 
ocorre a partir das 16h 
do dia 3 de novembro 
(sábado) e, após cinco 
anos, volta a ser realizado 
no salão paroquial “Padre 
Arthur”, da igreja Santa 
Teresinha em Itaici. 

O convite para grande 
festa de louvor já pode ser 
adquirido pelo site www.
sympla.com.br, ou nos 
seguintes postos fixos: 
Água Viva Instrumentos 
Musicais, Cássio Jóias, Só 
Modas e na secretaria da 
paróquia Santa Teresinha.

 No primeiro lote, os 
convites saem por R$ 20; 
enquanto que no segundo 
custarão R$ 25. Crianças 
até 6 anos e 11 meses não 
pagam ingresso. 

Além das atrações 

musicais, o Som e Vida 
oferecerá ainda aos pre-
sentes uma ampla praça 
de alimentação. 

Na ocasião, serão co-
mercializados refrigeran-
te, cachorro quente, mini 
pizza, pastel, sorvete e 
doces. As barracas serão 
coordenadas por volun-
tários da paróquia Santa 
Teresinha. Toda arreca-
dação realizada no evento, 

inclusive das barracas, 
será destinada a obras co-
munitárias realizadas pela 
Paróquia. 

Assim como no ano 
passado, quando cerca 
de 7 mil fiéis de todas as 
comunidades se uniram no 
Parque Ecológico, para as-
sistirem ao show do Rosa 
de Saron, o Som e Vida 
deste ano também promete 
“casa” cheia. Mais de mil 

pessoas são aguardadas, 
segundo os organizadores. 

O Som e Vida 2018 
tem apoio do Lógica As-
sessoria Contábil, Mineiro 
Manutenção, Belle Brás, 
Água Viva Instrumentos 
Musicais, Yázigi Indaiatu-
ba, Vando Loterias, Bravo 
Tapessaria, Cássio Jóias e 
Só Modas. 

Mais informações: 
(19) 3894-8329.

Indaiatubano lança livro 
“60 Anos no Tibet”

Acaba de  ser  pu-
bl icado pela  edi tora 
Nova Consciência, de 
Capivari, o livro “60 
Anos no Tibet”. A obra 
foi organizada por J.R. 
Guedes de Oliveira e a 
contracapa conta com 
depoimento do produ-
tor cultural Wladimir 
Soares.

A obra relata a vida 
e conquistas do Lauro 
Camargo, no campo da 
maratona e do IronMan. 
Para se ter uma ideia, 

ele participou 
de 17 IronMan 
Triathlon pelo 
mundo: Cida-
d e  d o  C a b o , 
Hawai ,  Espa -
nha ,  F ló r ida , 
Nova Zelândia, 
etc. Além dis-
so, 200 corridas 
de rua e 22 ma-
ratonas, princi-
palmente aqui 
no Brasil – de 
norte a sul.

O livro des-
creve as suas peripécias 
pelo mundo, em pódios, 
colecionando, inúmeras 
medalhas, troféus e di-
plomas. Ao lado destas 
conquistas, o apoio da 
família, amigos e o lado 
espiritual que se asso-
cia ao preparo físico, 
segundo ele  mesmo. 
O exemplar possui va-
lor didático de R$ 40. 
Para mais informações 
(19) 3875-4700 / (19) 
97417-5777 ou indaia-
tintas@uol.com.br. 

LEITURA
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1. Regina e Leandro almoçando no Cintra Restauran-
te 2. A CETEC e a Korban promoveram um grande 
evento para os alunos do Curso de Cabeleireiro 3. 
Equipe maravilhosa da Gt Reparos Automotivos 
Indaiatuba 4. Verônica é Andréia Mercado Lopes 
5. Bárbara, Roberto, Leonardo e Zuleide da Aca-
demia 40+ Indaiatuba 6. Patrulha Mirim realizada 
pela Atento 7. Graziele Pontes de deliciando com 
os bolos da Bolo da Madre 8. Odilon e Cláudio do 
Gás Conceição 9. Kátia Precoma ministrou palestra 
sobre Suicídio e Valorização da Vida na Igreja do 
Nazareno Central 10. Márcia, Renan e Luciano da 
loja de produtos naturais Jóia

01 02 03

07060504

08

09 10



CINEMA

A17

O CANDIDATO HONESTO 2 - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  
-  106 minutos - NACIONAL
Shopping Jaraguá Quinta (30)  a  Quarta (5):   15h50 [TC]  /  19h10 [TC]  /  21h40 [TC]
Polo Shopping Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça (4):   17h05  /  19h35  /  
22h00. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h35  /  17h05  /  19h35  /  22h00
Quarta (5):   14h00  (Cinematerna)  /  17h05  /  19h35  /  22h00
.........................................................................................................................................
JOVENS TITÃS EM AÇÃO! NOS CINEMAS - Lançamento  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre  -  88 minutos - DUBLADO
Polo Shopping Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça (4)  e  Quarta (5):   16h10  
/  20h00. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   15h15  /  17h35  /  20h00
.........................................................................................................................................
DEUS NÃO ESTÁ MORTO - UMA LUZ NA ESCURIDÃO - Lançamento  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  105 minutos - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (5):   15h20  /  18h10  /  20h30
.........................................................................................................................................
A BELA E A FERA - Exibição especial “Novos Clássicos Disney”*, em comemo-
ração ao aniversário de 25 anos do “Topázio Cinemas”. Fantasia / Romance / Musical 
-  Classificação livre  - 129 minutos - DUBLADO
Polo Shopping Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h00. *Atenção: para a sessão “Novos 
Clássicos Disney”, ingressos preço único de R$ 6,00 para todos.
.........................................................................................................................................
DIVERTIDA MENTE - Exibição especial “Novos Clássicos Disney”*, em comem-
oração ao aniversário de 25 anos do “Topázio Cinemas” Animação -  Classificação 
livre  -  95 minutos - DUBLADO
Shopping Jaraguá Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h00. *Atenção: para a sessão “Novos 
Clássicos Disney”, ingressos preço único de R$ 6,00 para todos.
.........................................................................................................................................
BERGMAN - 100 ANOS - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Documentário  -  
Classificação 12 anos  -  116 minutos - LEGENDADO
Shopping Jaraguá Sábado (1º):   14h20. *Atenção: para a sessão “Cineclube”, ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
.........................................................................................................................................
O HOMEM QUE CAIU NA TERRA - Sessão “TopClássicos”*  -  Ficção / Drama  
-  Classificação 14 anos  -  139 minutos - LEGENDADO
Shopping Jaraguá Terça (4):   19h40. *Atenção: para a sessão “TopClássicos”, ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
.........................................................................................................................................
MEU EX É UM ESPIÃO - 2ª semana  -  Comédia / Ação  -  Classificação 16 anos  
-  118 minutos - DUBLADO
Polo Shopping Quinta (30)  a  Terça (4):   15h45  /  20h45. Quarta (5):   somente  15h45
.........................................................................................................................................
SLENDER MAN - PESADELO SEM ROSTO - 2ª semana  -  Terror  -  Classificação 
12 anos  -  93 minutos - LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (30)  a  Segunda (3)   e  na  Quarta (5):   19h10. *Excepcional-
mente na terça, dia 4, não haverá exibição desta versão
DUBLADO - Polo Shopping - Quinta (30)  a  Segunda (3)   e  na  Quarta (5):   16h35  
/  21h30 Terça “Top” (4):   16h35  /  19h10  /  21h30
.........................................................................................................................................
O PROTETOR 2 - 3ª semana  -  Thriller de Ação  -  Classificação 16 anos  -  121 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Quinta (30),  Sexta (31),  Terça (4)  e  Quarta (5):   21h20 . Sábado 
(1º)  e  Domingo (2):   16h50  /  21h20. *Excepcionalmente na segunda, dia 3, não 
haverá exibição desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá - Sexta (31)  a  Domingo (2),  Terça (4)  e  Quarta (5):   18h35
Segunda “Top” (3):   18h35  /  21h20. *Excepcionalmente na quinta, dia 30, não 
haverá exibição desta versão
.........................................................................................................................................
CHRISTOPHER ROBIN - UM REENCONTRO INESQUECÍVEL- 3ª semana  -  
Aventura / Fantasia  -  Classificação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá Quinta (30),  Sexta (31),  Sábado (1º)  e  na Segunda (3):   16h20  /  
20h00. Quarta (5):   16h20  /  19h35. Domingo (2):   14h30  /  16h20  /  20h00
*Excepcionalmente na terça, dia 4, não haverá exibição deste filme
.........................................................................................................................................
MENTES SOMBRIAS - 3ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  103 minutos DUBLADO
Polo Shopping Somente Sábado (1º)  e  Domingo (2):   18h15
.........................................................................................................................................
MEGATUBARÃO - 4ª semana  -  Aventura / Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça (4)  e  Quarta (5):   21h10
Sábado (1º)  e  Domingo (2):   16h10  /  21h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping Quinta (30)  a  Quarta (5):   18h40
.........................................................................................................................................
HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - 8ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Clas-
sificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça (4)  e  Quarta (5):   18h15
*Este filme não será exibido sábado e domingo
.........................................................................................................................................
A FREIRA - Pré-estreia  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 anos  -  96 minutos
LEGENDADO - Shopping Jaraguá Quarta (5):   21h55
DUBLADO - Polo Shopping Quarta (5):   20h45
ATENÇÃO: para a pré-estreia de A FREIRA os ingressos custam R$ 20,00 (int) e R$ 
10,00 (meia).  Para esta pré-estreia não é válida a promoção “Quarta do Aplicativo”.
.........................................................................................................................................

1. Funssol Promove dia 31 de agosto a 6ª Gincana Cultural No Ciaei 2. Indaiatuba Tornados Rugby venceram 
a 5ª rodada Taça Tupi em Uberlândia 3. Topázio Cinemas promove dia de diversão para APAE Indaiatuba 4. 
Final do concurso Miss e Mister Indaiatuba acontece dia 1 de setembro no CIAEI 5. Topázio Cinemas celebra 
em setembro 25 anos da marca 6. Let´s Eat, Apresenta,o seu novo Cardápio 7. Vernissage e palestra na Casa 
da Fazenda 8. Rosana, Solange e Andréia da Provence Móveis  9. Obra Masotti realizada pela equipe da WM 
Pisos 10. Caio comemorou seus 14 anos no Buffet Moleka Fest
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Adelaide Decorações

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

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. 

A Duas Rodas já está recebendo a nova linha 2019 da Sense 
Bike. Não deixe de conferir isso e muito mais na Duas Rodas 
Bicicletas! Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Qual prato do cardápio do Grenelle Gastro Pub é o seu 
favorito? As pessoas amam o fettuccine (especialmente se for 
ao molho de cogumelos) com medalhão de mignon! Lá você só 
encontra massas artesanais, de primeira qualidade! Vá eleger 
seu prato preferido! Você não pode perder essa maravilha. 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

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)

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 orçamento sem compromisso. Ligue 3894-4632 /  
9.9763-2829. Você vai adorar!

Amigo se 
guarda 
do lado 
esquerdo 
do peito. 
É assim 
com o meu 
cliente e 
grande 
amigo 
Hideki. 
Ass.: Sônia 
Fonseca 

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 
n o v a  c o l e ç ã o  m o d a 
festa com as últ imas 
tendências em cores e 
modelos diferenciados 
(venda e aluguel). Demais. 
WhattsApp 9.9540-8836 e 
3875-1760.

A noiva 
Fernanda 
Braatz. É 
a A Nova 
Loja ho-
menage-
ando sua 
cliente

Bruna e Lorenzo, mãe e filho, almoçando no Grenelle 
Gastropub

Castanha e Pretinha com a proprietária Rose em visita de rotina 
com a Dr. Sueli na Clínica Bicho Amigo

Carlos Henrique Albrecht Junior (Engenheiro Agrícola), 
Loide Rosa e Célia Regina Rodrigues (Engenheira Civil)

No dia (29/08), foram entregues os vale- compras referente 
ao sorteio do  dia dos Pais, na foto o ganhador Fabio Jose 
Gramarin de Sousa, que ganhou através da Cassio Joias, um 
vale-compra no valor de R$1.000,00! Veja Foto dos outros 
ganhadores no nosso Portal, www.jornalmaisexpressao.com.br

Lucia, Marisa e Cristina Kaneko na festa em louvor aos 
36 anos de São Lourenço

Rogério e Manuela Rafael e Atílio da M Mídia
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1. IVANI, esteve nessa semana aos cuidados do TIAGO COSTA, e ficou ainda mais linda 2. E no dia 22/08 O Cabeleireiro mais querido das noivas TIAGO COSTA, 
apagou as velinhas, uma surpresa feita por Maicon e amigos, O MAIS EXPRESSÃO deseja muitas felicidades 3. Aconteceu no dia 28/08 o 2° FESTIVAL DE DANÇA da 
APAE 4. Luana Priscila da Aleatory do Shopping Polo 5. Rose da In Flux e Fernanda da Da Vinci Decoraçõs em reunião no BNI 6. Francisco Giannocaro, comemorou  
seu aniversário, com amigos e familiares na Pizzaria Torrelaguna 7. No último dia 29/08 Eva Maria , recebeu em sua loja clientes e amigas no lançamento de Sapatos 
da Coleção Primavera 8. Michele Simone proprietaria da Autocheck e Jessica sua assessora 9. Ana Luíza, Anderson, Uilza, Gustavo poli, Gerson e a pequena Luíza, no 
aniversário de 10 anos da AUTO ESCOLA  CECAP 10. Aconteceu na ultima semana o Curso de Formação de Agentes Multiplicadores de Prevenção ao Uso de drogas 
pelo DENARC SP e COMAD 11. Rafael, Rafael Corral, Gisele, Sergio, Sonia e Rogério da Aquarela Tintas 12. Indaiá Pescados 13. Lucas completou 8 anos junto da 
mamãe Fernanda e papai Mauricio no Buffet Jujuba 14. Isabella representante da Ração Dog Power na Agrococ
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negócios & classificados
Nº 812

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

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

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

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

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

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

 JD. VALENCIA – SL00350 - SALÃO 50M² E 
1 WC R$: 1.300,00.

CENTRO - SL00302 SALÃO COM 50m² com 
1 wc no centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1400.00 

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

JD. MORADA DO SOL- CA 03072 SALA, 2 
DORM, COZINHA, WC A.U:60M² R$ 700,00.
 
CIDADE NOVA CA03040 01DORM, SALA, 
COZINHA, WC, 1 VAGA P/ MOTO R$ 700,00

JD MORADA DO SOL CA02977 02 DORM, 
SALA, COZINHA, A.S, WC, VAGA P/ 01 
AUTO. R$ 790,00 ISENTO IPTU

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

Cidade nova CA03064 Casa de fundos. 2 
dorm, sala, cozinha, A.S, WC e garagem p/ 
moto. R$:1.100,00 
 
VILA VITÓRIA CA02547 02 DORM, SALA, 
WC, COZINHA, A.S, QUINTAL E GARAGEM 
COBERTA R$ 1100,00 + IPTU

PARQUE DAS NAÇOES – CA03067 03 
DORM.(1 SUITE), SALA, COZINHA , WC, 
GARAGEM P/02 AUTO, A.S . R$:1.200,00 
+ IPTU.

CIDADE NOVA – CA03071 01DORM. 
02 SALA, COZINHA, WC UM COMODO 
EXTERNO,, QUINTAL, VAGA P/ 02 CARROS. 
R$:1.250,00 + IPTU: 55,00.

JD. COLIBRIS CA03065 03 DORM.(01 
SUITE), SALA, COZINHA,LAVAN., A.S, VAGA 
P/02 AUTOS. R$1.300,00

JD TURIM CA03054 03 DORM (1SUÍTE), 
SALA, COZINHA,A.S, QUINTAL E VAGACO-
BERTA R$ 1400,00 + IPTU 

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

VILA AREAL CA03047 03 dorm (1suíte)
(2dorm com armários), sala, cozinha, A.S, 
quintal e vaga coberta 2 carros e 2 descoberta.
imóvel de frente. R$ 1800,00 + IPTU

VILA GEOGIRNA CA03058 - 03 DORM (1SUÍ-
TE), SALA, ÁREA DE LUZ, COZINHA, WC E 
VAGA 2 AUTOS R$ 1.900,00 +IPTU

AP00862 - 02 DORM., SALA, COZINHA PLAN, 
WC, VAGA 1CARRO. COND COM SALAO DE 
FESTA, AREA GOURMET, PORTARIA 24H
COND:200,00 INCLUSO AGUA E IPTU ISENTO
R$175.000,00.

Cecap – AP00815 - 02 dorm, sala, cozinha plan, 
Wc  e 01 vaga. R$ 195.000,00

ITUPEVA - AP00840 {COND DOS PÁSSAROS}
02 DORM. PLAN, SALA, COZINHA PLAN, A.S, 
WC, 01 VAGA COBERTA. R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777- 02 dorm, Wc, sala 02 am-
bien., cozinha, a.s e 01 vaga. R$ 230.000,00

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

Centro – AP00824
 01 dorm, sala, cozinha plan. Wc e 01 vaga 
R$ 240.000,00

Jd.Santiago– AP00835
02 dorm, sala, cozinha, a.s , Wc, 02 vagas
R$ 240.000,00

JD. ALICE – VILA DAS FLORES – AP00861
02 dorm, sala plan, cozinha plan. e fogão 
cooktop, wc, A.S,vaga 1 carro coberta. 
Iptu: 800,00 + cond:320,00 - já incluso água 
e gás. 
AP: 50m² A.U: 60m².
R$: 250.000,00.

Itaici (Ed. Azaleia)
Ap.terreo, 03 dorm (02dorm plan, cozinha plan, 
02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dorm, sala, cozinha, a.s, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio e IPTU)

Jd. Alice – AP00774
02dorm, sala, cozinha, Wc e 01 vaga. (ap. todo 
planejado)
R$ 255.000,00

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

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DORM (1 SUITE), SALA,COZ, WC, 1 VAGA. 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

Pq. São lourenço –AP00744
02 dorm, Wc, sala, cozinha planejada, A.S, 
sacada,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 20.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02DORM. (1SUITE), COZINHA PLANEJADA, 
SALA 2 AMBIENTES,WC,VAGA 2 CARRO.
R$: 280.000,00.

MOACYR ARRUDA- AP00867
02 DORM., SALA COM 2 AMBIENTES, 
COZINHA, WC,PISO LAMINADO,A.S, VAGA 
P/ 01 CARRO 
R$: 290.000,00

COND. PORTAL DAS FLORES AP00858
3 dorm, sala dois ambientes, cozinha planejada, 
WC, vagap/ 1 carro.
R$:300.000,00

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

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

VILA SFEIR – AP00859
03 dorm. 1 suíte, sala,wc, cozinha,A.S, VAGA 
02 carros. área gourmet
A.T 110M² 
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. (1 SUITE), SALA, COZINHA, A.S, 
2WC E SACADA. VAGA 02CARROS. 

"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
JD. PAU PRETO CA03068 - 02 DORM. (1 SUI-
TE AMPLA COM BANHEIRA), SALA, COZINHA 
, WC, CORREDORES DE AMBOS OS LADOS 
E QUINTAL, VAGA 2 CARROS. R$: 2.200,00.

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

CASA COMERCIAL NO CENTRO 4 DORMI-
TÓRIOS, 3 WC, 1 COZINHA E GARAGEM R$ 
2500,00 + IPTU 
 
CASA COND. VISTA VERDE CC00056 CASA 
COM 03 DORM, 1 SUITE, WC, SALA, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO, AREA GOURMET, 
VAGA 02 AUTOS. R$:2.500,00.

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

AZALEIA DE ITAICI AP00855 03 DORM, SALA, 
WC, COZINHA, A.S, GARAGEM COBERTA. 
APARTAMENTO PLANEJADO R$ 850,00 + 
COND + IPTU

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

Jd. Moacir Arruda – AP00831  02 dorm, sala 02 
ambientes, cozinha, Wc, A.S e 01 vaga coberta
R$ 1.100,00 (Incluso condomínio e IPTU)

Jd. Pedroso AP00856 02 DORM., W.C, SALA 
, COZINHA, VAGA 01 AUTO . A.U :64M² 
R$:1.100,00
 
JD. MONTE VERDE –AP00870 02DORM(-
1SUITE) COM MOVEIS PLANEJADOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA PLANEJADA, VAGA 
P/ 02 CARROS. R$: 1.200,00 + COND:200,00 
(GAS INCLUSO) + IPTU. 

VILA SFEIR- AP 00859 03 dorm.  1 suíte, sala, 
WC, cozinha, a.s, vaga p/02 carros. Amplo apar-
tamento de alto padrão, área gourmet  Aluguel 
1.600,00 + cond: 575,00 +iptu: 140,00.

AQUI SE VIVE- VILA MARIA HELENA 
– AP00863 03 DORM.(1 SUITE), SALA, 
COZINHA,WC, A.S, CHURRASQUEIRA. 
APARTAMENTO TODO COM MOVEIS PLANE-
JADOS. A.U:78M² COND:300,00 + IPTU:100,00. 
R$:1.700,00
 
Torres da liberdade AP00590 03 dorm (suíte), 
sala 02 ambientes, cozinha planejada e 02 
vagas. 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 
. COZINHA (COM ARMÁRIOS PLANEJADOS 
FOGÃO COOKTP E SUGAR), WC , VAGA P/ 
01 CARRO, ÁREA GOURMET. R$: 1.800,00+  
COND: 400,000,00.

CENTRO- JATOBA  AP00845 03 DORM, (1 
SUITE), SALA 2 AMB. ,COZINHA, VARANDA, 
VAGA P/ 02 CARROS. 120M² R$: 2.300,00 + 
COND. + IPTU
 
CENTRO EDIFICIO RAQUEL – AP 00865 03 
DOR, (1 SUITE), 02 WC, 1DORM P/ EMPRE-
GADA COM 1 WC, LAVABO,  2 SACADAS, CO-
ZINHA PLAN, SALA DE TV, SALA DE JANTAR, 
A.S , VAGA P/ 02 CARROS, AREA GOURMET. 
A.T 132M² R$: 2.300,00 + COND: 700,00.

APARTAMENTO ED CISA AP00843 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 02dorm, sala, cozinha, 
Wc, A.S e 01 vaga. R$ 150.000,00

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

JD. COLIBRIS – COND. VITORIA REGIS –

COND; 720.00 + IPTU ANUAL: 950,00 A.U : 
122,55M2 R$: 450.000,00.

Cecap- AP00828 03 Dorm (1 suíte) sala, cozi-
nha, Wc, A.S, sala,área gourmet e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

CENTRO- JD. PAU PRETO- AP00866 03DOR-
M,1SUITE COM HIDROMASSAGEM, A.S, 
COZINHA PLAN,WC, SALA AMPLA COM DOIS 
AMBIENTES,VAGA P/ DOIS CARROS. A.T : 
110M² R$: 610.000,00.

CIDADE NOVA – AP00639. IMOVEL NO 
COND. CENTRAL PARK AU 108 M²,03 DORM. 
C/ARMARIOS PLAN (1 SUÍTE C/ AR COND), 
WC, SALA 2 AMB C/ PLAN E AR COND,LA-
VABO,ESCRITORIO,COZINHA PLANEJADA 
C/FORNO COOK TOP, DESPENSA, A/S, 2 
VAGAS LIVRE COBERTAS ,DEPÓSITO NA 
GARAGEM. R$: 690.000,00

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 03 
DORM. PLAN, COZINHA PLAN, DORM P/ 
EMPR.E 2 VAGAS. 140m² R$ 800.000.00

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

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

JD. SANTA MARTA CA03063 - 01dorm. ,01 
cozinha, copa, sala, 01wc, vaga 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, a.s, churrasqueira, vaga p/03 
autos. A.C 60m² A.T 150m². R$: 265.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979 02 dorm (01 
suíte), escritório, sala 02 ambientes, cozinha 
plan, vaga. R$ 275.000,00

JD MORADA DO SOL CA03052 2 Dorm (1 
suíte com banheira), sala, cozinha, a.s, wc e  2 
vagas cobertas AT 125m². AC 100m² Aceita per-
muta por terreno em Indaiatuba R$ 280.000,00

JD FLORIDA CA03049 3 Dorm (1 Suíte) , WC, 
A.S Coberta, Sala, ampla cozinha americana, 
vaga Coberta para 2 Veículos + 2 Motos,Chur-
rasqueira. A.T 137m² A.C 110m² R$295.000,00

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

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

COND. VISTA VERDE – CC00069 03 DORM. 
(1 SUITE), SALA 02 AMBIENTES, COZINHA 
AMERICANA ,WC, CHURRASQUEIRA, VAGA 
P/02 CARROS, LAVANDERIA, TOMADAS 110 
E 220W.
 R$:490.000,00.

COND. VISTA VERDE- CC00068 03 SUITE, 
WC, SALA, COZINHA, CHURRASQUEIRA, 
VAGA P/ 02 CARROS, AQUECEDOR SOLAR 
INSTALAD. COND:214,00 R$: 540.000,00.

JD REGINA CA03057 Área do terreno 250m², 
com uma área total de edif 141,66m². 3 dormitó-
rios,WC, cozinha, A.S, sala, área gourmet.
sala 2 ambientes planejada,com lavabo planeja-
dos e piscina 7m² por 2.20m² com led e cascata  
R$ 800.000,00 Documentação em ordem. 
Aceita permuta por apartamento na baixada 
Santista (preferencia Praia Grande, Santos 
ou Guarujá) 

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 100m²  - 
CA02874 AT: 131 m² e AC: 100m², Playgrou-
nd, Salão de festas, 2 Piscinas, 03 dorm com 
sacadas (1 suíte), com piso laminado Duraflor, 
2 WC (1 lavabo), com box de vidro temperado.  
Sala 02 ambientes, Cozinha com armários 
planejados e A.S.  Quintal com Churrasqueira 
e Espaço Gourmet coberto contendo pia e 
churrasqueira. Jardim Frontal montado e Vagas 
para 2 carros, energia interna 110v e 220v. R$ 
382.000,00

Condominio Flamboyant – CC00052 03 dorm 
(01 suíte), armários planejados nos 3 dorm, 
ar cond. na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet. R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – CC00065 Sobrado 
3 dorm(sendo 1 suíte)  Sala de Jantar e TV, 
3 banheiros, (sendo 1 lavabo) 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) Valor 
do Condomínio RRR$ 308,00 Valor do IPTU 
ANUAL r$ 800,00 R$: 398.000,00

CONDOMÍNIO PARQUE REAL - CC00053 03 
DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, PÉ DIREITO 
ALTO,WC, COZINHA, CHURRASQUEI-
RA, 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, 
LAVABO, W.C, AREA DE SERVIÇO, AREA 
GOURMET, VAGA 02 AUTOS. R$:500.000,00

Cond. Vista Verde (ITAICI) CC00059 03 
DORM.COM 01 SUITE, SALA, COZINHA, A.S, 
WC, VAGA P/ 02 AUTOS.  COND.214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M² R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061 03 DORM. 1 
SUITE, W.C, SALA DE ESTAR, COZINHA AME-
RICANA, A.S, AREA GOURMET E QUINTAL, 
VAGA COBERTA  01 CARRO E DESCOBERTA 
PARA 02 CARROS, JARDIM. A.T:200M² A.C 
:142M² R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062 03 DORM. 1 SUI-
TE, W.C, SALA DE ESTAR, COZINHA PLAN, 
A.S, AREA GOURMET COM CHURRASQUEI-
RA E QUINTAL, VAGA COBERTA PARA 01 
CARRO E DESCOBERTA PARA 02 CARROS, 
JARDIM. A.T: 200M² A.C:120M² R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063 03 DORM. 1 SUITE, 
W.C, SALA DE ESTAR, COZINHA AMERICA-
NA, A.S, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA E QUINTAL, VAGA COBERTA 
PARA 01 CARRO E DESCOBERTA PARA 02 
CARROS, JARDIM. A.T:200M² A.C:142,50M²
R$:590.000,00.

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

CONDOMINIO VISTA VERDE CC00067 03 
SUITES, SALA, COZINHA, HIDROM,WC, 
GARAGEM P/ 03 CARROS, A.S, AREA GOUR-
MET. R$: 690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- CC00070 04DOR-
M,2SUITE, MASTER , WC, SALA DE TV,CO-
ZINHA,SALA DE JANTAR,AREA GOURMET,-
VARANDA NAS PORTAS DOS DORM,VAGA 
COBERTA P/ 02 E DESCOBERTA P/4. A.T: 
465M² A.C: 300M² R$: 1.200.000,00.

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

CENTRO- CASA + COMERCIO  CA03069 03 
DORM, 3WC,SALA , COZINHA, GARAGEM 
P/ 02 CARROS. A.C: 200M² A.T: 200M² 
EXCELENTE IMOVEL 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.

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

VENDA - CHACARAS 

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

Lagos de Shanadu-CH00324 - Parte Superior: 
03 dorm (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,Cozinha americana com armários , 
geladeira, freezer, microondas, forno e elétrico, 
mesa com 6 cadeiras, ara condi. Sala com 03 
sofas, lavanderia, ar- condicionado e lavabo. 
Todas as cortinas blackout, VAGA 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° Pomar, 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



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

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 49631 - Cidade Nova - 2 dorm. / 
sala / coz. / wc / as / gar. R$ 1.550,00 + IPTU

ref. site 746591 - Cidade Nova - 150 
m² / coz / 2 coifas/ lavanderia / 2 ba-
nheiros / R$4.500,00 + IPTU

ref. site 601202 -  Jardim Turim - 3 dormt/ 
1 suíte/ sala 2 amb/ coz  amer/  WC social/ 
lavand / quintal /2 gar R$330.000,00

ref. site 2939  - Centro - 100m² / 
R$3.800,00

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

ref. site 211202 - Jardim Adriana -  3 
dormt / 2 suítes/ sala/ coz/  WC / la-
vand / quintal/ 2 gar R$490.000,00

ref. site 131102 - Portal das Acácias 
- 4D / sala 2 amb/ 4 wc / coz planej/ 
dormt de despejo/ lav/ quintal/ jd/ 2 gar 
R$3.200,00 + IPTU + COND

ref. site 322202 - Villaggio di Itaici - 3 dor-
mt/ 1 suíte/ coz amer/ sala jantar e estar/ 
lavabo/ wc social / lavand / churrasq/ 
quintal/ 2 gar R$635.000,00

ref. site 964202 – Villa Borghese - terre-
no com 450 m² R$450.000,00

ref. site 942002 - Park Real - 3 dormt/ 
1 suite/ sala de TV/ coz amer/ lavand/ 
churrasq/ 2 gar – R$2.700,00 + COND 
+ IPTU

ref. site 253202 - Terra Nobre - 3D / 2 suítes/ 
closet / cinema/ sala estar e jantar / coz planej/ 
lavabo/ churr/ wc externo/ piscina/ hidro/ quin-
tal/ jd / 4 gar R$1.150.000,00

ref. site 880691 - Jardim Regina - 3 
dormt/ 1 suite/ sala 2 amb/ coz amer/ wc 
/ lavand/ churrasq/ 2 gar  R$420.000,00



B4 Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! 03 CASAS DE 02 
CÔMODOS E WC EM LOTE DE 125M ²NA MO-
RADA DO SOL, IDEAL PARA LOCAÇÃO, COM 
RENDA 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
SOLAR DAS ANDORINHAS:02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA WC SOCIAL ENTRADA 
PARA AUTOS QUINTAL GRANDE NOS FUNDOS, 
POR APENAS R$170.000,00 ACEITA FINANCIA-
MENTO. F=99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORA-
DA 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 DORMITÓRIOS, 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- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNI-
DADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE 
AGOSTO DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. ESTUDA AINDA PROPOSTA A VISTA 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO 
– LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! 
DE R$290.000,00. EM OFERTA DURANTE O 
MÊS DE AGOSTO POR R$270.000,00 ACEITA 
LOTE/  FINANCIAMENO.  TEL:  19-99762-
7997/3935-3294.CORRA!!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:02 DOR-
MITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACADA COM 
PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O PARQUE ECO-
LÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES 
–LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, EDICULA   E 
GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO IDEAL 
PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRONI-
CO. DE R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS 
DE AGOSTO POR R$290.000,00 CORRA!! TEL: 19-
/997627997.ACEITA APARTAMENTO NONEGÓCIO.
JARDIM ITAMARACÁ 02 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SALA, COZINHA, GARA-
GEM COMPORTÃO ELETRONICO,110M² DE ÁREA 
CONSTRUIDA, EM LOTE DE 133M² DOCUMEN-
TOS EM ORDEM PARA FINANCIAMENTO.APENAS 
R$280.000,00 ACEITA TERRENO E CARRO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
OPORTUNIDADE! 02 CASAS DE 03 COMODOS 
CADA UMA, EM LOTE DE 125 M2 NA MORADA 
DO SOL EM LOCAL PRIVILEGIADO. POR APENAS 
R$160.000, OO DOCUMENTAÇÃO OK! F=19/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
PERMUTA: CASA DE 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
EM LOTE DE 180M2 NO JD LAGUNA EM SALTO, 
POR CASA EM INDAIATUBA. POSSO VOLTAR ATE 
30.000,00 PARCELADO. F=19/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
OPORTUNIDADE !! CASA DE 03 CÔMODOS 
EM LOTE DE 125M2 NA RUA 79 NA M. DO SOL 
R$150.000,00 DOCUMENTADA. F=19/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
OPRTUNIDADE PRÉDIO RESIDENCIAL NO 
JD UNIÃO 04 ALUGUEIS COM RENDIMENTO DE 
R$2600,00 SENDO 02 COMODOS E WC CADA UNI-
DADE. APENAS: R$390.000,00 ACEITA TERRENO, 
CARRO, ESTUDA PAGAMENTO EM ALGUMAS PAR-
CELAS. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

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

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DOR-
MITÓRIOS, 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 + PARCELAMENTO. 
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

TERRENOS VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ M2 -ESCRITURADO. F=19-
99762-7997/3935-3294
JARDIM ALICE (ÚNICO LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1030,00 P/ M2 - 

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 COOK-
TOP)-WC –LAVANDERIA-MESANINO NOS FUNDOS 
–GARAGEM PRA 02 AUTOS R$1200,00+IPTU

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

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

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, 
segurança 24h e 2 vagas. R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e 
jantar, coz, área gourmet, pisc, cascata em granito 
preparada p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas 
(2 cobertas). R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO
CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. R$500,00 
isento de IPTU
CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. R$550,00 + 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

VENDAS

LOCAÇÃO

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. pla-
nejada, 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$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 
WCs, coz, lavand e 2 vagas de garagem. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 escritórios c/ 
WC. R$3.500,00 + IPTU
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

CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU
CA02446 – CECAP – 3 cômodos, quintal c/ churrasq, quartinho de 
desp e gar. R$750,00 + IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

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 – 2Ds (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
CA03719 – CIDADE NOVA II – 1 dorm, sala, coz, gar e nos fundos 
1 cômodo c/ WC. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03537 – CIDADE JARDIM – 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

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$1.000,00 + 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.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. planejada 
e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.

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

APARTAMENTOS

AP01092 – ED. NUMBER ONDE - 1 suíte, sala de 
jantar e estar, coz, lavand, 1 vaga de garagem e lazer 
comp. R$135.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ 
AE, sala, coz. planejada, lavand, WC e garagem. 
R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / 
GUARUJÁ – SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, 
sacada e 1 vaga. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. 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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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em condo-
mínio fechado em 
Salto/SP - Com 5 suí-
tes c/ ar condiconado, 
mezanino, escritório, 
hall social, lavabo, 
sala de tv c/ lareira, 
salas de estar e jan-
tar. Sala de almoço, 
cozinha c/ dispensa, 
área de serviço, quar-
to e banheiro de em-
pregada. Garagem 
coberta p/ 4 autos, 
churrasqueira c/ forno 
de pizza. Sauna c/ ba-
nheiro. Piscina c/ raia 
de 15 metros, prai-
nha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa com 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 
possível 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

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 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 
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. 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$300.000,00 
po r  apenas :  R$ 
265.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negó-
cio. 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

Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Jardim Adriana - 
excelente casa em 
dois pavimentos, 
sendo no pav supe-
rior: 2 dormitórios (1 
suite) wc social, sa-
cada com porta bal-
cão com vista para o 
parque ecológico e 
no pav inferior: sala 
2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavande-
ria, 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 terre-
no) em Indaiatuba 
+ casa no Jardim 
Laguna em Salto, 
por casa em lote in-
teiro em Indaiatu-
ba F. 9.9762-7997 / 
3935-3294.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 -  Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
r io, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área de 
luz, cozinha, banheiro 
e garagem 2 autos R$ 
1900.00 isento IPTU 
F. 3875-2215

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 
03 suites com clo-
set, sala, lavabo, 
p isc ina,  churras-
que i ra ,  coz inha , 
b a n h e i r o ,  g a r a -
gem pra  02  car -
r o s .  A . T 1 0 8 M ² . 
+  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 , cozi-
nha, a.s, wc, ga-
ragem p /  02  au-
tos. COND. 214,00 
+  I P T U : 9 0 , 0 0 . 
A . T :  1 7 5 M ²   R $ 
5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .  F . 
3875-2215
Vende-se ou tro-
c a - s e  c a s a  J d . 
Monte verde por 
chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 
m², portão eletro-
nico, cerca elétrica, 
aquecedor solar , 
área gourmet, pis-
cina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavan-
deria. 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 
dormitórios, sendo 
1 suí te .  Coz inha 
planejada, 2 vagas 
cobertas, salão de 
f es ta  com chu r -
rasque i ra  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 
pisc ina,  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 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira 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
Jardins do Impé-
rio - Excelente casa 
térrea com 2 suí-
tes + lavabo, sala 
a m p l a ,  c o z i n h a 
americana integra-
da à sala de jantar 
e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos moder-
nos. 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 
construído. Troco 
por outra casa que 
tenha 2 ou 3 quar-
tos com garagem. 
Valor a negociar, se 
precisar voltar em 
dinheiro eu volto. 
Interessados ligar 
F.: (19) 99136-2440

Jd.  Santa Marta 
CA03063 - 1Dorm 
, 01cozinha, copa, 
1 w c , g a r a g e m 
02autos (coberto), 
portão eletrônico, 
40m² de área livre. 
A.T161m² e A.C 97 
m² R$ 210.000,00 
F. 3875-2215
Vendo casa bairro 
Costa e Silva, 02 
dormitórios, sala, 
coz i nha ,  qu i n t a l 
e  garagem p/  01 
ca r ro  com sa lão 
comercial, em cima 
edícula com terra-
ço, churrasqueira e 
dois cômodos. Ter-
reno 180m². Valor 
R$400.000,00 con-
tato F.:(19) 99321-
2684.
Vende-se casa no 
Montreal Rua: To-
ronto nº265, suite 
mas te r ,  2  do rm. 
com suite, entrada 
de ar, água quen-
te energ ia so lar , 
c h u r r a s q u e i r a , 
á rea  de  lazer ,  2 
garagem, sala com 
s a n c a ,  c o z i n h a . 
Acabamentos  de 
primeira linha. Va-
lor R$470.000,00 
F . : ( 1 9 )  9 8 1 5 1 -
0501.
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armár ios embut i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavande-
ria, churrasqueira 
e 2 vagas de gara-
gem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond. 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.
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de  ga ragem co -
berta. R$1.000,00 
+  IPTU +  Cond . 
ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-
6945
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 
2 dorms no Jd. Re-
nata  R$200 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Permuta Casa 3 
dorms X apto. Tro-
co casa c/ 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 
com uma área de 
churrasqueira mag-
nífica p/a 30 pesso-
as por apartamen-
to em Indaiatuba. 
Interessados falar 
com- Márcio Franco 
F.: (19) 99976-7071 
Whatsapp

E d .  P o r t a l  d a s 
Flores - 3 dormi-
tórios, sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia e 1 vaga. 
R $ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99721-
0395
 

Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de  ga ragem co -
berta. R$1.000,00 
+  IPTU +  Cond . 
ou R$200.000,00 
Fone: (19) 99168-
6945
E d .  R o y a l e  -  3 
do rm i tó r i os  com 
a r m á r i o s  ( 2  s u -
í t e s ) ,  b a n h e i r o , 
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. São Louren-
ço - 2 dormitórios, 
W C social, sala, 
cozinha america-
na integrada à la-
vander ia,  1 vaga 
de garagem e área 
de lazer comple-
ta. R$194.900,00. 
Aceita financiamen-
to bancário. Fone: 
(19) 99164-1734
Ed. Jatobá - 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, escri-
tório com lavabo, ba-
nheiro social, 2 vagas.. 
R$2.5000,00 isento de 
IPTU e Cond. Fone: 
(19) 99721-0395
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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
 

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 lo-
teamento 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 ,00  P / 
M2 -escriturado. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 .000m² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara Pq. das 
Bandeiras - 1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Opor tun idade  - 
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
 

C i d a d e  N o v a 
I  -  Ót ima  Casa 
Comercial - 2 dormi-
tórios, cozinha, WC 
social, sala e lavan-
deria. Quintal com 
edícula contendo co-
zinha.  Excelente lo-
calização com 400m² 
de terreno  e 165m² 
construídos. Fone: 
(19) 99721-0395

Jd. Regina - Sa-
lão Odontológico 
- 40m² mobiliado, 2 
banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
 

Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, 
filmes - diversos gê-
neros, mini - séries 
e seriados. R$ 1,00 
cada ou 15 por  R$ 
100,00. Contato (19) 
99193-2917 what-
sapp falar com Van-
derlei
CPU HP Pavilion Sli-
mline s5710br 2GB 
de memória 32 bits 
Gravador de Dvd Su-
perMulti R$400,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vende-se  roupas 
novas e semi novas 
para brechó. F.: (19) 
3834-1367
Vende-se duas es-
tantes de ferro para 
escritórios, lojas etc. 
F.:(19)  3834-1367
Vendo título do clu-
be 9 de Julho. Valor 
R$ 1.600,00. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo cadeira infantil 
para automóvel na cor 
vermelha, semi nova. 
Valor: R$ 150,00.(19)  
F.: (19) 3875-7624
Monitor Lg Flatron 
W1952tq 19 + Cabo 
De Força Pc + Cabo 
Vga   R$220,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Va-
lor R$ 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 Tratar com Jandira
Vendo Video cassete 
F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 
Tratar com Jandira
Vendo Panela Japo-
nesa nova F.: (19) 
3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar 
com Jandira
Vendo  B ic i c l e ta 
Monark 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. Panos 
de prato pintados à 
mão e crochê na bor-
da. Lindíssimos. Pa-
nela de pressão nova 
2,5lts. Ótimos pre-
ços. Tel. 38351921 / 
995788190
Vendo Camas de 
solteiro, madeira ma-
ciça. Ótimo estado 
F.: (19) 3017-5541 
/  Whatsapp (19) 
99933-3572 / (19) 
99259-1877 Claro.
Vendo Máquina de 
cortar piso até 65cm 
em bom estado.Va-
lor: R$80,00  F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsa-
pp (19) 99933-3572 
/ (19) 99259-1877 
Claro.
Vendo Fritadeira elé-
trica 220V ARNO se-
minova só R$200,00. 
F.: (19) 3017-5541 
/  Whatsapp (19) 
99933-3572 / (19) 
99259-1877 Claro.

Vendo DVDS (Mú-
sicas, Desenhos, 
É p i c o s  ,  B A N G 
B A N G ,  S é r i e s ) . 
Valor R$1,00 cada. 
F . :  ( 1 9 )  9 9 1 9 3 -
2917.
V e n d o  T e c l a d o 
marca Casio. Valor 
R$400,00 F. : (19) 
3935-1633
Vendo 2 Ki t  gás 
para carros. Valor: 
R $ 5 0 0 , 0 0  c a d a . 
F.:(19) 3935-1633.
Vendo 1 máquina 
de  reca rga  pa ra 
car tuchos .  Va lo r 
R$500,00. F.:(19) 
3935-1633.
Vende-se madei-
ra para uma casa 
com 100 metros, 
1.500 telhas ame-
ricanas, 22 viga de 
4 metros mais cai-
bo e ripa, 40 me-
tros de forro PVC. 
Tudo por apenas 
R $ 1 . 0 0 0 , 0 0 .  F . : 
(19) 99262-4386.
 

Vendo Celta - ano 
2011  cor :  p ra ta 
completo (ar, dire-
ção e trava) baga-
jeiro original, valor: 
R$ 17.000,00. Fa-
lar  com Rodr igo. 
F . :  ( 1 9 )  9 7 4 0 7 -
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 ma-
nicure e pedicure R$ 
25,00. Faço progressi-
va e selante sem formol 
a partir de R$ 50,00. 
(Ganha corte de graça) 
- atendo à domicílio. F.: 
(19) 99384-5595 / (19) 
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. Valor R$50,00 
contato F. 98970-1976
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 
Avaliador gratuito 
Biopedança. Quantos 
kilos você gostaria de 
perder 2kg, 5kg até 
10kg. Ligue e agende!. 

Falar com Vanderlei 
F.: (19) 99193-2917.
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: 
(19) 98332-1025
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Açougueiro
Ajudante de carga e des-
carga 
Analista de PCP
Assistente administrativo 
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de linha de pro-
dução
Auxiliar de logística (PCD)
Auxiliar de pedreiro
Camareira de hotel
Churrasqueiro
Consultor de vendas
Cozinheiro
Encanador
Garçom
Inspetor de qualidade
Mecânico de automóvel
Motorista de caminhão
Oficial de manutenção
Operador de torno auto-
mático 
Pizzaiollo
Preparador de prensa
Serralheiro
Vendedor

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

ESTAMOS CONTRATANDO PCD 
(PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – 
Para trabalhar na área de limpeza. 
Residir em Indaiatuba. Trazer 
Currículo e Laudo.
ATENDENTE – Para trabalhar em 
Farmácia de manipulação. Conhe-
cimento no Sistema Fórmula Certa 
(Receita, rótulos, orçamentos e 
Nota fiscal). Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA  (CA-
DASTRO) – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar em Limpeza de empre-
sas e condomínios. Disponibili-
dade para trabalhar aos finais de 
semana.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar com montagem e 
instalação de vidro temperado e 
esquadria de alumínio. Possuir 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – 
Experiência anterior em empresas 
do Ramo de Terceirização de 
Serviços de Limpeza e Portaria 
ou Agência de empregos. Expe-
riência em vendas de Serviços de 
Recrutamento & Seleção, tempo-
rários e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. Irá 
dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
DESENHISTA - Formação Téc-
nica em Mecânica. Experiência 
em Autocad 2D. Experiência na 
área de compras ou orçamentos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
FERRAMENTEIRO – Experiên-
cia em ferramentaria de moldes 
plásticos. Residir em Indaiatuba 
ou região. Para trabalhar em 
Monte Mor.
GERENTE DE VENDAS – Experi-
ência na função e em empresas do 
Ramo de Material de Construção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC 
– Ensino médio completo. Curso 
de Metrologia e Leitura e Interpre-
tação de desenho. Residir em In-
daiatuba ou Salto. Disponibilidade 
de horário. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) 
– Experiência em controle de aces-
so e ronda. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA 
CNC – Conhecimento nos coman-
dos Fanuc, Siemens,  Fagor e Msc. 
Ter curso de metrologia e interpre-
tação de desenho mecânico e/ou 
mecânica convencional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE PLÁSTICO – Para 
trabalhar na cidade de Monte 
Mor. Noção de Processos de Inje-
ção.  Conhecimento em troca de 
moldes de injetora. Conhecimento 
básico: hidráulico, pneumático e 
elétrico.
VENDEDOR (A) – Ensino médio 
completo. Para trabalhar em co-
mércio do Ramo de material de 
construção. Residir em Indaiatuba.

empregos

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

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

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

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
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