
Semana Nacional do Trânsito terá ação educativa na cidade

Indaiatuba é uma das 100 cidades 
mais inteligentes do Brasil

PREMIAÇÃO
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A 13ª edição do Frutos de 
Indaiá 2018 irá proporcionar 
uma noite agradável para as 
empresas selecionadas pelos 
indaiatubanos, como os mel-
hores em seu segmentos.

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

Indaiatuba tem melhor 
Ideb do Estado e 
segundo do Brasil

EDUCAÇÃO
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Mais uma vez Indaiatuba é 
destaque entre as cidades com 
mais de 200 mil habitantes. O 
município é o primeiro no Esta-
do de São Paulo e o segundo do 
Brasil com melhor Ideb 2017. 

Mastiga Samba 
é campeão do 
Campeonato Amador

SÉRIE A
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Rapaz morre 
afogado em lago 
no Maritacas

TRAGÉDIA
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Um rapaz identificado 
como Daniel Winchester, de 
19 anos, morreu afogado na 
tarde da última segunda-fei-
ra, dia 10, em um lago no 
bairro dos Colibris.
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No último domingo, dia 9, no 
estádio do Primavera aconteceu 
a final do Campeonato Amador 
série A entre LBC e Mastiga 
Samba. As duas equipes chega-
ram com méritos na final.

2ª edição do HQ Fest 
acontece amanhã no 
Parque Mall
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A 2ª edição da HQ Fest acon-
tece amanhã, dia 15, no Parque 
Mall, e o festival começa às 9h, 
com entrada gratuita nas depend-
ências do shopping. O evento 
reunirá fãs de quadrinhos.

Supermercearia 
Lopes lança 
aplicativo de ofertas

Feira da Primavera 
acontece neste fim 
de semana

Primavera fica no 
empate com Inter de 
Bebedouro

Homem morre 
atropelado na 
Santos Dumont

Alunos vencedores 
dos Jogos Escolares 
foram premiados 

ESPECIAL EXPOSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO ACIDENTE MINIOLIMPÍADA

Premiados do Troféu 
Frutos de Indaiá 
comemoram indicação

P. A3



Editorial
A consciência no trânsito deve 

ser em todos os meses! 

Artigos

Debater ações em busca de um trânsito mais seguro nunca 
é demais, e o Observatório Nacional de Segurança Viária e a 
Prefeitura de Indaiatuba, através do Laço Amarelo, continu-
am a bater na tecla quanto à importância da responsabilidade 
e consciência no trânsito.

Ter educação no trânsito é sem dúvidas essencial para 
a redução nos números de acidentes. Em Indaiatuba acon-
tece quase que diariamente um acidente de trânsito, e os 
motivos muitas vezes são distrações ou desrespeitos a leis. 
Se todos tiverem consciência que o trânsito mata cerca de 
500 mil pessoas todos os anos, talvez houvesse a mudança 
na postura e da forma de pensar de alguns motoristas. As 
mortes causadas pela imprudência dos motoristas são mo-
tivos de sobra para que algumas atitudes no trânsito sejam 
repensadas quando sentamos na frente do volante. Que a 
consciência no trânsito possa ser levada à risca todos os dias. 

RMC conta com 7 cidades entre as 
100 mais inteligentes do Brasil

Jogos Escolares Municipais de Campinas 
começam nesta sexta-feira, 14

Das 20 cidades da Região de Campinas, 7 con-
seguiram se destacar entre as 100 cidades mais 
inteligentes do país. Campinas ficou em 4º 
lugar. Em 2017, esteve na 8ª colocação. 
Vinhedo passou da 39ª em 2017 para a 
32ª em 2018. Itatiba saltou da 66ª colo-
cação para a 46ª. Valinhos subiu timi-
damente, da 55ª colocação para a 52ª. Já 
Americana, Amparo e Indaiatuba tiveram 
queda. Americana caiu da 57ª colocação 
para 60ª e amparo da 43ª para 75ª.

A partir desta sexta-feira, 14 de setembro, 
começa a 13ª edição dos Jogos Escolares Mu-

nicipais (JEM). A cerimônia de abertura 
será realizada a partir das 9h, no ginásio 

da Associação Atlética do Banco do 
Brasil (AABB), localizada no Jardim 
das Paineiras, em Campinas. Este ano, 
2100 alunos entram na disputa nas 

seguintes modalidades: basquete, futsal, 
handebol, voleibol, atletismo, dama, tênis 

de mesa, xadrez e tênis.

Somos o pensamos e fazemos HARMONIZAÇÃO FACIAL E A ODONTOLOGIA

CARACTERÍSTICAS DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA

Nós não somos felizes sozinhos.  “Havia um velho sentado à beira de 
uma estrada, na entrada de uma cidade”. Veio um viajante e sentou ao lado 
do velhinho. Enquanto os dois estavam ali conversando, chega um jovem 
e faz a seguinte pergunta para o velhinho: Que tipo de pessoas vive nesta 
cidade? O velhinho olha para o jovem e diz assim: Que tipo de pessoas 
vive na cidade de onde você veio? E o jovem respondeu: Nunca vi pessoas 
ruins daquele jeito, egoísta, desanimada, aquilo não é lugar para viver, é 
um inferno, estou procurando outro lugar para morar. E aí como são as 
pessoas que vivem aqui? O velhinho respondeu: As pessoas aqui não são 
muito boas, não. São egoístas, só pensam no dinheiro, aqui ninguém gosta 
de ninguém. Só pensam em si mesmo. O jovem respondeu: Aqui eu não 
fico. E foi embora. Passando algum tempo estava o velhinho e o mesmo 
viajante sentado no mesmo local, aí chegou outro jovem e faz a mesma 
pergunta: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho olha para o 
jovem e faz a seguinte pergunta: Que tipo de pessoas vive na cidade de 
onde você veio? O jovem respondeu: Olha, aquilo é coisa maravilhosa. As 
pessoas são fantásticas. Eu me dava tão bem com as pessoas. Todo mundo 
me ajudava. Todo mundo se ajudava. Aquela cidade era uma comunidade, 
era uma coisa maravilhosa. E aí? O velhinho respondeu: Você nunca vai 
encontrar pessoas tão boas como o pessoal desta cidade. Aqui as pessoas 
fazem mutirões, mutirões para lá, mutirões para cá, cidade perfeita, todo 
mundo toma cerveja junto, conta piada, brinca. A qualquer hora que você 
precisar tem gente pra te ajudar. O jovem ficou morando na cidade. Aí o 
viajante olha para o velhinho e diz assim: Que tipo de pessoas vive nesta 
cidade? Um dia você diz uma coisa, e hoje você diz outra. Que tipo de 
pessoas vive nesta cidade? O velhinho respondeu: O mesmo tipo de pessoas 
que vivem em qualquer lugar do mundo. Você pode ir para a Europa, para o 
USA, que lá vivem os mesmos tipos de pessoas. Depende de quem? De nós 
mesmos. Nós é que fazemos o ambiente onde nós moramos ou trabalhamos. 
QUER SER FELIZ, SE APRIMORE, FAÇA NOSSO TREINAMENTO 
DE FORMAÇÃO SIGNA1, nos dias 21.22 e 23.09.2018

Quem acredita que um bom profissional Cirurgião-Dentista deve estar atento apenas aos dentes do seu paciente?
Antes de eu falar a minha opinião sobre esse assunto, quero contar um pouco da História da Odontologia, vocês vão entender o porquê. 
A história da Odontologia é tão antiga que se mistura com a própria história da humanidade. Os documentos mais antigos que tratam sobre 

o assunto são provenientes da antiga Mesopotâmia, hoje onde se localiza o Iraque. Pierre Fauchard (1678-1761), o “Pai da Odontologia Mod-
erna”, publicou a obra “Tratado dos dentes para os cirurgiões dentistas”. Nessa época (e antes dela), os dentistas e práticos da profissão eram 
conhecidos como tira dentes.

A Odontologia, como as demais ciências na área da saúde, percorreu várias etapas no decorrer de sua trajetória até chegar na fase Científica. 
Hoje deixou de ser uma profissão focada apenas nos procedimentos invasivos e restauradores: a prevenção tornou-se o principal foco dos profis-
sionais modernos; e as Especialidades tornaram-se fundamentais para se exercer uma Odontologia de Excelência.

Mas paramos por ai?
De maneira alguma! 
A Odontologia de ponta tem mostrado que, cada vez mais, o verdadeiro artesão do sorriso sabe que um sorriso perfeito só é perfeito se estiver 

em harmonia com a face de cada paciente em sua particularidade. A harmonização facial tornou-se uma área de estudo mais do que necessária 
para obter sorrisos perfeitos e no padrão de beleza de cada face.

Por esse motivo, estudos e tratamentos envolvendo áreas como a Toxina Botulínica (Botox é uma das marcas de toxina presentes no merca-
do), Bichectomia, Preenchedores Faciais e Cirurgias Buco Maxilo Faciais, têm sido cada vez mais utilizados em nossos procedimentos no Belle 
Santé, o que tem melhorado a vida e a auto-estima de nossos pacientes!

Nós, como Cirurgiões-Dentistas e, no meu caso, Ortodontista, temos um papel importante no planejamento e tratamento e devemos procurar 
as particularidades de cada sorriso e criar um ambiente harmônico para o sorriso perfeito de cada um de nossos pacientes!

O tratamento multi-disciplinar é essencial para atingirmos o nosso objetivo!
Tem dúvidas? Estou à disposição!

A proteção social compreende o direito à saúde, previdência social e assistência social, primado no trabalho e garantia a meios de sub-
sistência do cidadão.

Os benefícios previdenciários são devidos aos segurados do Regime de Previdência Social quando contribuem na forma da lei, em especial 
como empregado, cuja contribuição depende da remuneração e é descontada mês a mês em seu pagamento.

Especificamente quanto ao auxílio doença, é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual, desde 
que ainda esteja na qualidade de segurado e ter no mínimo 12 contribuições ao Regime de Previdência.

O empregado acidentado ou que adoece e fica impossibilitado para o trabalho, será afastado por determinação médica e quando o 
afastamento for superior a 15 dias, ingressará perante ao INSS um pedido administrativo do benefício Auxílio Doença seja acidentário ou 
previdenciário quando for o caso.

Em caso de acidente, o empregador deve emitir um Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) em até o dia seguinte do acidente, 
encaminhar ao INSS e se a incapacidade para o trabalho for superior a 15 dias, a partir do 16º dia o empregado começara a receber o benefício 
“B91”. Consequentemente, após o seu retorno, terá direito a estabilidade acidentária de até 1 ano após o retorno.

Em caso de acidente que não ocorra durante o trabalho ou no percurso, ou doença comum que incapacite o empregado segurado para 
o trabalho por mais de 15 dias, a partir do 16º dia deverá ser encaminhado ao INSS para requerer o benefício auxílio doença previdenciário 
“B31” que não lhe confere estabilidade.

Se o segurado encontra-se desempregado e sem contribuições por menos de 12 meses, também terá direito ao benefício.
Lembrando que o valor do benefício correspondente a 91% do salário benefício.

14/09 - Sexta-feira 15/09 - Sábado 16/09 - Domingo 17/09 - Segunda-feira
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A2

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia. CROSP 78643 / dra.renata@bellesante.com.br / www.bellesante.com.br

Tiago Cunha Pereira - Advogado especializado em benefícios previdenciários - OAB/SP 333.562 / 19 99141-0101    

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - www.signatre-
inamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você ter-
minou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

WhatsApp
Instagram

Facebook/ E-Mail

REDES SOCIAIS

(19) 9.8133-0840 @grupomaisexpressao

jornalmaisexpressao

maisexpressao.com.br

maisexpressao@maisexpressao.com.br



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Rogério Nogueira 
oficializa candidatura a 
Deputado Estadual
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Cidade é um dos Municípios 
mais inteligentes do País
Município está na 61ª colocação; Em 2017, ficou em 30º

ELIANDRO FIGUEIRA

No quesito de urbanismo, a cidade apresentou melhora

ELEIÇÕES

Indaiatuba está entre 
as 100 cidades mais 
inteligentes do Brasil. 

É o que mostra o Ranking 
Connected Smart Cities 
divulgado pela Urban 
Systems no dia 5 de se-
tembro. Com o resultado 
Indaiatuba ficou em 61ª 
colocação, uma queda de 
30 colocações em compa-
ração com o ano de 2017.

Para avaliar as cida-
des foram considerados 
11 indicados entre eles 
mobilidade, urbanismo, 
meio ambiente, energia, 
tecnologia e inovação, 
economia, educação, saú-
de, segurança, empreen-
dedorismo e governança.

No quesito de urbanis-
mo, a cidade apresentou 
melhora, saltando da 33ª 

colocação em 2017, para 
27ª em 2018. Em eco-
nomia, havia ficado em 
20º em 2017. Já em 2018, 
acabou caindo para 48ª co-
locação. Nos outros setores 
Indaiatuba não apareceu no 
ranking, pois nos quesitos 
individuais, são mostradas 
apenas as 50 cidades que 
obtiveram melhores pon-
tuações, e não as 100.

Em nota a Administra-

ção Municipal se manifes-
tou dizendo que “nesta 4ª 
edição do Ranking Con-
nected Smart Cities foram 
realizadas alterações dos 
indicadores analisados, e 
também a forma de avalia-
ção de alguns indicadores 
já existentes, o que deve ter 
contribuído para o reposi-
cionamento do município 
no ranking. Importante 
ressaltar que ainda estamos 

entre as 100 cidades com 
maior potencial de desen-
volvimento no Brasil”.  

A nota diz ainda que 
“Indaiatuba continua in-
vestindo em todas as áreas 
para garantir a qualidade 
de vida da população e 
o município tem obtido 
índices excelentes e se 
destacando não apenas 
na região, mas em todo o 
Estado e até no País”.

RODRIGO CAMPOS

No último sábado, dia 
08, no Clube 9 de Julho 
o candidato a Deputado 
Estadual pelo DEM, Ro-
gério Nogueira, lançou sua 
candidatura oficialmente. 
A cerimônia contou com 
a presença do candidato ao 
Governo do Estado de São 
Paulo, João Doria (PSDB).

Ainda  es t ive ram 
presentes, o Prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 

e prefeitos e vereadores 
de outras cidades e mi-
litantes do partido.

Rogério tenta o seu 
quarto mandato, e du-
rante o evento destacou 
os seus projetos que tem 
realizado em Indaiatuba, 
Salto, Cosmópolis e Hor-
tolândia. “Fiz muito por 
essas cidades e pretendo 
fazer ainda mais como 
Deputado”, completou.

Rogério Nogueira concorre a vaga para Deputado Estadual
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Semana Nacional do Trânsito 
terá ação educativa na cidade
Programação terá blitze, palestras e orientações nas faixas de pedestres 

Indaiatuba tem melhor 
Ideb do Estado e 
segundo do Brasil

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO – GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

Entre as atividades está uma blitz educativa na Av. Eng. Fábio Barnabé

EDUCAÇÃO

A Semana Nacio-
nal do Trânsi-
to acontece em 

Indaiatuba entre os dias 
18 e 25 de setembro e o 
tema “Pare para o Pe-
destre” será novamente 
abordado este ano, em 
parceria com o Obser-
vatório Nacional de Se-
gurança Viária (ONSV). 

Entre as atividades está 
uma blitz educativa na 
avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé e um tra-
balho educativo nas faixas 
de pedestres que acontece 
na terça-feira, dia 18.

Para as ações, a Secre-
taria de Obras e Vias Pú-
blicas também conta com 
a parceria do Ceth (Centro 
Educacional de Trânsito 
Honda), da concessioná-
ria AB Colinas, da Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura) e 
da Secretaria Municipal 
de Cultura.

Durante toda a sema-
na, a equipe do Demutran 
(Departamento Municipal 
de Trânsito) estará nas 
ruas envolvida com as 

ações, ao lado dos par-
ceiros. Além das Blitze 
educativas, também será 
feito um trabalho educa-
tivo com motociclistas 
na rodovia SP-075, pales-
tras para estudantes e, no 
sábado (22), acontecerá 
um evento na praça Dom 
Pedro II, que lembrará o 
tema com a distribuição 
de panfletos à motoristas 
e pedestres. Na mesma 
data, a equipe de enferma-
gem da Fiec fará aferição 
de pressão arterial e de 
glicemia dos populares 
que passarem pela praça. 

Confira a programação 
completa em nosso portal 
www.maisexpressao.com.br.

Acidentes. Segundo A 
ONSV cerca de 90% dos 
acidentes são causados 
por falhas humanas – que 
podem envolver desde a 
desatenção dos conduto-
res até o desrespeito às 
leis de trânsito. Excesso 
de velocidade, embria-
guez e uso de celular ao 
volante são as três princi-
pais causas de fatalidades.

No feriado de 7 de 
setembro, de acordo com 
a concessionária AB Co-

linas, na rodovia SP-75 
foram registrados 11 aci-
dentes com oito pessoas 
feridas, em três dias. Já na 
Rodovia Castelo Branco, 
entre Itu e Tatuí, foram 
dez acidentes com cinco 
pessoas feridas e uma 
vítima fatal.

Segundo dados da Po-
lícia Rodoviária Federal, 
foram registrados 820 
acidentes, com 1037 fe-
ridos e 82 mortos em três 
dias. O número é superior 
ao mesmo período do ano 
passado, quando a quan-

tidade de acidentes foi de 
903, com 896 feriados e 
73 mortos em quatro dias. 
A PRF também indicou 
que houve aumento de 
41% nos casos de em-
briaguez ao volante e em 
outras 41% ocorrências 
crianças estavam sem 
cadeirinha.

ARQUIVO – GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

Classificação considera índice das cidades com mais de 200 mil habitantes

Mais uma vez Indaia-
tuba é destaque entre as 
cidades com mais de 200 
mil habitantes. O municí-
pio é o primeiro no Estado 
de São Paulo e o segundo 
do Brasil com melhor Ideb 
(Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica) 
2017. Com o índice de 7,4, 
a rede municipal ultrapas-
sou em 0,7 pontos a meta 
de 2017 e superou a meta 
estabelecida para 2021, que 
é de 7,1. A Rede Municipal 
de Ensino local também 
apresentou o mesmo índice 
da rede privada do Estado. 

O Ideb Nacional das redes 
municipais foi 5,6 e o esta-
dual foi 6,5.

A Emeb “Osório Ger-
mano e Silva Filho” é a 
primeira melhor escola do 
Estado com 9.0 no Ideb, e 
Emeb “Yolanda Steffen” se 
classificou como a décima 
quinta no ranking estadual. 
Todas as unidades escola-
res de Indaiatuba atingiram 
a meta prevista para 2017. 
Das 28 escolas municipais 
que participaram da Prova 
Brasil 2017, 22 já alcan-
çaram ou ultrapassaram a 
meta prevista para 2021. 
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Supermercearia Lopes lança aplicativo com promoções para seus clientes
Podem fazer o simulado, alunos e não alunos do Colégio Objetivo

Objetivo promove 
simulado Fuvestão 2019 
no dia 22 de setembro

PROVA
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Supermercearia Lopes 
lança aplicativo de ofertas
Plataforma disponibiliza entre 10 a 20 promoções a cada semana

FOTOS: JME

DIVULGAÇÃO

A Supermerce -
a r i a  L o p e s 
lançou recen-

temente um aplicativo 
de ofertas para que os 
c l ien tes  tenham um 
desconto especial em 
suas compras. O app 
já está disponível na 
Google Play.

Lançado há cerca de 
30 dias, a plataforma 
oferece aos clientes de 
10 a 20 produtos com 
preços diferenciados, 
que mudam semanal-

mente. Para utilizar o 
aplicativo, basta baixar 
o programa e fazer o 
seu cadastro. As pro-
moções  d isponíve is 
vão aparecer, e ao pas-
sar no caixa, são iden-
tificados os produtos, 
e o desconto será con-
cedido.

A Supermercearia 
Lopes está localizada 
na Rua Cristina Von 
Zauben Amstalden, 272, 
Vila Brizzola e funciona 
de segunda a sábado, 
das 6h às 20 horas, e aos 
domingos e feriados das 
6h às 13 horas.

Histórico
Fundada em 28 de 

dezembro de 1988, pelo 
casal Antônio Carlos 
Lopes e Ivete Aparecida 
Lopes, a Supermercearia 
Lopes, uma empresa 
familiar, cresceu e atu-
almente conta com uma 
infraestrutura comple-
ta oferecendo aos seus 
clientes açougue, pada-
ria, confeitaria, hortifrú-
ti, brinquedos, papelaria, 
além dos enlatados, pro-
dutos de higiene e limpe-
za, entre outros.

Segundo o sócio-pro-
prietário e empresário 

André Teixeira Lopes, a 
empresa visa a qualidade 
em seus produtos. “Que-
remos oferecer aos nos-
sos clientes os melhores 
produtos, por isso sele-
cionamos pessoalmen-
te a parte de hortifrúti. 
Todos os dias chegam 
frutas, legumes e ver-
duras frescas”, salienta. 
Além disso, o açougue 
também trabalha com 
carnes frescas. “As car-
nes chegam diariamente 
para que, dessa forma, 
nossos clientes possam 
adquirir e levar para casa 
o melhor produto”, disse.

No dia 22 de se-
tembro, às 13h, a Rede 
Objetivo promoverá o 
Fuvestão 2019, o simu-
lado aberto e gratuito 
nos moldes da prova da 
primeira fase dos vesti-
bulares mais concorridos 
do país (Fuvest, Unesp e 
Unicamp). 

O objetivo é oferecer 
a oportunidade aos ves-
tibulandos de treinar e 
vivenciar o clima dos ves-
tibulares e por isso terá o 
mesmo grau de dificul-
dade, a mesma duração e 
a participação de grande 
número de candidatos, 
uma vez que é oferecido 

em todo o Brasil.
Podem fazer o simu-

lado, alunos e não alunos 
do Colégio Objetivo In-
daiatuba. Para isso basta 
fazer a inscrição gratui-
tamente no site www.
objetivoindaiatuba.com.
br, até às 23h59min do 
dia 21 de setembro. 

O Fuvestão 2019 pre-
miará os candidatos com 
as melhores classifica-
ções. 

Desde 2007, quando o 
Colégio Objetivo Indaia-
tuba passou a oferecer a 
prova em Indaiatuba, os 
alunos da unidade con-
quistaram 10 prêmios.  
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ESPORTIVO RAIZ
Com configuração cupê e um inédito motor turbo, Honda Civic Si ganha vida própria  

FOTOS: DANIEL DIAS/AGÊNCIA AUTOMOTRIX E DIVULGAÇÃO 

Depois de come-
çar a trajetória 
de concorrên-

cia ao Corolla, da ar-
qui-inimiga Toyota, em 
1973, o Honda Civic, 
um discreto sedãzinho 
com as tradicionais li-
nhas retas tão admi-
radas pelos japoneses 
nos anos 70, teve de 
batalhar bastante para 
ganhar um lugar ao sol. 
Para ajudar na missão, 
na terceira geração do 
Civic, em 1984, sur-
giu no Oriente e na 
América do Norte sua 
versão pretensamente 
esportiva, a Si (Sport 
Injected). No Brasil, 
especialmente quando o 
sedã médio começou a 
ser produzido na cidade 
paulista de Sumaré, a 
configuração Si virou 
uma espécie de sonho 
de consumo. Idealizado 
para ser um cupê, uma 
configuração de carro-
ceria mais coerente com 
uma versão esportiva, 
o Si já foi de tudo nas 
nove gerações anterio-
res do Civic. Foi até um 
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sedã com quatro portas 
travestido de esporti-
vo, empurrado, sempre, 
por um motor aspirado. 
Embora os aficionados 
pelo carro nunca te-
nham torcido o nariz 
com suas versões – o 
que importava para eles 
era a estampa Si colada 
ao veículo, além do vi-
sual mais jovial e uma 
calibragem agressiva 
do motor –, o modelo da 
Honda há muito tempo 
merecia ter uma confi-
guração genuinamente 
esportiva. Agora, sonho 
dos amantes do Si final-
mente se materializou, 
embalado pela Geração 
10 do Civic, lançada 
em 2016. Quem disser 
que o Si que acaba de 
desembarcar no merca-
do brasileiro se trans-
formou em um novo 
modelo da Honda, e 
não mais apenas uma 
versão do Civic, não 
estará errado.

Produzido no Cana-
dá, o novo Si é equipa-
do com motor 1.5 turbo 
de alta performance e 
torque – são 208 cava-
los e torque de 26,75 
kgfm. Vem com injeção 

direta, duplo comando 
de válvulas variáveis no 
cabeçote (Dual VTC) e 
quatro cilindros, asso-
ciado à transmissão ma-
nual de 6 velocidades. 
O tom de exclusividade 
do esportivo da Honda 
está também na remessa 
de somente 60 unidades 
trazidas para o Brasil 
até o final deste ano, 
cada uma com preço de 
R$ 162.900 – um valor 
elevado, mas compe-
titivo se for colocado 
na equação tudo o que 
o veículo entrega para 
seu comprador. “Este 
é o primeiro Si turbo, 
e estabelece um novo 
patamar em termos de 
agilidade e de direção 
precisa.  Trata-se de 
um modelo que já tem 
tradição no Brasil  e 
que tem uma legião de 
entusiastas apaixona-
dos pela performance 
e pelo design esporti-
vo. Essa nova geração 
eleva essas qualidades 
a um novo patamar. E 
ela estava sendo muito 
aguardada pelos fãs 
brasileiros”, avalia Is-
sao Mizoguchi, presi-
dente da Honda Auto-

móveis do Brasil.
Para ampliar o coe-

ficiente aerodinâmico 
do Civic, o Si traz uma 
dianteira agressiva, com 
grade preta e largas to-
madas de ar. O modelo 
vendido no Brasil tem 
uma exclusividade em 
comparação ao ofereci-
do em outros mercados: 
a adoção de faróis “full 
led”, ampliando a lumi-
nosidade e a sofistica-
ção. Rodas de liga leve 
de 18 polegadas, com 10 
raios e acabamento em 
dois tons, usam pneus de 
235 milímetros largos e 
de perfil baixo. Atrás, 
o esportivo mantém a 
assinatura de design 
do modelo, incorpora 
um elevado aerofólio e 
novos elementos como 
uma barra de leds ho-
rizontal que acompa-
nha toda extensão da 
traseira e escapamento 
central com formato 
poligonal e acabamen-
to cromado.

O interior do Si refor-
ça a vocação esportiva, 
com bancos dianteiros 
em formato de concha, 
costuras vermelhas e 
logotipo da versão. O 

“bordado” vermelho se 
estende à forração das 
portas, ao volante e à 
coifa do câmbio, com 
alavanca em alumínio. 
Outros detalhes são a 
iluminação vermelha 
do painel em TFT e dos 
comandos do painel, 
os pedais em alumínio 
(imitando as pedaleiras 
de carros de competição) 
e o friso do painel de ins-
trumentos em acabamen-
to Dry Metal Carbon.

Apesar de ser um es-
portivo “puro sangue”, 
o novo Si revela muito 
conforto e equipamen-
tos de conveniência, ori-
ginados de outras ver-
sões do Civic. Vem com 
freio de estacionamento 
eletrônico, travamento 
das portas por distân-
cia, ar-condicionado 
digital de duas zonas, 
sensor de chuva, câmera 
no retrovisor externo 
da direita (reproduz as 
imagens na tela da mul-
timídia), câmera de ré, 
sistema multimídia de 
7 polegadas sensível 
ao toque, que contro-
la todas as funções de 
áudio e é integrada aos 
sistemas Apple CarPlay 

e Android Auto, propor-
cionando conexão do 
smartphone ao veículo. 
O esportivo traz ainda 
sistema de áudio de 450 
watts, com 10 auto-fa-
lantes.

O Si foi desenvol-
vido para proporcio-
nar elevado nível de 
segurança em várias 
situações. Isso é pos-
sível graças à ampla 
visibilidade oferecida 
ao motorista, à direção 
elétrica progressiva e 
à alta performance dos 
freios. O sistema ABS, 
com distribuição ele-
trônica de frenagem, o 
VSA (reúne os contro-
les de tração e de esta-
bilidade) e o exclusivo 
Agile Handling Assist 
garantem dirigibilida-
de segura até nas mais 
difíceis condições de 
asfalto e de clima. O es-
portivo da Honda é co-
mercializado no Brasil 
com quatro opções de 
cores: White Orchid Pe-
arl, Crystal Black Pearl, 
Brilliant Sporty Blue 
Metallic e Rallye Red. 
O modelo tem três anos 
de garantia, sem limite 
de quilometragem.
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Porto Alegre/RS – O novo Civic Si impressiona desde o primeiro olhar. O visual 
agressivo da frente, a silhueta aerodinâmica e a traseira ousada parecem entregar um 
cartão de visitas e um convite para o motorista acelerar. A primeira sensação vem natu-
ralmente do ronco do motor e de sua potência encorpada. O test-drive passou primeiro 
por ruas da capital gaúcha e depois pela BR-290, a freeway, até a cidade de Osório, 
ambiente natural para o esportivo da Honda mostrar todas as suas qualidades. De fato, 
é um carro para poucos! 45 quilos mais leve em relação à versão anterior e com uma 
silhueta extremamente aerodinâmica – com o teto caindo em forte angulação rumo à 
traseira, aliás, a carroceria foi desenvolvida especialmente para o Si – e empurrado pelo 
motor turbinado 1.5 de 208 cavalos e torque de 26,75 kgfm, o carro não desfila pela 
estrada: ele “voa baixo”, com uma aceleração contínua e encorpada e brutais retomadas, 
bastando baixar duas marchas para toda a potência voltar a “encher” o motor. Graças 
ao equilíbrio dinâmico “neutro”, o Si, mesmo com a tração dianteira, não tem tendência 
a escapar nas curvas, nem de frente, nem de traseira. Para o Si, toda a curva parece se 
tornar uma linha reta, de tão estável que é.

O esportivo da Honda pemaneceu grudado ao chão até nos intermináveis desníveis 
do asfalto em que se encontra a auto-estrada do Rio Grande do Sul, atualmente, sem 
responsáveis por sua conservação. O Si ignorou a situação deplorável da rodovia federal e 
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Curvas quase retas

mostrou toda sua vocação para uma “competição de estrada”. Os engates curtos e precisos 
do câmbio são uma delícia, agradando a quem realmente gosta de comandar a ferocidade 
de um esportivo genuíno, complementado com uma direção elétrica progressiva sempre 
segura e bancos dianteiros em forma de concha que agarram o motorista e o carona e 
são, ao mesmo tempo, muito confortáveis e sofisticados, com acabamento em couro. 
Em complemento aos amortecedores adaptativos, a suspensão tem molas mais firmes, 
barras estabilizadoras mais rígidas (30% a mais na dianteira e 60% a mais na traseira), 
buchas sólidas na dianteira e traseira e braços de controle ultrarrígidos atrás, vindos do 
Civic Type R. O Civic Si traz um aprimoramento de condução, aumentando a dinâmica 
na utilização esportiva e o conforto no uso diário, pois, ao contrário dos superesportivos, 
o carro da Honda não tem a suspensão “curta”, que privilegia a competição mas deixa 
o veículo desconfortável em pisos irregulares. Por meio da tecla Sport, localizada no 
console central, o motorista pode escolher entre dois ajustes de condução, que alteram 
parâmetros de suspensão, acelerador e assistência de direção. No modo conforto, amorte-
cedores operam de forma mais suave, a assistência da direção é aprimorada e o acelerador 
age de forma menos direta. Com o modo Sport acionado, os amortecedores trabalham 
com carga máxima, enquanto a resposta do acelerador fica mais direta e a direção tem a 
assistência reduzida, tornando a sensação do condutor mais visceral e intensa.
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As empresárias Susy I.Castilho e Jicelia Viana, 
da Azul Cargo Express e Azul Mais Viagens

Ovos Kato receberá mais um ano o Troféu 
Frutos de Indaiá
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Premiados do 13º Troféu Frutos de Indaiá 
comemoram indicação
Festa de premiação acontece no dia 14 de novembro, no Clube 9 de Julho
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A 13ª edição do 
Frutos de Indaiá 
2018, a princi-

pal premiação dos me-
lhores do ano de 2017, 
vai proporcionar uma 
noite agradável para as 
empresas selecionadas 
pelos indaiatubanos, 
como os melhores em 
seu segmentos.

Marcado para acon-
tecer no dia 14 de no-
vembro, às 20 horas, no 
salão social do Clube 9 
de Julho, a 13ª edição 
promete surpreender 
a todos com mais uma 
grandiosa festa.

Os empresários elei-
tos em pesquisa, reali-
zada com a população 
e leitores do jornal, re-
ceberão das mãos de 
Redecopa e do diretor 

do Grupo Mais Expres-
são, Alan de Santi, o 
troféu que simboliza o 
reconhecimento de seus 
trabalhos prestados à 
população em 2017. 

Para as empresárias 
Susy I.Castilho e Jicelia 
Viana, da Azul Cargo 
Express e Azul Mais 
Viagens, a indicação foi 
uma grande surpresa. 

A Azul Cargo Express 
receberá o troféu como 
melhor empresa em seu 
segmento, e a Azul Mais 
Viagens ganhará o prê-
mio revelação. “Nos 

sentimos lisonjeadas 
em receber um Troféu 
onde nossos serviços 
são reconhecidos pelos 
moradores da cidade”, 
disse Suzy. “Acredito 
que a premiação e a 
divulgação da nossa 
marca nos trarão bons 
frutos daqui em diante”, 
completa Jucelia.

A  empresa  Ovos 
Kato receberá mais um 
ano o troféu Frutos de 
Indaiá e para Augusto 
Kato a visibilidade que 
o Troféu proporciona é 
muito interessante e traz 
oportunidades de con-
quistar novas parcerias. 
“Fico bastante feliz em 
receber mais um ano o 
Troféu que simboliza 
todo um trabalho que 
é feito com muita res-
ponsabilidade e cuidado 
com os nossos consumi-
dores”, disse.

Música
E para fechar a noite 

de premiação, a dupla Chi-
tãozinho & Xororó irá en-
cerrar o grandioso evento 
com chave de ouro. “Com 
certeza será um belíssimo 
show e está sendo muito 
aguardado, pois, são queri-
dos por todos”, disse Katia.

Almeida da GD Enge-
nharia disse que a escolha 
do show foi bem tradi-
cionalista. “A dupla me 
faz lembrar o passado e 
é bem interessante”.

Em seus 12 anos de 
premiação, o palco do 
Frutos de Indaiá já rece-
beu grandes nomes da 
música brasileira como 
Guilherme Arantes, Ultra-
je a Rigor, Peninha, Fala-
mansa, Banda Blitz, Paula 
Lima, Rádio Táxi, Gian 
& Giovani, Paralamas do 
Sucesso, Elba Ramalho, 
RPM e Roupa Nova.
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Alunos vencedores dos VI Jogos 
Escolares foram premiados 
A Emeb “Luiz Carlos Baptista de Moura” é a campeã deste ano
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Royal Palm Tower Indaiatuba sediou aula de Crossfit a céu abertoPortuguesa é campeã do 
Campeonato Laércio Milani

ATIVIDADEFINAL

Portuguesa conquistou o troféu após vender o APP no 
último dia 8

Na terça-feira, 4 
de setembro, no 
Ciaei, os alunos 

vencedores do VI Jogos 
Escolares de Indaiatuba 
foram premiados. O ho-
menageado da noite foi 
o atleta indaiatubano, da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, com destaque em 
âmbito nacional, Armando 
Camargo Filho, o ‘Piá. Na 
cerimônia foi entregue o 
diploma para o Aluno Des-
taque Esportista, de acordo 
com a Lei 6.927/2018, do 
vereador Célio Massao 
Kanekasaki.

A escola campeã de 
2018 foi novamente a 

Emeb “Luiz Carlos Bap-
tista de Moura”, que con-
quistou o maior número 
de pontos de acordo com 
as medalhas conquistadas. 

As Emebs participantes 
foram: Antônio Luiz Ba-
laminuti; Aurea Moreira 
da Costa; Elizabeth de 

Lourdes Cardeal Sigrist; 
Laura Fahl Corrêa; Maria 
Benedicta Guimarães; Ma-
ria Cecília Ifanger; Maria 
José Ambiel Marachini; 
Sérgio Mario de Almeida 
e a atual campeã geral dos 
Jogos a Emeb Luiz Carlos 
Batista de Moura.

Jogos Escolares
Os Jogos Escolares 

de Indaiatuba é uma mi-
niolimpíada com várias 
modalidades esportivas. 
O campeonato conta 
com a participação de 
nove Unidades Esco-
lares com aproxima-

damente 900 crianças, 
que estudam no Ensino 
Fundamental I, da Rede 
Municipal.

As modalidades que 
foram disputadas este 
ano são: atletismo, ba-
sebol, basquete, damas, 
futsal, ginástica, quei-

mada, vôlei e xadrez. 
As competições foram 
realizadas nas escolas, 
exceto o atletismo e o 
basebol, que acontece-
ram nas dependências 
oferecidas pelo Sesi.

Os Jogos Escolares 
têm por finalidade au-
mentar a participação 
de atividades esportivas 
em todas as Emebs e 
promover a ampla mo-
bilização da juventude 
estudantil de Indaiatuba 
em torno do esporte. 
Através das atividades 
esportivas, crianças e 
jovens constroem seus 
valores, seus conceitos, 
socializam-se e, prin-
cipalmente, aprender a 
viver em grupos.

No último dia 07 de 
setembro, o Royal Palm 
Tower Indaiatuba sediou 
uma aula de Crossfit di-
ferenciada, realizada pela 
academia G7 Crossfit na 
área externa do hotel. O 
treinamento iniciou às 
8h30 e, após a aula, os 
participantes desfrutaram 
do Café da Manhã, no 
Simetria Restaurante.

Segundo o Head Coa-

ch da G7, Adriano Geist, 
a base do Crossfit são 
movimentos funcionais 
de alta intensidade e cons-
tantemente variados, e 
em busca dessa variação, 
treinar ao ar livre ou em 
locais diferentes, traz 
novos estímulos durante 
a prática esportiva. “Foi 
uma forma de reunir alu-
nos de turmas diferentes 
em um mesmo treino, 

oferecer um estímulo ex-
tra para treinar no feria-
do e fechamos com um 
delicioso café da manhã 
de confraternização no 
restaurante Simetria”, 
comenta o Head Coach.

De acordo com Tiago 
Piccirilo, Gerente Geral 
do Royal Palm Tower 
Indaiatuba, eventos como 
este promovem o bem-es-
tar e ajudam na divulga-

ção do restaurante para 
um público potencial. “O 
Simetria em parceria com 
a G7 viabilizou esta ação 
para oferecer aos alunos 
a opção de uma aula di-
ferente e saudável, onde 
o Simetria com toda sua 
expertise de alimentação 
propôs um delicioso café 
da manhã para repor as 
energias gastas com a 
atividade”.

No último domingo, 
dia 8, foi decidida a 
final do Campeonato 
Laércio Milani entre 
Portuguesa e APP, no 
estádio do Primavera.

As duas equipes fi-
zeram uma partida dig-
na de final de campeo-
nato, em que o título foi 
decidido nas penalida-
des máximas. A partida 
foi muito equilibrada 
com as duas equipes 
partindo em busca da 
vitória,  ocasionando 
várias oportunidades 
de gol para ambos os 
lados.

O equilíbrio perma-
neceu nos dois tempos 
e a partida terminou 
empatada por 2x2, indo 
para decisão nos pênal-
tis. Na marca da cal a 
equipe da Portuguesa 
foi  mais  ef ic iente  e 
venceu por 5x4.

Na fase de grupos as 
equipes terminaram nas 

mesmas colocações. A 
Portuguesa ficou em se-
gundo no grupo B com 
quinze pontos ganhos, 
já o APP ficou na vi-
ce-liderança com onze 
pontos no grupo D.

Nas oitavas de final 
o APP eliminou o Oli-
veira FC com uma vi-
tória apertada por 2x1, 
a Portuguesa também 
teve dificuldades para 
vencer por 4x3 a equipe 
do Monte Verde.

Nas quartas a Por-
tuguesa bateu o Sparta 
FC por 3x1 e o APP 
repetiu o placar  das 
o i tavas  em c ima do 
Meninos do Morro.

Na semi a Portugue-
sa venceu os Mulekes 
da Praça por 2x1 e APP 
ficou no empate por 
1x1 com Viracopos FC. 
Por ter feito a melhor 
campanha na primeira 
fase, APP ficou com 
vaga na decisão.
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Primavera fica no empate com Inter de Bebedouro

Mastiga Samba é campeão do 
Campeonato Amador Série A
Equipe bateu o LBC por 3x1no estádio do Primavera
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CIDA SANTOS

Mastiga Samba fez 3x1 contra o LBC e garantiu a Taça do Amador

CLASSIFICAÇÃO

TABELÃO
20° Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal

Rodada amanhã, dia 15, na Sol-Sol

Horário  Times   Divisão

12h50 Indachama Futsal x Galaticos Futsal        3°

13h50 Pau no Gato F.C x  Parque Indaia B         3°

14h40  Quality Vidros x Red Bull/Cardeal         3°

15h30 Dudaluna Futsal x Dynamo/Drb A. Mecan.    3°

16h20 E.C. Primavera x União Z. Leste        3°

17h10 Zenit Futsal x Unidos da Cecap        3°

Rodada amanhã, dia 15, no Ginásio do Carlos Aldrovandi

Horário  Times   Divisão

13h50 Tancredo R.C x Juventus Futsal       3°

14h50 The Rockets x Cidade Nova       3°

15h40 Projeto Restitui B x Optica Sol/ Belle Brás          3°

16h30 Invictus Futsal x Celtic/P. LA Conquista         3°

Rodada amanhã, dia 15, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário  Times   Divisão

12h50 Otro Iskema x Avante F.C       2°

13h50 Palone Tintas x Tapiratiba/Sociapan     2°

14h40 Regastas Saltense x Napoli/Sociapan    2°

15h30 Parque Indaia x R5 Col. Meta      2°

16h20 Borussia/D. Pachelli x Flamengo      2°

17h10 Cebi/VM x Clube 9 de Julho      2°

No últ imo do-
mingo, dia 9, 
no estádio do 

Primavera aconteceu 
a final do Campeonato 
Amador série A entre 
LBC e Mastiga Samba.

As duas equipes che-
garam com méritos na 
final eliminando equipes 
consideradas favoritas 
na competição. O LBC 
venceu nos pênaltis a 
Ponte Preta e o Mastiga 

venceu a equipe do Atlé-
tico Oliveira.

Na decisão a partida 
começou muito equi-
librada, com as duas 
equipes se estudando 
e não criando chances 
de abrir o placar. No 
decorrer do jogo os es-
paços foram aparecendo 
e a torcida pode ver um 
grande jogo.

Quem aprovei tou 
as oportunidades foi o 
Mastiga Samba que fez 
3x1 garantindo a Taça 
do Amador.

Série B
Na “segundona” a 

final é neste domingo, 
dia 16, às 10 horas no 
campo da Osan entre 
Noroeste e Jamel.

A expectativa é de um 
grande jogo, as duas equi-
pes buscam muito o ataque 
e são equipes com joga-
dores jovens. A equipe do 
Jamel chega de maneira 
inédita na decisão.

Na primeira fase o No-
roeste ficou em primeiro 
lugar no grupo C com 12 
pontos, já o Jamel ficou na 

vice-liderança do grupo 
A com 14 pontos. Nas 
oitavas o Noroeste ficou 
no empate por 0x0 com 
Nacional. O Jamel venceu 
o União Corolla por 2x0.

Nas quartas o Noro-
este bateu o Bandeirantes 
por 3x1, e Jamel ficou 
no empate por 0x0 com 
Real Sporting, utilizando o 
mesmo critério da melhor 
campanha e se classificou.

Nas semifinais o Noro-
este venceu o Desportivo 
Oliveira por 1x0 e o Jamel 
bateu o Galaticos por 3x1.

No feriado da Inde-
pendência do Brasil, o 
Primavera entrou em 
campo para enfrentar 
o líder o grupo, o Inter 
de Bebedouro em casa. 
Vindo de vitória em 
cima do Itararé, o fan-
tasma buscava a vitória 
para entrar na briga da 
classificação.

O jogo começou com 
bola na rede. Logo na pri-
meira chegada, aos cinco 

minutos, o Primavera 
abriu o placar. Após bola 
alçada na área, Bruno 
Pires subiu com estilo e 
inaugurou o marcador. 
Os donos da casa faziam 
questão de se livrar da 
bola, enquanto os visitan-
tes não tinham qualidade 
para criar.

O cenário mudou a 
partir dos 28 minutos. 
Isso porque o goleiro 
Felipe, do Fantasma, 

fez duas grandes defe-
sas após finalizações de 
Lucas. Na sequência, aos 
30’, o Lobo Vermelho 
empatou em cabeçada de 
Lucas, depois de batida 
de escanteio. Aos 36’, 
Leo bateu rasteiro, de 
fora da área, no canto 
direito, e virou o con-
fronto. Aos 39’, Matheus 
Lu deixou tudo igual. 
Ele aproveitou contra-
-ataque, chutou forte, a 

bola bateu no pé da trave 
e entrou, terminando a 
etapa inicial em 2x2.

Segundo tempo
No segundo tempo 

Everton finalizou da in-
termediária, mas o ar-
queiro do time da casa 
fez bela defesa e jogou 
a bola para escanteio. 
Aos 10’, Caíque tomou o 
segundo cartão amarelo, 
foi expulso e deixou os 

mandantes com um ho-
mem a menos. Assim, o 
Lobo Vermelho se lan-
çou ao ataque, buscando 
o gol que praticamente 
selaria a classificação. 
Apesar disso, errou mui-
to no passe final e criou 
poucas oportunidades.

Aos 40’, Wesley foi 
derrubado na área, e a 
arbitragem assinalou a 
penalidade máxima. Na 
batida, Lucas Souza fi-

nalizou bem, mas Felipe 
fez grande defesa, garan-
tindo importante ponto 
para os donos da casa.

Com o empate o Pri-
mavera entrou na zona 
de classificação com 
quarto pontos ganhos. 
As duas equipes voltam 
a se enfrentar amanhã, 
dia 15, às 16 horas no 
estádio Stamatão, em 
Bebedouro, pela 4ª ro-
dada da 3ª Fase.
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Rapaz morre afogado em 
lago no Maritacas
Vítima tentou atravessar o lago nadando, mas perdeu a consciência
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Acidente deixa mulher 
ferida em frente ao Centro 
Esportivo do Trabalhador

Homem morre 
atropelado na Rodovia 
Santos Dumont

Indivíduo é detido após 
descumprir medida protetiva

Guarda Civil de Indaiatuba 
recebe três novas viaturas

Autores de roubos no Jardim 
Morada do Sol são presos

Populares detém 
motorista embriagado

COLISÃO MORTE

PRISÃO

REFORÇO

DETIDO

FLAGRANTE

Um rapaz iden-
tificado como 
Dan ie l  Win -

chester,  de 19 anos, 
morreu afogado na tar-
de da últ ima segun-
da-feira,  dia 10, em 
um lago no bairro dos 
Colibris.

O jovem estava com 
amigos e tentou atraves-

sar o lago nadando, mas 
perdeu a consciência e 
se afogou. Foi acionado 
o helicóptero Águia da 
Polícia Militar, mas não 
foi possível reanimá-lo.

Daniel era morador 
do Parque Campo Bo-
nito e filho único. O 
velório e enterro foi 
realizado na tarde de 
terça-feira, dia11, no 
Cemitério Jardim Me-
morial de Indaiatuba.

Daniel Winchester 
faleceu na tarde 
do último dia 10

Uma mulher de 30 
anos ficou ferida após ba-
ter em um carro na noite 
do último domingo, dia 
09, em frente ao Centro 
Esportivo do Trabalhador 
na Avenida Conceição.

Segundo informações 
ela saía do Centro Espor-
tivo quando foi atingida 

pelo carro. Ela teve fra-
turas nos braços e pernas, 
sendo socorrida e levada 
para Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc).

O motorista do car-
ro saiu sem ferimentos. 
A Polícia Cientifica foi 
acionada e o local preci-
sou ser interditado.

Um homem de 37 
anos morreu atropelado 
na última terça-feira, dia 
11, na Rodovia Santos 
Dumont no Km 63, senti-
do Indaiatuba-Campinas, 
nas proximidades da pra-
ça do pedágio.

A vítima foi atropelada 
por um caminhão que não 
teve tempo de frear, ocasio-
nando morte instantânea.

O local não precisou ser 
interditado, pois o corpo do 
homem ficou no acosta-
mento da pista.

Na noite do último sá-
bado (08), a Guarda Civil 
conduziu um indivíduo a 
Delegacia de Polícia, por 
dirigir embriagado.

Ligações ao telefone 
153, da Guarda Civil, soli-
citavam a presença de uma 
viatura no Jardim Paulista 
II, onde um homem, di-
rigindo embriagado, te-
ria quase atropelado uma 
criança.

Ao chegar ao local, os 
Guardas Civis da viatura 
109, foram informados 
que J.D.S.S. estava diri-
gindo seu veículo Palio, 
visivelmente embriagado, 

quando na Rua Itaim, quase 
atropelou uma criança.

Imediatamente popu-
lares conseguiram conter 
o motorista e acionaram a 
Guarda Civil.

Após tomar conheci-
mento da ocorrência, o 
Delegado de Plantão de-
terminou que J.D.S.S. fosse 
conduzido até ao IML em 
Campinas para realizar a 
constatação da embriaguez.

Com o laudo positivo 
para embriaguez ao volan-
te, o Delegado determinou 
a prisão em flagrante de 
J.D.S.S. que permaneceu a 
disposição da justiça.

Com o laudo 
positivo para 
embriaguez 
ao volante, foi 
determinada a 
prisão

Na tarde de domingo 
(09), a Guarda Civil de In-
daiatuba foi solicitada para 
atender uma ocorrência de 
violência doméstica.

Segundo a vítima, ao 
longo dos anos que viveu 
com seu ex-amásio, diver-
sas vezes ela foi ameaçada 
e agredida, e por esse mo-
tivo, no último dia 06 de 
setembro, conseguiu uma 
medida protetiva.

Na tarde de domingo, 
mesmo sabendo da medi-
da protetiva, J.R.S.S. que 
estava em visível estado 
de embriaguez, retornou 
até a casa da vítima. A 
Guarda Civil foi acionada 

e conduziu todos até a 
Delegacia de Polícia, onde 
após tomar ciência dos fa-
tos, o Delegado de Plantão 
determinou a prisão em 
flagrante delito de J.R.S.S.

A Lei 13.641, de três 
de abril de 2018, torna 
crime o descumprimento 
das medidas protetivas 
previstas na Lei Maria 
da Penha, com o objetivo 
de proteger as mulheres 
vítimas de qualquer tipo 
de violência doméstica ou 
familiar. O descumprimen-
to das medidas protetivas 
pode acarretar em penas 
de prisão de três meses a 
dois anos.

A Guarda Civil rece-
beu no início do mês três 
novas viaturas, que re-
forçarão o patrulhamento 
ostensivo na cidade. A 
S-10 é destinada para as 
ações do Canil e as duas 
vans serão utilizadas para 
Apoio Operacional, como 
bases móveis em bairros de 
Indaiatuba. 

A S-10, cabine dupla, 
foi adquirida através de 
um convênio com a Agem-
camp (Agência Metropo-
litana de Campinas), no 
valor de R$ 148.476,20. Já 
as duas vans, foram adqui-
ridas através de verba da 
Senasp (Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública), 
no valor de R$ 302.702,00.

Na noite de sábado, dia 
08, duas pessoas identifica-
das como autores de roubo 
no Jardim Morada do Sol 
foram presas pela Polícia 
Militar. Um dos presos é 
um indivíduo de 40 anos 
e que havia praticado dois 
roubos. Ele estava em um 
bar quando foi reconhecido 
pelas vítimas na Delegacia.

Foram encontrados na 

casa de outro rapaz de 35 
anos um agasalho e um 
capacete. No caso deste, 
a Polícia Civil pediu a pri-
são preventiva. Os roubos 
aconteceram em uma far-
mácia e em uma padaria. 
Foram subtraídos mais de 
R$900, sendo que R$58 
foram devolvidos à vítima. 
A prisão ocorreu  Rua An-
tonio Angelino Rossi.
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Receita libera consulta sobre 
restituição do Imposto de Renda
Crédito bancário para 2.646.626 contribuintes será feito dia 17 de setembro
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Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet

A c o n s u l t a  a o 
quarto lote de 
restituição do 

Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) 2018 
foi liberada no último 
dia 10, e esse lote tam-
bém contempla resti-
tuições residuais dos 
exercícios de 2008 a 
2017.

Para saber se teve a 
declaração liberada, o 
contribuinte deve aces-
sar a página da Receita 
na internet,  ou ligar 
para o Receitafone, nú-
mero 146.

O crédito bancário 
para 2.646.626 contri-
buintes será feito em 17 
de setembro, somando 
R$ 3,3 bilhões.

Desse total, R$ 219,3 
milhões são destinados a 
contribuintes com prio-
ridade: 4.863 idosos aci-

ma de 80 anos, 36.308 
entre 60 e 79 anos, 5.490 
com alguma deficiên-
cia física ou mental ou 

moléstia grave e 18.409 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o 
magistério.

Inconsistências de dados
Na consulta à página da 

Receita, serviço e-CAC, é 
possível verificar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita oferece ainda 
aplicativos para tablets e 
smartphones para consulta 
à declaração e situação ca-
dastral no CPF – Cadastro 
de Pessoas Físicas.

Com ele, é possível 
verificar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre a libe-
ração das restituições e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-

ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimento 
- por meio da internet - me-
diante o Formulário Eletrôni-
co – Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Extrato 
do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
entrar em contato pessoal-
mente com qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento, por meio do telefone 
4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais locali-
dades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em 
conta corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer 
banco. (Agência Brasil)

Prazo para quem tem menos de 60 anos 
se encerra no dia 28 de setembro

PIS

Termina em 28 de 
setembro o prazo para 
que  co t i s tas  do  PIS 
com idade inferior a 
60 anos possam retirar 
seu benefício. Restam 
4,8 milhões de pessoas 
desse grupo com di-
reito a R$ 6,7 bilhões 
disponíveis para o sa-
que. Dos 12,5 milhões 
de trabalhadores iden-
t i f icados  com idade 
inferior a 60 anos, 7,6 
mi lhões  j á  s aca ram 
um total de R$ 6,760 
bilhões.

Po r  fo rça  da  Le i 
13.677/18 e Decreto 
9.409/18, os trabalha-
dores cadastrados no 
PIS  en t r e  1971  e  4 
de  outubro  de  1988 
podem resgatar o PIS, 
independentemente da 
idade. Somados os com 
idade inferior a 60 anos 
e o restante dos traba-
lhadores com direito 
ao saque, aproximada-
mente 11,8 milhões de 
brasileiros ainda não 
resgataram as cotas. 
O valor total disponí-

vel ultrapassa R$ 20,2 
bilhões.

Para saber se tem 
direito, o trabalhador 
pode consultar o site 
www.caixa.gov.br/co-
taspis, informando o 
CPF ou NIS e a data 
de nascimento e o va-
lor que tem a receber, 
mediante a informa-
ção da senha internet. 
Para realizar o saque, 
o trabalhador deverá 
apresentar documento 
oficial de identificação 
com foto.
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Horóscopo de 14/08 a 20/09
Por Alex Costa Guimarães 2ª edição do HQ Fest 

acontece amanhã
Evento gratuito reúne fãs de quadrinhos, comics, nerds e geeks, no Parque Mall
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Durante essa semana o ariano sentirá vontade de ir 
atrás de seus sonhos, de batalhar por seus anseios e poderá 
ficar mais agitado que de costume. Tende a ficar mais 
independente que antes e não aceitará “não” nas coisas 
que faz. Estará mais tempo com amigos ou planejando 
seus projetos pessoais.

O taurino precisa descobrir como cuidar de si mes-
mo, ao mesmo tempo que seu sócio, seus relacionamen-
tos, seu parceiro conjugal ou social estará chamando sua 
atenção, mostrando o que precisa dele nesse momento: 
Força, firmeza e estabilidade pode precisar ser usados 
nos relacionamentos.

O geminiano entra agora em uma fase de muita 
alegria e prazer, sua mente estará muito galanteadora, e 
estará expressando seus pensamentos e ideias de forma 
eficaz. O nativo pode enfrentar dificuldaes no trabalho, 
onde suas emoções podem vir a tona e de forma exagerada. 
Seja calmo no ambiente de trabalho.

Gastos com familia, parentes ou com seu lar tendem 
a ocorrer nesse momento. O nativo ainda terá que enfren-
tar a dificuldade de lidar com seus relacionamentos, seria 
importante treinar melhor sua capacidade de se expressar 
para que estas semanas não pareçam tão confusa.

Um relacionamento com pessoas que vem de longe 
ou que moram no estrangeiro tende a ocorrer, ou fica fa-
cilitado. Momento de desenvolvimento de nova filososfia 
de vida para o leonino que acaba amadurecendo um pouco 
mais em suas atitudes para com os outros.

O virginiano recebe induções para focar em seus 
valores pessoais, em sua maneira de batalhar pela vida, e 
como ganha seu sustento diário. Sua mente estará bastante 
analítica e suas emoções estarão acompanhando seu raci-
ocício o que pode em alguns casos ser confuso, pois sua 
lógica racional pode ficar afetada.  

Os amigos estão retornando á vida do libriano. 
Agora ele começa a realizar novos projetos de vida, e 
seus sonhos tendem a ser mais importantes e estão mais 
focados e de acordos com sua filosfia de vida. Sua vida 
financeira ainda tende a ser uma dificuldade, mas está 
criando bases corretas para expandir mais a frente.

O inferno astral do escorpiano se intensifica e 
este ano tende a ser um pouco mais intenso, pois suas 
emoções estraão a solta e sua dificuldade de não ser 
extremista pode ficar em destaque. Irmãos e familiares 
podem passar por muitas transformações. Humildade 
e fé podem ser as palavras que mostram esse período.

Os projetos de vida dos Sagitarianos, bem como sua 
vida profissional ou no trabalho tendem a ficar confuso, 
e sua visão acerca dos fatos precisa ser mais racional. 
Sua mente estará agitada e trabalhando muito com plane-
jamento na comunicação. Mudanças fortes ocorrem 
em seus ganhos ou gastos e nos seus valores pessoais.

Seus projetos entrarão em uma fase de confusão, 
isso quer dizer que o jovem capricorniano pode ter difi-
culdade em passar por provas que o levem a uma nova 
situação, pode ser que seja necessário um esforço maior 
para atingir sua meta pessoal. Familiares influenciando 
em sua forma de lutar pela sua sobrevivência.

O aquariano volta a ter controle de sua mente e de seus 
pensamentos, embora sua vida afetiva seja melhor se estiver 
em locais longe de onde passou seu aniversário. Continuam 
as induções que prometem (de acordo com o esforço do 
nativo) de ter oportunidades de modificar situações antigas 
que trouxeram dificuldades e permaneceram em sua vida.

O pisciano precisa saber que agora é um momento 
bem dificil para seus gastos, que é muito importante 
saber planejar seus gastos pessoais e ter uma visão do 
que realmente quer para si. Sua mente racional pede 
para ser usada mais vezes. Sua força de ação é solic-
itada, só planeje antes de sair por aí agindo.

Eliminatórias acontecem em dois finais de semana

FESTIVAL DO ROCK

A 2ª edição da HQ 
Fest acontece 
amanhã, dia 15, 

no Parque Mall, e o fes-
tival começa às 9h, com 
entrada gratuita nas de-
pendências do shopping. 

O evento que é reali-
zado pelo Estúdio EMT 
reunirá fãs de quadri-
nhos, comics, nerds e 
geeks. Mais de 80 artistas 
estarão presentes, com 
destaque para a participa-
ção do roteirista, ilustra-
dor e quadrinhista Klebs 
Júnior. Durante todo o 
festival, o público poderá 
acompanhar de perto e 
adquirir os trabalhos tra-
zidos por artistas vindos 
de todo o Brasil. Estarão 
expostos lançamentos de 
revistas e livros HQs, gi-
bis, prints e muitos outros 
produtos.

Para o organizador do 
evento, o cartunista in-
daiatubano Moacir Tor-
res, a expectativa para a 
edição 2018 é grande. “A 

primeira edição do even-
to, no ano passado, foi 
um grande sucesso. Mas 
acredito que a deste ano 
será ainda melhor, prin-
cipalmente por conta da 
participação de diversos 
artistas e convidados”, 
salienta.

Ao longo do dia ocor-
rerá várias apresenta-
ções. O primeiro painel 
será da ilustradora Ligia 
Zanella, autora da HQ 
“Calendar 1 e 2”, e falará 
sobre a participação das 
mulheres independentes 
no mundo HQ, a partir 
das 11h30. O tema da 
palestra coincide com a 
presença de aproximada-
mente 20 artistas femini-
nas, uma das novidades 
da edição deste ano.   

O segundo painel será 
apresentado às 14h do 
ilustrador e quadrinhista 
Pedro Mauro, que atua na 
Itália pela Bonelli Edito-
ra, e trará ao público sua 
biografia e os desafios 
internacionais. O painel 
seguinte será apresentado 
pelo ilustrador e quadri-

nhista Walter Júnior, a 
partir das 15h. Além de 
sua biografia, o artista 
falará sobre o mercado 
de quadrinhos indepen-
dentes. 

Às 16h30, uma das 
principais atrações do 
evento, Klebs Júnior, 
apresentará o último 
painel do dia. Ele trará 
informações referentes 
ao agenciamento de ar-
tista e também sobre a 
sua atuação no mercado 
internacional, com des-
taque nas editoras norte-
-americanas DCI Comics 
e Marvel. 

A 2ª edição da HQ 
contará com desfile cos-
play, a partir das 17h30, 
e reunirá diversos artistas 
adultos e mirins. As três 
melhores fantasias serão 
premiadas. Após progra-
mação extensa, o evento 
será encerrado às 20h. 

A HQ Fest deste ano 
tem apoio do CNA Inglês 
Definitivo, EP Grupo, 
Crtl+Play Escola de Pro-
gramação e Robótica, 
Supera Ginástica para 
o Cérebro, Hotel Tra-
vel Inn Wise Indaiatuba, 
Nerd Interior e Café São 
Bento. 

As eliminatórias do 16º 
Festival de Rock de Indaia-
tuba acontecem em dois 
finais de semanas nos dias 
15,16, 22 e 23 de setembro. 
Todas etapas terão início 
às 15h, no palco montado 
próximo à Concha Acústi-
ca, no Parque Ecológico.

A Secretaria Munici-
pal de Cultura recebeu 82 
inscrições de bandas pro-
venientes de várias cida-

des paulistas. A ordem de 
apresentação foi definida 
em sorteio realizado pela 
pasta no dia 1º de setem-
bro.  (confira em nosso 
portal www.maisexpres-
sao.com.br).

A grande final do Fes-
tival de Rock será realiza-
da dia 20 de outubro no 
mesmo horário e local, e 
o encerramento contará 
com show da Supercom-

bo, uma das mais relevan-
tes bandas brasileiras da 
nova geração. A abertura 
do show será feita pe-
las bandas Black Days e 
Doctor Mars, vencedo-
ras Festival de Rock nas 
edições de 2017 e 2018, 
respectivamente.

Para a final serão sele-
cionados os 10 melhores 
pontuados na classificação 
geral das eliminatórias. 

Os finalistas receberão 
premiação em dinheiro, 
sendo R$ 6.000 para o pri-
meiro colocado, R$ 4.500 
para o segundo, R$ 3.500 
para o terceiro, R$ 2.000 
para o melhor intérprete 
e R$ 2.000 para a melhor 
composição. 

Mais informações pelo 
telefone 3825-2056 ou 
e-mail cultura@indaiatu-
ba.sp.gov.br.

Edição 2018 conta com a participação do roteirista, ilustrador 
e quadrinhista Klebs Júnior
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2ª Feira da Primavera 
de Orquídeas acontece 
neste fim de semana
Evento contará com palestras e vendas de flores e insumos
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Feira conta com uma variedade de orquídeas com preços acessíveis

Feira será realizada na Praça Rui Barbosa das 9h às 12h

Cultura promove mais uma edição da Feira de Troca de Livros 
LEITURA

A Associação In-
daiatubana de 
O r q u i d ó f i l o s 

(AIO) promove neste 
final de semana, dias 15 
e 16, mais uma edição 
da Feira da Primavera 
de Orquídeas. O evento 
acontece na Sindicato 
Rural de Indaiatuba, 
na rua Bernardino de 
Campos, 138, Centro. A 
entrada é gratuita.

De acordo com Mar-
cos Scarpa, um dos or-
ganizadores do evento, 
a feira visa angariar 
fundos para a exposição 
nacional que ocorrerá, 
ainda neste ano, no mês 
de novembro.

O evento  contará 
com três vendedores da 
região que trará para a 
feira uma variedade de 
orquídeas com preços 
acessíveis, a partir de 
R$ 10. 

Ainda no dia haverá 
vendas de substrato, 
adubos, cachepôs e in-
sumos gerais  para o 
cultivo da flor. 

A feira ainda realiza-
rá nos dois dias de even-
to uma Palestra sobre o 
Cultivo Básico, sendo 
que amanhã acontece às 
15 horas e no domingo, 
dia 16, a partir das 10h. 
Não há necessidade de 
inscrição para a partici-
pação. “Ainda durante 
as palestras faremos 
sor te ios  de  a lgumas 
plantas”, conta Scarpa. 

Excepcionalmente neste mês a Feira de Troca de 
Livros será realizada dia 15 de setembro (terceiro 
sábado do mês, não no segundo sábado, conforme pro-
gramação mensal), das 9h às 12h na Praça Rui Barbosa, 
popularmente conhecida como Praça dos Peixes, onde 
acontece todos os sábados a Feira das Artes.

Para participar basta levar uma obra literária e 
trocar por outra de seu interesse disponível no local. 
Há sempre boas opções para todas as faixas etárias. 
Apenas não serão aceitos para troca, os livros didáticos, 
religiosos, de receitas, técnicos ou dicionários.

O acervo de livros para a feira é formado, priori-
tariamente, por doações espontâneas que podem ser 
realizadas de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Centro 
Cultural Wanderley Peres, na Praça Dom Pedro II. 
Mais informações pelo telefone (19) 3825-2057.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

1º Encontro de Negócios acontece no próximo dia 20
BNI REFERENCE

Na próxima quin-
ta-feira, dia 20, o BNI 
Reference Indaiatuba 
realiza o 1º Encontro de 
Negócios, às 19 horas, 
no Centro de Conven-
ções Aydil Pinesi Bo-
nachella, localizada na 
rua das Primaveras, 210, 
Jardim Pompéia. A par-
ticipação é gratuita e fe-
chada para convidados.

No dia serão realiza-
das duas palestras. Uma 
delas abordará o tema 
“Como se proteger de 
ameaças cibernéticas”, 

com Rodrigo Meirelles. 
E a outra Luciano Lar-
rossa irá discutir “Como 
usar o Facebook para 
negócios”. 

O objetivo do encon-
tro é estimular a conexão 
entre empresários de In-
daiatuba por meio de um 
evento que gere, além 
de troca de contatos, o 
aprendizado mútuo. 

O 1º Encontro de 
Negócios conta com o 
patrocínio de C.A. Mate-
rias Elétricos; BlindSeg 
Corretora de Seguros; 

Grupo Cayman; Purific; 
XP Travel; Riqueza Pai-
sagismo e Jardinagem; 
GD Engenharia; Cate-
dralle Eventos e Cerimo-
niais; Adriana Franco; 
Esquadro Topografia; 
Pr in t  Line ;  Es tanke 
Impermeabilizantes & 
Cia; O Pioneiro Pizza; 
Evolua SE; Gesso Gil-
mar; Encello Engenharia 
& Construção; Gibim 
Seguraça Eletrônica; 
Alessandra Beltrame; 
Apollo Solution; Influx 
English School; Pedra 

Azul; Vindima Comu-
nicação; Grupo Mais 
Expressão; Group Solu-
tion; Stalden Consultoria 
Empresarial; W. Silva 
Consultoria Imobiliá-
ria; Mirassol Refeições; 
Gregório Casa de Car-
nes; Raffinato; Kane-
saki Car Center; Edpoli 
Empresarial; Aliberti 
Pneus; Da Vinci Deco-
rações; Factor Humano; 
João Panzetti Personal 
Trainer; Lemos Ferraz 
Consultoria; Rios Bar-
bosa Advocacia.



Durma em um colchão Fsiomag e acorde com disposição para 
viver melhor, sem dores e com saúde!!
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Flávio e Natália da Ouro e Prata Indaiatuba. Sempre atendendo 
seus clientes com toda dedicação e carinho! 

Felipe e Gabriel da Indaiá Pescados convidam a todos para aproveitar 
todas as novidades da loja, que fica em frente ao Colégio Polo E Equipe da Odonto Company Indaiatuba

Rose e Roberto Lopes da Casa das Antenas 

Sérgio da Agrococ com os representates Vânia da Elenco e Guilherme 
da Vansil, trazendo novos lançamentos de medicamentos para a 
Agrococ estar sempre à frente. Av.Pres. Vagas, 368 F 3834-3099

Roberta Souza, da Bolo da Madre, sempre atendendo seus clientes 
com toda deicação e amor! Vá experimentar os incríveis bolos

Karen, Alex e Douglas almoçando no Grenelle Gastropub

Fernando, Marcos e Cherlla no Cintra Restaurante

Fernanda e Marina da Imuno Vacin, juntamente com Michele 
almoçando no Grenelle Gastro Pub
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COLABORADORES EM DESTAQUE DA ATENTO

A Orques t ra  S in fôn ica  de 
Indaiatuba inova mais uma vez. 
Dessa vez trará ao palco do 
Ciaei um concerto de obras 
definidas como “clássicos”, tanto 
do universo erudito, quanto do 
universo popular. A apresentação 
gratuita será dia 22 de setembro 
(sábado) às 20h, com distribuição 
de senha uma hora antes do início 
do evento.

Sexta etapa da Taça Tupi, Nossos 
meninos do Tornados no jogo de 
volta contra o Rio Branco Rugby 
Clube, em Indaiatuba., Infelizmente 
com um score de 28 X 15 para o Rio 
Branco. Mas nem tudo está perdido, 
aguardem!!!! Ambos já classificados 
para a semi final e a partida garantiu 
o mando de campo da mesma.

Indaiatuba recebe do dia 14 até o dia 16 de setembro, a 5ª 
edição da Feira Estudantil e Cultural – Polo da Leitura. O evento 
acontece na Praça Central do Polo Shopping, com expositores 
da área da educação, palestras, mesa redonda e apresentações 
culturais. A entrada é gratuita.

Na tarde do dia 6 aconteceu a Festa da Primavera na E.E.Professor 
Carlos Tancler com muita musica dança e um lindo desfile onde 
participaram os alunos, tanto meninos como meninas; e foram 
premiados os que mais venderam ingressos para a festa!

Tiago Costa Hair Styliste e o Travel Inn Wise Hotel lançaram a 
“Suite da Noiva”, uma parceria para que Tiago atenda as noivas, 
que estarão muito mais bem acomodadas na suite do Wise.

Na noite do dia 5 na Casa da Amizade de Indaiatuba aconteceu 
a Reunião Conjunta, dos clubes de Rotary de Indaiatuba, com 
muitas homenagens, como o Premio Inspiração.

Líbera, dia 11Elisangela, dia 02Aderson, dia 09David, dia 13José, dia10Alex, dia 03Lucas, 01Evelyn, dia 13Ana Paula, dia 11Tamires, dia 01

O lindo Giovanni comemorou 8 anos ao lado da mamãe 
Juliana e papai Maurício, no Villa Jujuba Buffet. Ligue e 
faça seu orçamento 3801-3919 ou 9.9703-8828

Cintia, da Floricultura Flor de Liz, com seu 
inseparável mascote, Zeca
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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. 

Não deixe de experimentar as deliciosas barrinhas Pdal Bars! 
A Duas Rodas conta com 6 sabores diferentes! Não deixe 
de conferir isso e muito mais na Duas Rodas Bicicletas! Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

A SUGESTÃO PARA O ALMOÇO DE SÁBADO no Grenelle 
Gastro Pub é simplesmente incrível! Uma combinação de 
sabores delicados e marcantes.Risoto de manga e salmão 
grelhado! Não deixe de provar. Marque a família e os amigos e 
venha aproveitar. Combine o prato com um dos drinks e, para 
completar, prove o brownie com sorvete de sobremesa. É um 
combo perfeito Você não pode perder essa maravilha. Avenida 
Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Casamento de Ramaiane Cristine Fernandes e Erivelton 
Servelin. É a A Nova Loja homenageando seus clientes!

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!

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

Seja Foda
C a i o  C a r n e i r o  f o i 
u m  e m p r e e n d e d o r 
desde muito novo. Aos 
poucos, sua carreira foi 
ascendendo e chegando 
a objet ivos cada vez 
mais altos. Em meio a 
esse crescimento, Caio 
percebeu o que deu certo, 
o que não deu tão certo, e 
o que deu muito errado! 
Com toda essa bagagem, 
“Seja Foda” foi escrito, com 
tópicos que direcionam 
comportamentos e atitudes 
que são necessários para 

quem sonha grande e deseja realizar tudo! Hoje, Caio já conquistou 
seu primeiro milhão e viaja o mundo empreendendo e contando 
suas experiências até aqui. Um autoajuda que te motiva a sonhar 
tanto quando ele sonhou, e a conquistar como ele conquistou. 

Na LocalBooks por R$ 34,90
Janaina Toledo é jornalista e criadora do blog www.permitasee.
com. Para mais, @toledojanaina no instagram.

Tiririca e Maisena da proprietária Yossuka tomando a vacina 
anual com a doutora Sueli Midori da Clínica Bicho Amigo

Quem comemorou  11 
anos, no último  dia 6 , 
foi o meu amado netinho 
Vicenzo.Nossa passou 
tão  rápido  e que nem 
sentí!Um verdadeiro 
tesouro , repleto de 
doçura ,meiguice com 
muito amor e carinho 
para comigo.Vovó te 
ama de paixão e pode 
ter certeza que não 
consigo  viver sem 
você. Beijos e muitas 
felicidades hoje e 
sempre!

Sergio e Sandro

Rosana, Carla e Henrique

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

Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos 
de manhã, tarde e noite, com professores capacitados para atender diversas 

idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Equipe Sub 09 da escola de futebol 
oficial do cruzeiro em recente treino

Equipe Sub 05  da escola de futebol 
oficial do Cruzeiro em recente treino

Tiago Costa esteve na Beauty Fair feira Profissional 
2018, e vai trazer muitas novidades, novas técnicas e 
novas tendências,  aguardem meninas

Renam da escola Enjoy, de 
Inglês Profissionalizante , que 
inaugurou dia 12-09. Tudo 
começa com um sonho

Karina da loja Finesse, Tiago Costa e Ivanilde Reis 
Cerimonialista e Blogueira, no lançamento da Suite da 
Noiva , no Hotel Travel Inn Wise

Luciane e Marcos , estão comemorando hoje dia 14/09 , 
27 anos de casados, o Mais Expressão deseja Parabéns 
e muitas Felicidades hoje e sempre

Família Lira, saboreando uma deliciosa pizza na pizzaria 
Torrelaguna que fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau 
do Amaral,587, Itaici

Empresários do BNI Reference comprometidos em mudar 
a forma como mundo faz negócios 

No dia 08 de setembro aconteceu a Marcha pra Jesus 
2018, com um publico de cerca de 8000 pessoas, de 
várias igrejas e comunidades cristãs, foi um sucesso 
e ja se espera a Marcha pra Jesus 2019

O Buffet Moleka Fest participou do Chá Revelação com os 
balões. Que a princesa Mirella venha com muita saúde. 
Agradecemos a mamãe Aline e aos parceiros da @foto_
criativa André e Elisângela. Fone: 3885-3210 / 3834-1669 
/ whatsapp 98946 2304. Siga no Intagram: @molekafest

O Jornal Mais 
Expressão da 
as Boas Vindas 
a elas Gabriela 
Fontes e Leticia 
Nicolielo da Casa 
de Chá Margot, 
ao FRUTOS DE 
INDAIÁ, sejam bem 
Vindas Meninas

Valmor Ugeda da Candel 
Materiais Elétr icos, vá 
conferir  os excelentes 
produtos que a loja oferece
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negócios & classificados
Nº 814

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Cond., 
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 + Cond R$405,00 + IPTU 

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

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

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

Rua 13 de maio – Centro Sl00344 
(oportunidade) 
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 APROXIMANDAMENTE 700m² 
R$4000.00

LOCAÇÃO - CASAS

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

JD. MORADA DO SOL- CA 03072
SALA, 2 DORM, COZ, WC A.U:60M²
R$ 700,00.

CARLOS ANDROVANDI  -CA03076
02DORM, SALA, COZ, VAGA P/ CAR-
RO, LAVANDERIA.
R$770,00 locacao   venda: 160.000,00.

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

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

VILA COSTA SILVA – CA0720
02 dorm ,sala, coz, wc, vaga.
R$: 900,00.

Jd. Morada do sol – CA 03078.
01 dorm ,sala, cozinha, vaga p/ moto, 
a.s, quintal.
R$:900,00.

Cidade nova CA03064
Casa de fundos. 2 dorm, sala, coz, A.S, 
WC e VAGA p/ moto.
R$:1.100,00 
 
VILA VITORIA CA02547 
02 DORM, SALA, WC, COZ., A.S, 
QUINTAL E VAGA COBERTA 
R$ 1100,00 + IPTU

PARQUE INDAIA – CA03077.
03DORM,02 SALA, COZ, WC, LAVABO, 
VAGA 02 CARROS,LAVANDERIA.
R$: 1.600,00 locacÂO     VENDA:    
320.000,00.

JD. ALICE –CA03074
02 DORM,1SUITE, SALA, COZ, A.S 
,WC, VAGA 02 AUTO
R$: 1.200,00.

CIDADE NOVA – CA03071
01DORM. 02 SALA, COZ, WC , QUIN-
TAL, VAGA P/ 02 CARROS.
R$:1.250,00 + IPTU: 55,00.

JD. COLIBRIS CA03065
03 DORM.(01 SUITE), SALA, COZ,LA-
VAN., A.S, VAGA P/02 AUTOS.
R$1.300,00

JD TURIM CA03054
03 DORM (1SUÍTE), SALA, COZ, A.S, 
QUINTAL E VAGA COBERTA  
R$ 1300,00 

VILA AREAL CA03047 
03 dorm (1suite)plan., sala, coz, A.S, 
quintal e vaga coberta 2 carros e 2 
descoberta. R$ 1800,00 + IPTU

VILA GEOGIRNA CA03058 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, AREA DE 
LUZ, COZ, WC E VAGA 2 AUTOS
R$ 1.900,00 +IPTU

Jd. Pau preto   - AP00877
02 dorm,1 suite,sala, coz. americana, 
churrasqueira, 01 vaga, A.S, wc
R$: 3.000,00 + cond.330,00+ iptu

JD. PAU PRETO – AP 00873
03SUITES, SALA LAVB, WC, A.S, VAGA 
03 AUTOS. A.U: 128M²
R$: 3.200,00

CENTRO- AP00875
03DORM(1SUITE), 03WC ,LAVABO 
,01DORM P/ EMPREGADA,A.S, AREA 
GOURMET,03VAGA CARROS , COZ. 
PLAN,SALA 2 AMBIENTES. A.S
R$: 4.000,00 ICLUSO IPTU+ COND.

APARTAMENTO ED CISA AP00843  
4 DORM PLAN (4SUÍTES), AMPLA 
SALA, SALA DE TV, ESCRITORIO, 
AREA GOURMET, COZINHA PLAN, A.S 
PLAN. (DORM C/ SUÍTE P/ EMPREGA-
DOS) A.T 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 
–AP00862
02 DORM., SALA, COZINHA PLAN, WC, 
VAGA 1CARRO. 
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 
PASSAROS)
02 DORM. PLAN, SALA, COZINHA 
PLAN, A.S, WC, 01 VAGA COBERTA.
R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dorm, Wc, sala 02 ambiente, 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, wc, A.S, 
vaga 1 carro coberta. 
Iptu: 800,00 + cond:320,00 – incluso agua 
e gas 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 cond. 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, coz, A.S, sacada,01 
vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02DORM. (1SUITE), COZ, SALA 2 AM-
BIENTES, WC, VAGA 2 CARRO.
R$: 280.000,00.

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

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

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

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

Vende-se apartamento JD. COLIBRIS  02 dorm. Sala, cozinha planejada, wc e 1 vaga. R$ 175.000,00
JD. PAU PRETO CA03068
02 DORM. (1 SUITE COM BANHEIRA), 
SALA, COZ , WC, VAGA 2 CARROS.
R$: 2.200,00.

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

JD.PORTAL DAS ACACIAS – CC00073
Sobrado03 dorm, 2 suites, sala 2 ambnt, 
vaga 2 carros, coz, churrasqueira,A.S, 
05 wc
R$: 2.500,00.locacao    venda: 
600.000,00

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORM, 3 WC, 1 COZINHA E GARA-
GEM  
R$ 2500,00 + IPTU 
 
CASA COND. VISTA VERDE CC00056
03 DORM, 1 SUITE, WC, SALA, COZ, 
A.S, AREA GOURMET, VAGA 02 
AUTOS.
R$:2.500,00.
Cond. Itaici –CC00072
03 DORM, 1SUITE, SALA, COZ, WC, AS, 
VAGA 02 AUTO, AREA GOURMET
R$: 2.690,00.

JD. ESPLANADA – CA03075
03SUITES, 05 WC, SALA AMPLA,COZ 
PLAN, A.S, AREA GOURMET,02 A.S, 
ESCRITORIO, VAGA P/ 04 CARROS.  
 R$: 3.000,00.

 COND. ITAICI – CC00071
03SUITES, SALA,COZ,WC, AREA 
GOURMET,03 VAGAS, AP. MOBILHADO
R$: 3.200,00.

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

JD. PORTAL DO SOL – AP00874  
01D, SALA, COZ,WC,A.S R$: 700,00.

AZALEIA DE ITAICI AP00855 
03 DORM, SALA, WC, COZ, A.S, VAGA 
COBERTA.  AP. PLANEJADA
R$ 850,00 + COND + IPTU

Jd. Pau preto – AP0220
02dorm, sala, coz, wc , A.S, sem garagem
R$: 850,00. Incluso cond+ iptu.

 Vila Pires da Cunha- AP00872
02dorm, sala, coz, a.s, vaga 1 carro
Valor : 1.100,00 aluguel    valor p/ venda: 
240.000,00

Moacyr arruda- AP00871
02dorm, wc, sala dois ambientes, cozi-
nha, a.s, vaga p/ 01 auto.
Valor: 1.070,00 incluso 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 Cond 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
 
Cond. Solar dos girassóis – AP 00876
02dorm, sala, cozinha, vaga p/ 01 carro, 
lavanderia R$: 1.100,00

JD. MONTE VERDE –AP00870
02DORM(1SUITE) 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 suite, sala, WC, cozinha, a.s, 
vaga p/02 carros, area gourmet 
Aluguel 1.600,00 + cond: 575,00 +iptu: 
140,00.

 VILA MARIA HELENA – AP00863
03 DORM.(1 SUITE), SALA, COZ,WC, 
A.S, CHURRASQUEIRA. Ap . planej. 
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 
). SALA DE TV, SALA DE JANTAR . 
COZINHA (PLANEJADO), 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. COZ, 
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/ 
EMPREGADA COM 1 WC, LAVABO, 2 
SACADAS, COZINHA 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.

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. area gourmet
A.T 110M² 
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. (1 SUITE), SALA, COZI-
NHA, A.S, 2WC E SACADA. VAGA 
02CARROS. 
COND; 720.00 + IPTU ANUAL: 950,00 
A.U : 122,55M2
R$: 450.000,00.

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

CENTRO- JD. PAU PRETO- AP00866
03DORM,1SUITE COM HIDROMAS-
SAGEM, A.S, COZINHA PLAN, WC, 
SALA 02 AMBIENTES,VAGA P/ DOIS 
CARROS. A.T : 110M²
R$: 610.000,00.

 CIDADE NOVA – AP00639. 
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, LAVABO ,ESCRITORIO,-
COZINHA PLAN ,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$:210.000,00.
Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, churras-
queira 1 vaga
R$ 235.000,00

Jd. Sabias CA03066
2 dorm. (1 suite), w.c, sala de estar, cozi-
nha, 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 suite), 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 
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,Churrasqueira. 
A.T 137m² A.C 110m² 
R$295.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 WC, COZI-
NHA, VAGA ,TERRENO 250m²
R$  375.000,00

Portal das Acacias – 
cc00074
02 dorm, sala, coz, a.s, área gourmet, 
garagem
R$: 400.000,00.

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,
R$:490.000,00.

COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZINHA, CHUR-
RASQUEIRA, 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 dorm,WC, cozinha, A.S, sala, área 
gourmet.
sala 2 ambientes planej, lavabo  e 
piscina 7m² por 2.20m²  
R$ 800.000,00
Documentação em ordem. Aceita 
permuta por apartamento na baixada 
Santista (preferencia Praia Grande, 
Santos ou Guarujá)

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 100m²  
- CA02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², Playground, 
Salão de festas, 2 Piscinas,
03 dorm com sacadas (1 suite), 2 WC 
(1 lavabo). Sala 02 ambientes, Cozinha 
planj e A.S. Espaço Gourmet coberto . 
Jardim Frontal montado e Vagas para 
2 carros. 
R$ 382.000,00

Condominio Flamboyant – CC00052
03 dorm (01 suite), armarios planej , 
ar cond. na suíte, sala 02 ambientes, 
cozinha planej, Wc, area gourmet.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – CC00065
Sobrado 3 dorm(sendo 1 suite) Sala 
de Jantar e TV, 3 banheiros, (sendo 
1 lavabo) 
Quintal com Churrasqueira  coberta 
e Vagas para 2 carros A.T :130 m²  
A.C:  98 m2 (sobrado)Valor do Cond: 
R$ 308,00Valor do IPTU ANUAL R$ 
800,00 
R$: 398.000,00

CONDOMÍNIO PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB,WC, 
COZINHA, CHURRASQUEIRA,
TODOS OS QUARTOS E SALA PRE-
PARADO PRA AR CONDICIONADO.  
R$ 420.000,00

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

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 AMERICANA, A.S, 
AREA GOURMET E QUINTAL, VAGA 
COBERTA  01 CARRO E DESCOBER-
TA PARA 02 CARROS, JARDIM.
A.T:200M² A.C :142M²
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062
03 DORM. 1 SUITE, W.C, SALA DE 
ESTAR, COZINHA PLAN, A.S, AREA 
GOURMET, 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, 
COZINHA AMERICANA, A.S, AREA 
GOURMET, 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, LA-
VABO, PISCINA, CHURRASQUEIRA, 
COZINHA, WC, VAGA 02 CARROS. 
A.T108M². + COND.214,00.  
R$:689.000,00.

 CONDOMINIO VISTA VERDE 
CC00067
03 SUITES, SALA, COZI ,WC, GA-
RAGEM P/ 03 CARROS, A.S, AREA 
GOURMET.
R$: 690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- CC00070
04DORM,2SUITE, MASTER , WC, 
SALA DE TV,COZINHA,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, COZI-
NHA 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
PONTO COMERCIAL +CASA AO LADO 
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 PLAN, DESPENSA, AREA 
GOURMET , PISCINA, 5 wc, 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, 
A.S, edícula com Wc, pomar, piscina 
aquecida, churrasqueira.
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. Parte  terrea 
:sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, 
canil,04 vagas.
R$ 1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAICI – 
CH00330
Casa dividida em 3 partes:  1°- 3 suítes, 
Cozinha americana mobilhada. Sala, 
lavanderia e wc. VAGA para 2 carros e 
descoberta para 4 carros. Lavanderia 
completa, 2°area gourmet toda mobilha-
do. Piscina. 3Pomar, casa ferramen-
tas.A.T: 1.350m² A.C: 250m²
R$:1.400.000,00. (valor p/ venda)
R$:7.000,00 (valor p/ locação)

Cond. Terra de Itaici – CH 00331
Piso superior: 01 dorm c/ suíte, sala 
ampla. Piso inferior: 03 dorm, 1 suite, sala 
de jantar, sala 03 ambientes, lavabo, wc, 
cozinha, are gourmet c/ wc e piscina8x4.
a.t: 1.000m a.c: 400m²
valor: 1.350.000,00.

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

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 195791 - Spazio Illuminare - 1 dor-
mt/ sala/ coz planej/ lavand/ 1 gar coberta 
R$750.00 + Cond + IPTU

ref. site 981002 - Centro - 80 m² / 3 salas / 2 wc / 
R$1.180,00 Isento IPTU

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

ref. site 657761 – Jd. do Valle-  3 dorm.(suite) / sala / coz. / 
wc / as / edicula / gar. 2 vagas / chur. / R$ 395.000,00

ref. site 955202 - Jd. Bom Princípio - 2 dormit/ 1 suíte/ closet/ 
coz/ sala/ WC / lav / Churr/ portão eletrônico/2 gar R$1.600,00

ref. site 163661 -  Jd.esplanada  - 3 suites / sala 2 amb. / 
mezanino / lavabo / coz.planej. / wc / wc ext. / as / despen-
sa / area gourmet / gar.2+2 vagas. R$ 830,000,00

ref. site 662891 - Jd. Park Real - 3 Dormt/ 1 suite/ sala 2 amb/ 
coz/ wc / churrasq/ 1gar R$1.800,00 + Cond + IPTU

ref. site 662891 - Jd. Park Real - 3 Dormt/ 1 suite/ sala 2 
amb/ coz/ wc / churrasq/ 1gar R$1.800,00 + Cond + IPTU

ref. site 911102 – Jd. União - 46 m²/ 1 wc / recuo para esta-
cionamento R$1.200,00 + IPTU

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

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

ref. site 134231 - Carlos Androvandi  - 2 dorm. / sala / coz. / wc / 
as / lavanderia / gar. R$800,00 + IPTU/ R$ 162.000,00

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

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

ref. site 017102 – Jd. Morada do Sol – 1 
dormt/ sala/ coz/ wc/ lavand/ R$650,00 
Incluso água, luz e IPTU

ref. site 396002 - Jardim Alice- 2 dormt/
wc / coz/ sala 2 ambt/ lavand/ 1 gar coberta 
R$950,00 + Cond Isento IPTU



B3Imóveis

AP04261 - PREMIUM RESIDENCE - AU 73m² - 02 Suítes 
com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda gourmet, cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 02 autos coberta. Imóvel novo, com preparação para 
instalação de ar condicionado. R$ 550.000,00

CA03931 - JARDIM SEVILHA - AT 125m² , AC 100m² - 03 
dormitórios (01 suíte), WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.300,00 + IPTU

CA07289 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 142,60m² - 03 
dormitórios sendo uma suíte, WC social, área de luz, sala am-
pla dois ambientes, cozinha planejada, área de serviço, lavan-
deria com armários, espaço gourmet com churrasqueira e pia 
com armários, quintal, garagem para 02 autos. R$ 590.000,00

CA07865 – JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT. 150m² - 
AC. 61m² - 02 dormitórios (1 suíte), cozinha integrada com 
living, WC social, área de serviços em cômodo exclusivo, 
cozinha integrada com o living, preparação para ar condi-
cionado e aquecimento solar. R$ 275.000,00

CA07894 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT. 150 m² AC. 149 m² - So-
brado mobiliado com 3 suítes (todas com armários planejados, 
cama e ar condicionado), sala para 2 ambientes com pé direito 
alto, lavabo, cozinha planejada com eletrodomésticos, lavan-
deria, área gourmet com churrasqueira e geladeira e garagem 
para 3 autos (2 cobertas). R$ 3.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA07892 - VILA TODOS OS SANTOS - AT..137m² AC.96m² 02 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, área de servi-
ço, garagem para 02 autos, excelente localização, centro próximo 
a supermercado, padaria, farmácia, banco, R$1.300,00 + IPTU

CA07903 - JARDIM SÃO PAULO - AT. 150m² 
AC.132m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, co-
zinha planejada, sala, WC social com Box, pia 
mármore travertino, suite box, acabamento em 
porcelanato em toda a casa, lavadeira, área 
gourmet, garagem para 02 automóveis, com 
portão eletrônico, preparação para ar condicio-
nado e água quente. R$ 410.000,00
CA07624 - JARDIM MONTREAL RESIDEN-
CE - AT 150m², AC 105m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte (todas com preparação para 
ar condicionado), WC social, sala ampla dois 
ambientes, cozinha em ilha totalmente pla-
nejada, lavanderia, espaço gourmet, quintal, 
garagem para 02 autos sendo 01 coberta. 
--Condomínio com piscina, academia, salão 
de festas, churrasqueira, bosque, play ground, 
portaria 24hs.-- R$ 529.000,00
CA07840 - AT. 312m² - AC. 156m² - EXCELEN-
TE IMÓVEL COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-
DA EM CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTU-
RA COMPLETA - 03 suítes sendo uma master 
com banheiro duplo, sala com pé direito de 4 
metros e 2 ambientes, cozinha planejada tipo 
americana com dispensa, bancada e cooktop, 
lavabo, área de serviço, área gourmet com 
churrasqueira, garagem para 04 carros. Aque-
cimento solar. R$ 699.000,00
CH01714 - TERRAS DE ITAICI -  Linda chácara 
localização excelente, AT 1000.m² AC.297,82m² 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, cozi-
nha, sala 02 ambientes, lavanderia, churrasquei-
ra, piscina, espaço para campo, R$ 950.000,00.
CH01698 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² 
AC. 200 m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), es-
critório, sala ampla com pé direito alto, sala de 
jantar, cozinha planejada, wc social, varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina e pomar. 
Casa muito bem conservada e construção exce-
lente. Estuda permuta por imóvel em Indaiatuba 
de menor valor. R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

AP03627 - VILA GEORGINA - AU.60m² 02 
dormitórios, WC com box, sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada, 01 vaga.R$ 1.100,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU
AP04258 - PARQUE BOA ESPERANÇA- AU. 
80 m² - 02 dormitórios, WC social, sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia, garagem para 01 
autos. R$ 1.200,00 + Condomínio+ IPTU
AP03585 - ED. THAIS - AU 168,09m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte todos com armários, 
WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, WC 
de serviço, duas vagas de garagem. -Localização 
privilegiada.**R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.
AP01156 - FONTE DE TREVI - AU 76m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, varanda, cozinha, lavanderia, gara-
gem para 02 autos. **Condomínio com piscina, 
churrasqueira**R$ 1.100,00 + Condomínio.
AP01156 - FONTE DE TREVI - AU 76m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, varanda, cozinha, lavanderia, gara-
gem para 02 autos. **Condomínio com piscina, 
churrasqueira**R$ 1.100,00 + Condomínio.
CA07900 - CENTRO, AT.150 m² AC.100 m²- 02 
Dormitórios, Wc social, sala, cozinha, lavanderia, 
1 vaga de garagem. R$ 1.300,00 + IPTU.
CA07899 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT 
130m², AC 156m² - 03 dormitórios (01 suíte 
com planejados), WC social, sala para 2 am-
bientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
quintal com churrasqueira, ofurô e banheiro, 
garagem para 02 autos coberta. R$ 2.600,00 
+ IPTU + COND.
CA07739 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT 80m², 
AC 72,17 - Casa nova com 02 dormitórios, WC 
social com gabinete, sala, cozinha com gabinete, 
lavanderia, garagem coberta para 02 autos. R$ 
1.350,00 + IPTU. Aceita proposta!

CA06344 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 
150m² AC. 94 m² - 3 dormitórios planejados (1 suíte), 
WC Social, cozinha planejada, despensa, lavabo, 
sala de estar, sala de jantar, área gourmet com chur-
rasqueira e pia, lavanderia e garagem para 2 autos. 
Ótimo acabamento!     R$ 2.200,00 + COND +IPTU.
SL00805 - AU. 50 m² - SALÃO COMERCIAL COM 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - CIDADE NOVA - 
INDAIATUBA - copa com armário, banheiro, vagas 
na frente. R$ R$ 2.500,00 + IPTU

VENDA:

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - terre-
no em excelente localização com toda infraestrutura 
já instalada e no asfalto. Pequeno declive e área 
toda gramada e algumas árvores frutíferas. Pronto 
pra construir!!! R$ 299.000,00
AP03950 - PREMIUM RESIDENCE - AU 91m² - 
03 dormitórios sendo 02 suítes uma com closet e 
armários, WC social, sala dois ambientes, varanda 
gourmet, cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 02 autos coberta. Condomínio com infra-estru-
tura completa de lazer. R$ 450.000,00.
AP03075 – JARDIM POMPÉIA - AU. 83m² com 
varanda gourmet, 3 dormitórios sendo 1 suíte com ar-
mário, sala dois ambientes, banheiro social, 2 vagas 
cobertas. Condomínio com piscina, academia, espa-
ço jovem, sala de jogos, playground, sauna, quadra e 
churr., forno de pizza e salão de festas. APROVEITE 
ESSA OPORTUNIDADE R$ 390.000,00
AP01965 - BENEVENTO RESIDENZA - AU. 
95,39m²- 02 suítes, sala ampliada com 03 ambien-
tes, lavabo, cozinha, despensa, lavanderia, garagem 
para 02 autos, área gourmet, espaço fitness, piscina. 
Arquitetura que valoriza a iluminação e ventilação 
natural, portaria blindada. R$ 600.512,00. 
CA06873 - VILA CASTELO BRANCO -AT. 125m² 
AC. 110m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, churr., banheiros com box, portão 
eletrônico, gar. coberta para 02 autos R$ 390.000,00



B4 Imóveis

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
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 condicio-
nado. 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
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
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 banhei-
ros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escrit, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área 
gourmet, pisc, cascata em granito preparada p/ aquecedor 
solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00
CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. R$500,00 
isento de IPTU
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
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. planejada 
e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.
AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 1 vaga. 
R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01318 – ED. MATHILDE - 3Ds (1 suíte c/ AE), sala, coz. planej, va-
randa c/ churr, 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 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

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. M. DO SOL - 2Ds, 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, la-
vabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 ambs, 
coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, piscina, 1 dorm, WC, área 
c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

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

APARTAMENTOS

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, coz. 
planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ – SP - 1 
dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. Mobiliado - 2 dorms c/ 
AE (1 suíte), sala, coz. c/ estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01333 – ED. JATOBÁ - 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz, lavand, 
escrit. c/ lavabo, WC e 2 vagas. R$750.000,00
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

TE01727 – ALTOS DE ITAICI – 312,16m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.140.000,00

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! 03 CASAS DE 02 
CÔMODOS E WC EM LOTE DE 125M ²NA MORADA 
DO SOL, IDEAL PARA LOCAÇÃO, COM RENDA DE 
R$1.600,00 POR MÊS POR APENAS R$180.000,00. 
OU R$80.000,00 DE ENTRADA + 90 X R$1.650,00
SOLAR DAS ANDORINHAS:02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA WC SOCIAL ENTRADA PARA AUTOS 
QUINTAL GRANDE NOS FUNDOS, POR APENAS 
R$170.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO. F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!!.
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO DE 
R$210.000,00 EM OFERTA SOMENTE PARA O MES 
DE AGOSTO POR R$195.000,00 03 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- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 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 

DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACADA 
COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O PARQUE 
ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIEN-
TES –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 AGOSTO POR R$290.000,00 CORRA!! TEL: 
19-/997627997.ACEITA APARTAMENTO NONEGÓCIO.
JARDIM ITAMARACÁ 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
WC SOCIAL, SALA, COZINHA, GARAGEM COMPORTÃO 
ELETRONICO,110M² DE ÁREA CONSTRUIDA, EM LOTE 
DE 133M² DOCUMENTOS EM ORDEM PARA FINAN-
CIAMENTO.APENAS R$280.000,00 ACEITA TERRENO 
E CARRO. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
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 UNIDA-
DE. APENAS: R$390.000,00 ACEITA TERRENO, CAR-
RO, ESTUDA PAGAMENTO EM ALGUMAS PARCELAS. 
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 + 
PARCELAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMENTOS, 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 ELETRONICO. 
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/ 3 DORM., 2 
WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE 
CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 1 TANQUES C/ PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁR-
VORES 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 COOKTOP)-
-WC –LAVANDERIA-MESANINO NOS FUNDOS –GARA-
GEM 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)

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – dorm, sala, copa, coz, lavan-
deria, 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, churrasqueira, quintal, garagem
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms, sala, coz planejada, 
varanda, piscina, churrasqueira, garagem
CA268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz planejada, 
varanda, lavanderia, wc social, garagem
CA269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 2dorms, sala, coz planejada, 
lavanderia, wc social, ar condicionado, piscina, churr, quintal, garagem
CA270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 2dorms (1st), sala, coz planejada, 
varanda, lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, garagem
CA276 -  JD. SANTA MARIA III em SALTO – R$280 MIL – 2dorms (1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : sala 2 ambien-
tes, sala de jantar, wc, coz. planejada, copa, dispensa. Piso 2: 3Ds (2st), wc, 
lav, 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, churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites, sala 2 ambientes, coz 
planejada, lavanderia, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com pia, aquecedor 
solar, quintal, garagem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st), sala de estar e jan-
tar, coz, escritório, wc, nos fundos coz e wc, portão eletrônico, garagem 
coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, escritório, 
2wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar com pé 
direito duplo, sala de TV com lareira no mesanino, lavabo, coz planejada, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, área gourmet, área de 
luz, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
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 ambien-
tes, coz planejada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm de empregada, dispensa, 
piscina, churrasqueira,  gramado, quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms (1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – Dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, gar
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDROVANDIA – 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 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
VL.BRIZOLA – R$550,00 – dorm, sala, coz, wc
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm, coz, wc, entrada para moto
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada de 
carro.
PQ. INDAIA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
PQ.INDAIA-  R$950,00 – 3dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem
VL.VITORIA – R$1000,00 – 3 dorms, sala, coz, wc, garagem para 
1 carro
VL. ALMEIDA– R$1100,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, 3wc, as, 
quintal, garagem para 3 carros. (sobrado)
VL.ALMEIDA – R$1400,00 – 4dorms, sala de estar e jantar, coz, 2 wc, 
garagem para 2 carros.
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, garagem para 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 – COMERCIAL – 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.M. DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms,  sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, as, sacada, wc, 1 
vaga coberta e 1 vaga descoberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms (1st), sala 2 ambientes, 
coz americana planejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 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
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m², 2wc
JD.M. 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 
garagem, 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, montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1980,00 – clinica já funcionando. 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$4.400,00 –  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ ar 
condiconado, mezanino, 
escritório, hall social, 
lavabo, sala de tv c/ 
lareira, salas de estar e 
jantar. Sala de almoço, 
cozinha c/ dispensa, 
área de serviço, quarto e 
banheiro de empregada. 
Garagem coberta p/ 4 
autos, churrasqueira c/ 
forno de pizza. Sauna c/ 
banheiro. Piscina c/ raia 
de 15 metros, prainha 
piscina c/ hidro. A.C 700 
m² A.T 3.600 m² (60x60) 
Valor: R$ 1.500.000,00  
Tratar F.: (11) 98713-
9646

Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, ide-
al para locação, com 
renda de R$1.600,00 
por mês por apenas 
R $ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .  o u 
R$70.000,00 de entrada 
+ 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única - 
Jardim Morada do Sol 
– rua 77 próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294

Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social , 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Jard im Huber t :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana, 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 2 
ambientes, lavabo, wc 
social, lavanderia, edi-
cula  e grande espaço 
de terreno com piso ide-
al para piscina, garagem 
com portão eletronico. 
de R$350.000,00 em 
oferta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 
F. 9.9762-7997

Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol R$290 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 Oferta 
Inacreditável - troca-se 
chácara de 1000m2 (só 
o terreno) em Indaia-
tuba + casa no Jardim 
Laguna em Salto, por 
casa em lote inteiro em 
Indaiatuba F. 9.9762-
7997 / 3935-3294.
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215
Vila Geogirna CA03058 
- 3 dorm (1suíte), sala, 
área de luz, cozinha, 
banheiro e garagem 2 
autos R$ 1900.00 isento 
IPTU F. 3875-2215
J d .  S a n t a  M a r t a 
CA03063 - 1Dorm , 
01cozinha, copa, 1wc,-
garagem 02autos (co-
berto), portão eletrôni-
co, 40m² de área livre. 
A.T161m² e A.C 97 m² 
R$ 210.000,00 F. 3875-
2215
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215

Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor solar, 
área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 como-
dos sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vende-se casa terrea 
Vila Rubens. Terreno 
com 250 m², A.C: 180 
m². 3 dormitórios, sen-
do 1 suíte. Cozinha 
planejada, 2 vagas co-
bertas, salão de festa 
com churrasqueira e 
WC. Entrar em contato 
(19) 99976-7071 - Imó-
veis Indaiatuba CRECI 
:75993 
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, cozinha, 
dois banheiros e área 
com churrasqueira. Gara-
gem para 6 carros. Valor 
R$ 380.000,00, aceita 
terreno em condomínio. 
Fone(19) 3835-1772 ou 
(19) 9 9708-3931.
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala e 
cozinha integrada, 2 ba-
nheiros, churrasqueira e 
jardim. Área de serviço 
coberta ao lado da cozi-
nha. Preparada para ar 
condicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode ser 
automatizado. Grade nas 
janelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Jardins do Império - Ex-
celente casa térrea com 2 
suítes + lavabo, sala am-
pla, cozinha americana 
integrada à sala de jantar 
e ao espaço com churras-
queira. Acabamentos mo-
dernos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

Troco casa no Jar-
dim Itamaracá com 
2 quartos, sala, co-
zinha, lavanderia, 1 
WC, 1 salão ao lado 
com 120m² constru-
ído. Troco por outra 
casa que tenha 2 ou 
3 quartos com gara-
gem. Valor a nego-
ciar, se precisar voltar 
em dinheiro eu volto. 
Interessados ligar F.: 
(19) 99136-2440
Vendo casa ba i r ro 
Costa e Silva, 02 dor-
mitórios, sala, cozi-
nha, quintal e gara-
gem p/ 01 carro com 
salão comercial, em 
c i m a  e d í c u l a  c o m 
terraço, churrasquei-
ra e dois cômodos. 
Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00 contato 
F.:(19) 99321-2684.
Vende-se casa no 
Montreal Rua: Toron-
to nº265, suite mas-
ter, 2 dorm. com suite, 
entrada de ar, água 
quente energia solar, 
churrasqueira, área 
de lazer, 2 garagem, 
sala com sanca, cozi-
nha. Acabamentos de 
primeira linha. Valor 
R$470.000,00 F.:(19) 
98151-0501.
 

Cond.  Parque dos 
Guarantãs  -  3 dor-
mitór ios (1 sui te c/ 
armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. 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 serviços, 
garagem coberta para 
2 carros. Boa localiza-
ção, próximo ao Car-
refour e o Shopping 
Jaraguá. Área do apar-
tamento: 136m². Valor 
R$460.000,00. Direto 
com proprietário. F.: 
(19) 3517-2152 / (19) 
99195-1935 WhatsApp.
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Permuta Casa 3 dorms 
X apto. Troco casa c/ 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
com uma área de chur-
rasqueira magnífica p/a 
30 pessoas por aparta-
mento em Indaiatuba. 
Interessados falar com- 
Márcio Franco F.: (19) 
99976-7071 Whatsapp
Ed. Portal das Flores 
- 3 dormitórios, sala, 
coz inha ,  banhe i ro , 
lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395

Apartamento Bombi-
nhas-SC. Novo com 2 
dormitórios sendo 1 suí-
te, 400 metros da praia. 
Permuto por imóvel em 
Indaiatuba maior valor. 
F.:(19) 99762-5005
Vendo apartamento 
Itaici. 3 dormintórios 
sendo 1 suíte com armá-
rios, cozinha planejada, 
2 vagas cobertas. La-
zer com piscina. Aceito 
permuta menor. Valor 
R$370.000,00. F.:(19) 
99762-5005
 

Cocais II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, cozi-
nha, lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00 
Fone: (19) 99168-6945
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU + 
Cond. F: 99168-6945
Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha americana 
integrada à lavanderia, 
1 vaga de garagem e 
área de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Ed. Jatobá - 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, sala 
2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, escritório 
com lavabo, banhei-
ro social, 2 vagas.. 
R$2.5000,00 isento de 
IPTU e Cond. Fone: (19) 
99721-0395

 
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². 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 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. A 
propriedade fica a 4 km 
da BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença 
região de belas praias 
do litoral baiano com 
aeroporto operando com 
voos da (Azul) aos saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A 
propriedade esta dis-
tribuída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
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Ajudante de pintor

Ajudante de serralheiro

Assistente administrativo

Caldeireiro montador

Chefe de serviços de lim-

peza

Consultor de vendas

Costureira(Tecido de elas-

tano)

Eletricista

Encanador

Enfermeiro

Engenheiro Civil               ( 

Estagio )

Fisioterapeuta

Instalador de sistema ele-

trônico de segurança

Motorista  carreteiro

Motorista de caminhão

Oficial de manutenção

Pedreiro

Pintor de alvenaria

Serralheiro

Técnico de enfermagem

Técnico em manutenção 

eletrônica 

Torneiro mecânico 

Vendedor

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

ESTAMOS CONTRATAN-
DO PCD (PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA)  –  Para 
trabalhar nas áreas de 
limpeza e recepção. Resi-
dir em Indaiatuba. Trazer 
Currículo e Laudo.
ATENDENTE – Para tra-
balhar em Farmácia de 
manipulação. Conheci-
mento no Sistema Fórmula 
Certa (Receitas, rótulos, 
orçamentos e Notas fis-
cais). Residir em Indaia-
tuba.
C O N S U L T O R  ( A )  D E 
RECURSOS HUMANOS 
– Exper iênc ia  em Re -
crutamento & Seleção. 
Dese jáve l  exper iênc ia 
anterior em Agências de 
empregos ou empresas 
de Terceirização. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou 
Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A)  CO-
MERCIAL – Experiência 
anterior em empresas do 
Ramo de Terceirização 
de Serviços de Limpeza 
e Por tar ia  ou Agênc ia 
de empregos. Experiên-
cia em vendas de Servi-
ços de Recrutamento & 
Seleção, temporários e 
terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e 
região.
DESENHISTA - Formação 
Técnica em Mecânica. Ex-
periência em Autocad 2D. 
Experiência na área de 
compras ou orçamentos. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
FERRAMENTEIRO – Ex-
periência em ferramenta-
ria de moldes plásticos. 
Residir em Indaiatuba ou 
região. Para trabalhar em 
Monte Mor.
GERENTE DE VENDAS – 
Experiência em liderança 
de equipe de vendedores 
e em empresas do Ramo 
de Material de Constru-
ção. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na fun-
ção. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Dis-
ponibilidade de horário. 
TÉCNICO DE PLÁSTICO 
– Para trabalhar na cidade 
de Monte Mor. Noções 
em Processos de Injeção. 
Conhecimento em troca 
de moldes de injetora. 
Conhec imento  bás ico : 
hidráulico, pneumático e 
elétrico.
VENDEDOR (A) – Ensino 
méd io  comple to .  Para 
t rabalhar em comércio 
do Ramo de material de 
construção. Residir em 
Indaiatuba.

empregos

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

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

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

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 GARANTIA DA QUALIDADE 

PLENO (8415): 

ASSISTENTE ADM. FINANCEIRO (8428): 

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMA-

NOS (8432): 

AUX. PROD. / CONTROLE DE QUALI-

DADE (8433): 

AUXILIAR ADM. DE VENDAS (8410): 

AUXILIAR ADM/ FINANCEIRO (8396): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8430): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8442): 

AUXILIAR FERRAMENTEIRO (8351): 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8431): 

ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS (8423): 

FERRAMENTEIRO (8381): 

FRESADOR FERRAMENTEIRO (8419): 

INSPETOR DE QUALIDADE (8395): 

METROLOGISTA - PC DMIS (8441): 

MOTORISTA MOPP (8425): 

OPERADOR DE TORNO CNC (8355): 

OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 

PINTOR INDUSTRIAL (8445):

TÉCNICO DE MOLDAGEM (8382):

Interessados 
entrar no site 

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

nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprie-
dade. Documento ITR 
OK. Opções para plan-
tação de feijão, milho, 
mandioca, café e outros. 
Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano na 
região e as nascentes 
existentes na proprie-
dade. Contato F.:(19) 
99321-2684. WhatsApp.
 

Vendo/ Troco : terre-
no de 300 m² plano, 
melhor local Jd. Espla-
nada I à 50 metros da 
Av. Parque Ecológico, 
5 minutos do centro, 
próximo ao colégio 
Objetivo e o novo Su-
merbol, padaria Suiça e 
Gianinni. 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
C h á c a r a  P q .  d a s 
Bandeiras - 1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Oportunidade - Terre-
nos de 150m². Entrada + 
parcelas. R$120.000,00. 
Fone: (19) 99166-3272
Terreno Condomínio 
Viena 250m² escritura-
do. Valor: R$190.000,00 
F.:(19) 99211-6717 
Vendo/Troco Terreno 
condomínio fechado 
em Salto-SP Costas 
das Areias A.T. 350m². 
Valor R$160.000,00 F.: 
(11) 94997-3116 / (11) 
97267-8341.
Terreno em condo-
mínio Oportunidade 
Helvétia Park 490m² 
.  Bem loca l izado . 
Valor R$360.000,00. 
F.:(19)99762-5005
Terreno em Salto con-
domínio Mont Serrat 
1000m² Plano. Valor: 
R$250.000,00. Permu-
to por maior valor de 
imóvel em Indaiatuba. 
F.:(19) 99762-5005.

Oportunidade de ne-
gócios no Montreal. 
Terreno R$154.000,00 
metragem: 185m². Qua-
dra G lote 14. F.:(19) 
98151-0501
 

Jd. Regina - Salão 
Odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
Cidade Nova I - Ótima 
Casa Comercial - 2 
dormitórios, cozinha, 
WC social, sala e lavan-
deria. Quintal com edí-
cula contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
 

Vende--se DVD’S ( mú-
sicas, desenhos, filmes 
- diversos gêneros, mini 
- séries e seriados. R$ 
1,00 cada ou 15 por  R$ 
100,00. Contato (19) 
99193-2917 whatsapp 
falar com Vanderlei
C P U  H P  P a v i l i o n 
Slimline s5710br 2GB 
de memória 32 bits 
Gravador de Dvd Su-
perMulti R$400,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vende-se roupas novas 
e semi novas para bre-
chó. F.: (19) 3834-1367
Vende-se duas estantes 
de ferro para escritórios, 
lojas etc. F.: 3834-1367
Vendo título do clube 
9 de Julho. Valor R$ 
1.600,00. Contato: 3885-
4406 - 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$220,00 F.: (19) 
99918-0810
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Valor 
R$ 150,00. Escapamen-
to com ronco esporti-
vo semi-novo. F.: (19) 
98835-2781
Vendo Tapete azul ma-
rinho para sala. Valor: 
R$150,00 F.: (19) 3017-
6860

V e n d o  T e c l a d o 
YAMAHA F.: (19) 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 Tratar com Jandira
Vendo Video cassete 
F.: (19) 3834-1367 F.: 
(19) 99648-9134 Tratar 
com Jandira
Vendo Panela Japo-
nesa nova F. :  (19) 
3834-1367 F. :  (19) 
99648-9134  Tra ta r 
com Jandira
Vendo Bicicleta Monark 
nova com freio no pé F.: 
(19) 3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar com 
Jandira
Imperdível, vendo ta-
petes emborrachados 
pintados à mão e com 
crochê duplo em toda a 
borda. Panos de prato 
pintados à mão e cro-
chê na borda. Lindíssi-
mos. Panela de pres-
são nova 2,5lts. Ótimos 
preços. Tel. 38351921 / 
995788190
Vendo Camas de sol-
teiro, madeira maciça. 
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 /  Whatsapp 
(19) 99933-3572 / (19) 
99259-1877 Claro.
Vendo Fritadeira elétri-
ca 220V ARNO semino-
va só R$200,00. F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsapp 
(19) 99933-3572 / (19) 
99259-1877 Claro.
Vendo DVDS (Músi-
cas, Desenhos, Épicos 
, BANG BANG, Séries). 
Valor R$1,00 cada. F.: 
(19) 99193-2917.
Vendo Teclado marca 
Casio. Valor R$400,00 
F.:(19) 3935-1633
Vendo 2 Kit gás para 
carros. Valor: R$500,00 
cada. F.:(19) 3935-
1633.
Vendo 1 máquina de 
recarga para cartuchos. 
Valor R$500,00. F.:(19) 
3935-1633.
Vende-se madeira para 
uma casa com 100 me-
tros, 1.500 telhas ame-
ricanas, 22 viga de 4 
metros mais caibo e 
ripa, 40 metros de forro 
PVC. Tudo por apenas 
R$1.000,00. F.: (19) 
99262-4386.
Vendo várias bicicletas 
troco por carro no Va-
lor: R$20.000,00. Tra-
tar com Paulo. F.:(19) 
3835-3350.

Vendo transformador 
220/110 ou 110/220 Volts 
para residência. Valor 
R$300,00. Tratar com 
Paulo. F.:(19) 3835-3350.

 
Vendo Celta - ano 2011 
cor: prata completo (ar, 
direção e trava) baga-
jeiro original, valor: R$ 
17.000,00. Falar com 
Rodrigo. F.: (19) 97407-
5459 (whats app) / (19) 
3392-9713
Vende-se Citroen Pi-
casso ano 2002 mode-
lo 2003 completo, vidro 
rayban, 2.0, 16 válvu-
las de 140.000km único 
dono, banco de couro 
preço de ocasião. Va-
lor R$11.000,00 F.: (19) 
98151-0501
 

Ofereço-me como mani-
cure e pedicure R$ 25,00. 
Faço progressiva e selan-
te sem formol a partir de 
R$ 50,00. (Ganha corte 
de graça) - atendo à domi-
cílio. F.: (19) 99384-5595 / 
(19) 99369-5615
Ofereço-me como pintor 
(textura, grafiato, projeta-
do etc ) em geral. Entrar 
em contato com José 
Carlos. F.: (19) 99144-
4770 / (19) 99175-7217
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como mar-
ceneiro. Coloco portas, 
fechaduras e faço guar-
nição de acabamentos F.: 
(19) 98770-9178
Ofereço-me como Avalia-
dor gratuito Biopedança. 
Quantos kilos você gosta-
ria 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



B16 Serviços / Utilidades


