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Na noite do último sábado, dia 
15, um forte vendaval acompan-
hado de chuva causou estragos 
em Indaiatuba. No total foram 
registradas 25 quedas de árvores 
e dois imóveis residenciais.

O Studio Jéssica Montilha 
possui um programa de tra-
balho voluntário para mul-
heres que tiveram problemas 
nas sobrancelhas causados 
por algumas doenças, deix-
ando falhas.

O Bem Viver é um espaço 
de convivência e vai atender a 
população de Indaiatuba acima 
de 55 anos em atividades de lazer, 
esportes, informática, oficinas 
culturais, artesanato e culinária. 

Com vitória sobre a Engenharia Mackenzie, tornados pôs fim a uma invencibilidade de 42 jogos dos 
mackenzistas que ainda pode se juntar aos laranjas na elite estadual em 2019.
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Festa de São 
Nicolau acontece 
neste domingo

Matheus Ceará 
apresenta seu novo 
stand up no Ciaei

HELVETIA TEATRO

RUGBY

Lutador de 
Indaiatuba 
entra para 
UFC P. A10



Editorial
Prevenir é melhor que remediar

Artigos

Mais uma vez a Secretaria de Saúde de Indaiatuba 
coloca à disposição da população vacinas para proteger a 
saúde de seus munícipes. Desta vez a pasta está movendo 
uma intensificação vacinas contra o vírus HPV e Meningi-
te. Com isso muitas crianças estarão protegidas no futuro.

O artigo 196 da Constituição Federal é claro ao dizer 
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos”.

Por este lado, o Governo está fazendo a sua parte, mas 
estranhamente é a população, pelo menos parte dela, que 
está evitando e abrindo mão deste direito ainda que não 
tenha de pagar nada para usufruí-lo. 

Imunizar seu filho é melhor que tentar curar a doen-
ça que o atingiu. E apesar do “movimento antivacina”, 
Indaiatuba tem atingido a meta nas diversas campanhas 
realizadas ao longo do ano. 

Conselho de Desenvolvimento da 
RMC reúne-se em Campinas

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

A gestão e o tratamento de resíduos dos 
serviços de saúde estiveram no centro das 
discussões da 200ª reunião dos membros 
do Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Campinas 
(CD – RMC) na manhã desta terça-fei-
ra, 18 de setembro. O encontro contou 
com a participação de prefeitos e ge-
stores públicos da região, da AgenCamp 
(Agência Metropolitana de Campinas) e 
do Ministério Público estadual.

O encontro foi destinado aos prefeitos, secretári-
os e vereadores das 90 cidades que compõem 

a Região Administrativa de Campinas. Com 
palestras no Salão Vermelho, o objetivo 

foi apresentar aos gestores municipais 
ações de várias secretarias do Estado de 
São Paulo e seus programas voltados 
aos municípios. O evento promoveu 

ainda atendimentos às Prefeituras com 
equipes técnicas do Governo do Estado com 

estandes no Paço Municipal.

CAIXINHA

ESTEIRA MASSAGEADORA ANATÔMICA

Jabuti não  sobe em árvore e nem em poste, Se um dia você encontrá-los nestes locais jamais tire conclusões precip-
itadas. Alguém teve uma razão para colocá-los lá. Procure saber a causa primeiro,  antes de sair por aí fazendo ilações 
e  leitura mental. Há  um tempo atrás, um homem castigou sua filhinha de 3 anos por desperdiçar um rolo de papel de 
presente dourado. O dinheiro andava escasso naqueles dias, razão pela qual o homem ficou furioso ao ver a menina 
envolvendo uma caixinha com aquele papel dourado e colocá-lá debaixo da árvore de Natal. Apesar de tudo, na manhã 
seguinte, a menininha levou o presente ao seu pai e disse: – Isto é para você, paizinho! Ele sentiu-se envergonhado da 
sua furiosa reação, mas voltou a “explodir” quando viu que a caixa estava vazia. Gritou, dizendo: – Você não sabe que 
quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A pequena menina olhou para cima, 
com lágrimas nos olhos, e disse: – Oh, Paizinho, não está vazia. Eu soprei beijos dentro da caixinha. Todos para você. 
O pai quase morreu de vergonha, abraçou a menina e suplicou que ela o perdoasse. Dizem que o homem guardou a 
caixa dourada ao lado de sua cama por anos e sempre que se sentia triste, chateado, deprimido, ele tomava da caixa um 
beijo imaginário e recordava o amor que sua filha havia posto ali. De uma forma simples, mas sensível, cada um de nós 
humanos temos recebido uma caixinha dourada, cheia de amor incondicional e beijos de nossos pais, filhos, irmãos 
e amigos… Hoje o meu abraço irá para o Espaço Maeda, que nos deu uma caixinha dourada. Trevisan José Signa.

Pesquisas realizadas confirmam que a utilização da magnetoterapia ativa e equilibra a energia do nosso corpo 
físico, melhorando o sistema imunológico do organismo contra as doenças.

Infravermelho longo são pastilhas desenvolvidas através de um processo científico ultra sofisticado, constituída 
de uma fusão de platina, titânio e alumínio, 
que emitem ondas eletromagnéticas de 
4 a 14 mícrons como os raios emitidos p e l o 
sol nas primeiras horas da manhã, funda- mentais para 
a saúde.O organismo humano é constituído 
de aproximadamente 70% de água.Quando 
não existe a presença suficiente de Infraver-
melho Longo formam-se grandes grupos de 
moléculas de água no interior das nossas 
células, onde se acumulam as toxinas.Com 
a incidência do infravermelho longo sobre essas moléculas, elas se desfazem em grupos pequenos, permitindo 
que o organismo absorva somente as substância necessárias, eliminando as toxinas que são prejudiciais à saúde.

21/09 - Sexta-feira 23/09 - Domingo22/09 - Sábado 24/09 - Segunda

Máxima 25º 
Mínima 20º

Máxima 29º 
Mínima 17º

Máxima 31º 
Mínima 16º

Máxima 30º 
Mínima 19º
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OP-
ERAÇÃO: DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 
15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP 
: Sentido Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares 
funcionam das 09:00 às 13:00 horas

22 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
22 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
23 DOM.   NÃO OPERA
24 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
24 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
24 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
24 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
24 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
25 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
25 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
25 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
25 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
25 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
26 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
26 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
26 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
26 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
26 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
27 QUIN. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
27 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
27 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
27 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
27 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
27 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
28 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
28 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
28 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
28 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
28 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
28 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 22 A 28/09

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

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

A ESTEIRA ANATÔMICA VIBROTERÁPICO possui tecnologia MAG INRED e vibroterápica.

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 
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Centro Cultural “Piano” 
será inaugurado hoje

A3

Temporal causa estragos 
em Indaiatuba
Foram registradas quedas de 25 árvores na cidade

COMANDO NOTÍCIA

REFORMA

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

Temporal 
derrubou vá-
rias árvores 
em vários 
pontos da 
cidade

Será inaugurado hoje, 
dia 21, às 19 horas o Centro 
Cultural “Hermenegildo 
Pinto”, conhecido como 
“Piano”, no Jardim Morada 
do Sol. O prédio passou 
por uma grande reforma 
durante as férias de julho.

São mais de mil metros 
quadrados de área cons-
truída, com cinco salas 
para as oficinas; auditório 
com capacidade para 190 
pessoas; palco; camarins; 
vestiários e sanitários com 
projetos especiais de aces-
sibilidade. O espaço ainda 
conta com uma recepção, 
sala de reuniões, secretaria 

e copa. Foram instalados 
também um piso especial 
na sala de balé e no palco; 
remodelou a recepção, que 
ganhou mais espaço para o 
atendimento ao público, e 
também fizeram a pintura 
interna e externa, entre 
outros serviços. 

O Centro Cultural Her-
menegildo Pinto sedia as 
oficinas de Ballet infantil 
e juvenil; Coral juvenil; 
Desenho infantil e juvenil; 
Jazz infantil e juvenil; Piano 
Digital; Pintura em Tecido; 
Pintura em Tela; Teatro in-
fantil, juvenil e adulto; Viola 
Caipira e Violão. 

Na noite do último 
sábado, dia 15, 
um forte ven-

daval acompanhado de 
chuva causou estragos 
em Indaiatuba. No total 
foram registradas 25 
quedas de árvores e dois 
imóveis residenciais, de 
acordo com informações 
da Prefeitura Municipal.

Os bairros onde a 
Defesa Civil atendeu as 
principais ocorrências 
foram o Jardim Morada 
do Sol, Centro e região 
de Itaici. Também fo-
ram atendidos chamados 
no Parque das Nações, 
Jardim Marina, Jardim 
Regina, Moacir Arruda 
e Jardim Tropical.

As duas casas que 

foram atingidas são do 
Jardim Morada do Sol. 
Uma residência apresen-
tou danos consideráveis 
no telhado, que foi tem-
porariamente coberto com 
lona. Já na outra casa, 
onde os danos causados 
pelo vento foram maiores, 
a Defesa Civil interditou 
o local e a família foi 
para casa de parentes. 
Nesta segunda-feira, dia 
17, uma nova vistoria foi 

realizada e a interdição 
permaneceu.

O vento forte causou 
danos no prédio do De-
partamento de Reabi-
litação Física e Mental 
(Derefim) da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
que permaneceu fechado 
para limpeza e manu-
tenção, mas já está em 
funcionamento.

Conforme registro 
do Centro Integrado de 

Informações Agrome-
teorológicas (Ciiagro), 
o índice pluviométrico 
registrado na data foi 
de 5.3mm. Com relação 
à velocidade do vento 
que atingiu o município, 
não há registros oficiais 
específicos de Indaia-
tuba. Os registros mais 
próximos foram feitos no 
Aeroporto Internacional 
de Viracopos, que identi-
ficou ventos de 25Km/h.

O Centro 
Cultural 
sedia diver-
sas oficinas 
para todas 
as idades
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Espaço Bem Viver será 
inaugurado amanhã
Local oferece diversas atividades para pessoas acima de 55 anos

CPFL registra 147 
ocorrências de fraudes 
e furtos na rede elétrica

DA REDAÇÃO
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GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI

Feira da Agricultura Familiar já está funcionando em Itaici

ENERGIA

PONTO VERDE

O Espaço Bem Vi-
ver “Mario Jacin-
to da Silva” será 

inaugurado amanhã, dia 
22, às 10 horas. O espaço 
funcionará na avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no prédio onde 
também funciona a sede 
da Associação Amigos 
de Bairro XVI de Janeiro. 

O Bem Viver é um 
espaço de convivência e 
vai atender a população 
de Indaiatuba acima de 
55 anos em atividades de 
lazer, esportes, informá-
tica, oficinas culturais, 
artesanato e culinária. A 
Educação também terá 
uma sala do EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) 
funcionando no prédio. 

O prédio será compar-
tilhado pelas secretarias 
de Esporte, Educação, Fa-

mília e Bem Estar Social, 
Cultura, Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade) 
e Fiec (Fundação Indaia-
tubana de Educação e 
Cultura). 

Serão oferecidas pelo 
Funssol as seguintes ofici-
nas: Macramê, Bordado, 
Abstração e Percepção 
(espatulado sob tela), culi-
nária de Trufas e Pão de 
Mel, Chocotone, Paneto-
ne doce e salgado, Tortas 

doces e salgadas. Tam-
bém as oficinas da Se-
cretaria de Cultura como 
teatro, poesia e Mandala. 
A Fiec oferecerá curso de 
Informática Básica. 

A Secretaria de Es-
portes oferecerá aulas de 
hidroginástica, muscula-
ção e Fitness (ginástica 
funcional, alongamento). 

Inscrições.As inscrições 
para as oficinas e ativi-

dades esportivas serão 
realizadas na próxima se-
gunda-feira, dia 24 de se-
tembro, das 9h às 16h, no 
prédio que está localizado 
na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barna-
bé - Marginal Esquerda, 
nº 3969, Vila Todos os 
Santos. 

Os interessados pode-
rão fazer inscrição apenas 
para uma atividade espor-
tiva e uma oficina.

As inscrições para 
as oficinas e ativida-
des esportivas serão 
realizadas na próxima 
segunda-feira

ELIANDRO FIGUEIRA

O local ficará aberto somente aos sábados, das 8h às 17h

Indaiatuba acaba de 
ganhar mais um espaço 
que segue os moldes 
de um “mercado muni-
cipal”, o Ponto Verde 
– Feira da Agricultu-

ra Familiar “Agenor 
Tachinardi”, que está 
localizado na rua Fran-
cisco Araújo, nº 08, ao 
lado da antiga Estação 
de Itaici. O local ficará 

aberto aos sábados, das 
8h às 17h. 

Inicialmente, o Pon-
to Verde funcionará 
com 13 expositores, que 
foram selecionados por 

meio de Chamamento 
Público, mas o local 
conta com 20 unidades 
comerciais distribuí-
das em um barracão de 
400m². Os permissioná-
rios dos boxes poderão 
comercializar, exclu-
sivamente,  produtos 
por ele produzidos na 
propriedade rural. 

Entre as mercadorias 
que serão expostas es-
tão produtos de apicul-
tura, frutas da estação, 
verduras e legumes, 
vinhos, sucos, licores 
e cachaças artesanais, 
doces, massas, antepas-

tos, ovos, e mudas de 
plantas. 

O entorno do bar-
racão do Ponto Verde 
foi  todo urbanizado 
recentemente pela Pre-
feitura com a instalação 
de uma Academia ao 
Ar Livre, playground, 
projeto paisagístico e 
iluminação, e foi pavi-
mentada a via de aces-
so, inclusive em frente 
ao prédio da Estação. 

A Secretaria de Cul-
tura também montou a 
Estação Cultural Itai-
ci, no prédio da antiga 
Estação Ferroviária, 

localizado na rua Fran-
cisco Araújo. Durante 
a inauguração a popu-
lação pôde prestigiar 
as exposições de fo-
tos do Foto Clube; de 
Dioramas, do artista 
plástico Bira Toledo; de 
Telas e de Desenhos das 
oficinas da Secretaria 
de Cultura. Também 
foi feita a exibição de 
cur tas  metragem no 
local. A Administração 
Municipal está com um 
projeto em andamento 
para instalar oficinas 
culturais no prédio ain-
da este ano. 

A CPFL Piratininga, 
distribuidora da CPFL 
Energia, vem promoven-
do ações de fiscalização 
contra fraudes e furtos 
de energia em Indaiatuba 
e região. No primeiro 
semestre de 2018, a con-
cessionária realizou 998 
inspeções pelas equipes 
de campo e registrou 147 
casos de irregularidades, 
com isso 353 MWh foi re-
cuperado de energia furta-
da. No primeiro semestre 
de 2017 foram inspecio-
nados 1.082 locais com 
142 casos confirmados.

Segundo o diretor co-
mercial da CPFL Energia, 
Roberto Sartori, os inves-
timentos em inteligência 
no monitoramento têm 
sido um grande aliado na 
identificação das fraudes 
e furtos de energia nas 
redes da distribuidora. “A 
integração com os órgãos 
públicos e autoridades 
policiais também tem 

sido fundamental nes-
sas operações que visam 
o combate às ligações 
clandestinas. Todas essas 
ações possibilitaram a 
identificação de um nú-
mero maior de irregula-
ridade na rede em 2018”, 
afirma Sartori.

O resultado é fruto da 
maior assertividade do 
trabalho desenvolvido 
pela Diretoria Comercial 
do Grupo, que vem ado-
tando novas tecnologias e 
aplicando mais inteligên-
cia em seus processos de 
monitoramento e análise.

 Crime. As fraudes e fur-
tos de energia são crimes 
previstos no Código Pe-
nal, e a pena pode variar 
de um a quatro anos de de-
tenção. Além disso, para 
os fraudadores também 
são cobrados os valores 
retroativos referente ao 
período em que ocorreu 
o roubo, acrescido multa.
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A micro pigmentação consiste na implantação de pigmento na pele
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Estúdio faz micro pigmentação gratuita 
para mulheres de baixa renda
Procedimento consiste em redesenhar a sobrancelha, corrigindo falhas

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

O Studio Jéssica 
Montilha, refe-
rência em estéti-

ca em Indaiatuba, possui 
um programa de trabalho 
voluntário para mulheres 
que tiveram problemas 
nas sobrancelhas causa-
dos por algumas doenças, 
deixando falhas. A micro 
pigmentação consiste na 
implantação de pigmento 
na pele, redesenhando a 
sobrancelha.

De acordo com a pro-
prietária, Jéssica Mon-
tilha, algumas mulheres 
que sofreram por causa 
do câncer, ou até mesmo 
por conta da depressão, 
acabam tendo problemas 
na sobrancelha. “Infeliz-
mente as mulheres que 
enfrentaram certas do-
enças, acabam perdendo 
partes da sobrancelha, 
ou ficando totalmente 
sem ela, e isso acaba dei-
xando-as desmotivadas. 
Contudo, com a micro 

pigmentação, é possível 
fazer uma recuperação 
para que recuperem a au-
toestima”, explica Jéssica.

Esse tipo de procedi-
mento não chega a ser tão 
caro, mas para pessoas 
de baixa renda, se torna 
difícil de pagar. “Resol-
vi atender três mulheres 

que não têm condições 
de pagar, toda última se-
gunda-feira de cada mês, 
como uma forma de aju-
dar as pessoas e espalhar o 
bem”, revela Jéssica.

Para tentar ganhar uma 
micro pigmentação gra-
tuita, é preciso mandar 
uma foto para o estúdio 

através do WhatsApp (19) 
99356-2395 e comprovar 
que não tem condições de 
pagar pelo procedimento.

Sobre o Studio Jés-
sica Montilha. Há dois 
anos atrás Jéssica re-
solveu abandonar o seu 
emprego e abrir seu 

próprio negócio, um 
estúdio de estética, que 
faz serviços de maquia-
gem, extensão, micro 
pigmentação, unha e 
leciona cursos.

Jéssica é designer, e 
começou a trabalhar na 
área desde os 16 anos, 
quando fazia apenas ma-

quiagem e a sobrancelha.
O Studio  Jéss ica 

Montilha fica localiza-
do na Rua 7 de setem-
bro, 543 – Centro. Mais 
informações através do 
número (19) 99356-
2395 ou acesse o Fa-
cebook: Studio Jéssica 
Montilha.

O Studio Jéssica Montilha fica localizado na Rua 7 de setembro, 543
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NO DOMÍNIO DA FORÇA
Câmbio manual é um elemento improvável na versão Precision, a mais equipada do Fiat Cronos

FOTOS: LUIZA KREITLON/AGÊNCIA AUTOMOTRIX 

POR LUIS H.M. 
PEREIRA
Agência AutoMotrix

A adoção da trans-
missão automá-
tica nas configu-

rações mais equipadas 
dos automóveis é uma 
tendência aparentemen-
te irreversível. Em al-
guns casos, o câmbio 
manual está restrito às 
configurações básicas. 
Felizmente não é o caso 
do Cronos. A configu-
ração mais recheada de 
equipamentos do sedã da 
Fiat, a Precision, é dispo-
nibilizada tanto com uma 
transmissão automática 
de 6 velocidades – que 
custa R$ 69.990 – quanto 
na versão com câmbio 
manual de 5 marchas, 
que sai por R$ 62.990. 
Uma redução de 10% 
no preço que torna a 
relação custo/benefício 
da versão manual mais 
atraente. Principalmente 
para os cada vez mais ra-
ros motoristas que ainda 
acreditam que engatar 
as marchas torna a ex-
periência de dirigir bem 
mais prazerosa. Nessa 
faixa de preços, o Cronos 
1.8 com pedal de embre-
agem encara rivais como 
o Volkswagen Virtus 1.6 
MSI, o Honda City DX 
1.5 e o Chevrolet Cobalt 
LTZ 1.8. 

A versão Precision 
manual do sedã criado a 
partir da plataforma do 
hatch Argo é bem farta 
em itens de conforto. 
Traz alarme antifurto, 
alertas de limite de ve-
locidade e manutenção 
programada, apoia-pé 
para o motorista, ar-con-
dicionado, banco do mo-
torista com regulagem 
de altura, banco traseiro 

bi-partido 60/40, brake 
light, central multimídia 
com tela de 7 polega-
das touch com Android 

Auto e Apple CarPlay, 
Bluetooth e sistema de 
reconhecimento de voz, 
chave canivete com te-

lecomando para abertura 
das portas, vidros e por-
ta-malas, computador de 
bordo, direção elétrica 
progressiva, controle 
eletrônico da acelera-
ção, sistema Isofix para 
fixação de cadeirinhas 
infantis, sistema de par-
tida a frio sem tanque 
auxiliar de gasolina, as-
sistente de partida em 
subidas, iluminação do 
porta-malas, retroviso-
res externos elétricos 
com função Tilt Down e 
setas integradas, sensor 
de estacionamento tra-

seiro com visualizador 
gráfico, sistema Start/
Stop, sistema de moni-
toramento de pressão 
dos pneus, tomada 12V, 
travas elétricas, vidros 
elétricos dianteiros e 
traseiros com one touch 
e antiesmagamento e 
volante com regulagem 
de altura e profundidade. 

Vários itens de se-
gurança também são de 
série na versão “top” ma-
nual do sedã que chegou 
às concessionárias bra-
sileiras em março deste 
ano, importado da Ar-
gentina. Estão presentes 
assistente de partida em 
subidas, sinalização de 
frenagem de emergência 
e controles dinâmicos de 
estabilidade e tração. As 
rodas têm 16 polegadas 
de série, mas o modelo 
opcionalmente pode vir 
com rodas de 17 polega-
das se incluir um pacote 
que contempla também 
bancos revestidos em 
couro e maçanetas e fri-
sos das portas cromados. 
Também de forma op-
cional, é possível incluir 
quatro airbags e o siste-
ma de chave presencial, 
que permite abertura e 
fechamento das portas 

e partida do motor por 
meio de botões.

Sob o capô, o Cronos 
Precision herdou o motor 
1.8 E.TorQ, um quatro 
cilindros 16V flex que 
aparecia na versão Spor-
ting do Punto, porém, 
recalibrado para entregar 
139 cavalos – ou seja, 
7 cavalos a mais que 
antes. O torque máximo 
no Cronos atinge 19,3 
kgfm com etanol e a 
aceleração de zero a 100 
km/h com câmbio manu-
al de 5 marchas é de 9,2 
segundos com o mesmo 
combustível. Exatos 0,7 
segundos mais rápido 
que o tempo obtido pelo 
Cronos 1.8 com trans-
missão automática de 6 
velocidades. Aliado ao 
preço 10% menor que 
o da versão automáti-
ca, essa performance 
mais “esperta” reforça o 
“appeal” da versão ma-
nual entre os que buscam 
comportamentos dinâ-
micos mais instigantes. 
O mesmo tipo de gente 
que normalmente tam-
bém aprecia o estilo do 
Cronos, no qual vincos e 
linhas de perfil bem mar-
cados conferem um as-
pecto esportivo ao sedã.
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EXPERIÊNCIA A BORDO

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

FICHA TÉCNICA

Três volumes otimizados

Bom de acelerar

O aproveitamento de espaço costuma ser um desta-
que nos carros da Fiat. No caso do Cronos, embora o 
entre-eixos seja o mesmo do hatch Argo, há lugar para 
que todos os passageiros se acomodem decentemen-
te, inclusive para as pernas de quem senta no banco 
traseiro. Atrás, dois passageiros viajam bem, mas a 
presença de um terceiro, se for um adulto, compro-
mete um pouco o conforto dos outros dois. Para todos 
há cintos de três pontas e apoio de cabeça. Existem 

O motor 1,8 litro de 139 cavalos está longe de 
ser novidade – é o mesmo que, com adaptações, 
movimenta o Jeep Renegade e a picape Toro –, mas 
recebeu atualizações providenciais. Com ele, o Cronos 
Precision roda com bastante agilidade. Arrancadas e 
ultrapassagens podem ser obtidas facilmente e sem 
esforço aparente. É ajudado nessa tarefa pela trans-
missão manual de 5 velocidades, que é suave e tem 
engates razoavelmente precisos – os da primeira e da 
quinta marcha poderiam ser melhorados.

O torque máximo de 19,3 kgfm só está disponível 
em 3.750 rotações, mas a partir de 2.000 rpm o sedã 
compacto já esbanja disposição. Para momentos de en-
garrafamento, o sistema start/stop dá sua contribuição 
para reduzir o consumo ao desligar o motor quando o 
motorista para e engata o ponto morto. Assim que se 

Fiat Cronos Precision 1.8 manual
Motor: 4 cilindros em linha 1.8, 16V
Cilindrada: 1747 cm³
Combustível: flex
Potência: 135 cavalos a 5.750 rpm (gasolina) e 139 cv a 
5.750 rpm (etanol)
Torque: 18,8 kgfm a 3.750 rpm (gasolina) e 19,3 kgfm a 
3.750 rpm (etanol)
Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: elétrica
Suspensões: MacPherson (dianteira) e eixo de torção 
(traseira)
Freios: disco ventilado (dianteira) e tambor (traseira)
Tração: dianteira
Dimensões: 4,36 metros de comprimento, 1,72 metro de 
largura, 1,51 metro de altura. Entre-eixos: 2,521 metros
Pneus: 195/55 R16
Porta-malas: 525 litros
Tanque: 48 litros
Peso: 1.248 kg
Consumo cidade: 11,6 km/l (gasolina) e 8,0 km/l (etanol)
Consumo estrada: 13,8 km/l (gasolina) e 9,6 km/l (etanol)
Nota do Inmetro: B
Classificação na categoria: C 
Itens de série: Duas portas USB, sendo uma para passagei-
ros de trás, alarme antifurto, alertas de limite de velocidade 
e manutenção programada, apoia-pé para o motorista, 
ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de 

pisa na embreagem, o motor religa com sutileza, de 
forma elegante e sem maiores trepidações. E o pedal 
de embreagem macio contribui para o conforto nos 
congestionamentos. 

A suspensão do Cronos Precision foi recalibrada 
e tem acerto mais firme que a das versões com motor 
1.3, o que se reflete em pouca inclinação de carroce-
ria. Embora o conjunto suspensivo seja mais voltado 
para o conforto e não privilegie a esportividade, o 
Cronos encara bem as curvas. O controle eletrônico 
de estabilidade, que é item de série na versão, se 
encarrega de equilibrar as coisas quando o motorista 
se empolga demais. Já no trânsito urbano, quando se 
passa em algum buraco mais profundo, a sensação é 
que o impacto é transmitido aos ocupantes com menos 
sutileza do que deveria. 

altura, banco traseiro bi-partido 60/40, brake light, central 
multimídia com tela de 7 polegadas touch com Android 
Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e sistema de reconhe-
cimento de voz, chave canivete com telecomando para 
abertura das portas, vidros e porta-malas, computador 
de bordo, desembaçador do vidro traseiro temporizado, 
direção elétrica progressiva, controle eletrônico da ace-
leração, sinalização de frenagem de emergência, estepe 
de uso emergencial, faróis de neblina, sistema Isofix para 
fixação de cadeirinhas infantis, sistema de partida a frio 
sem tanque auxiliar de gasolina, assistente de partida em 
subidas, iluminação do porta-malas, retrovisores externos 
elétricos com função Tilt Down e setas integradas, rodas 
de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento 
traseiro com visualizador gráfico, sistema Start/Stop, 
sistema de monitoramento de pressão dos pneus, tomada 
12V, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros e traseiros 
com one touch e antiesmagamento, volante com comandos 
de rádio e telefone, volante com regulagem de altura e 
profundidade.
Preço: R$ 62.990.
Opcionais da unidade testada: chave presencial, retrovi-
sores externos com rebatimento elétrico e luz de conforto, 
ar-condicionado digital, quadro de instrumentos de alta 
resolução TFT de 7 polegadas, sensor de chuva, sensor 
crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico e câmara de 
ré com linhas dinâmicas.
Preço da unidade testada: R$ 67.630.

alguns porta-objetos para levar pequenas traquitanas, 
mas são muito rasos. Já o porta-malas, de 525 litros, é 
dos melhores do segmento. Pena que as grandes alças 
da tampa roubam um pouco de espaço que pode fazer 
falta na hora de acomodar bagagens mais volumosas.

Nessa versão 1.8 Precision manual, os bancos são 
revestidos em tecido, a ergonomia é boa, as espumas 
têm densidade macia e acomodam bem o corpo. Os 
tons escuros adotados também criam uma atmosfe-
ra bastante interessante e agradável. Em termos de 
revestimentos, as superfícies do habitáculo trazem 
texturas razoavelmente aconchegantes. Para quem 
dirige, os comandos ficam bem posicionados e não é 
difícil aprender a mexer em tudo. A tela “touch” de 
7 polegadas situada no console central – que lembra 
um tablet – e dá acesso à central multimídia, que 
interage com smartphones Android e iPhones e obe-
dece a comandos de voz. O volante multifuncional dá 
acesso ao computador de bordo e ao sistema de som. 
O isolamento acústico é bastante eficiente. Nos engar-
rafamentos, o sistema start/stop mostra sua eficiência 
ao desligar o motor nas paradas e o religar quando se 
pisa na embreagem, para economizar combustível.
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O objetivo da pasta é vacinar meninos e meninas da faixa etária entre 9 e 10 anos
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Saúde intensifica vacinação contra o 
vírus HPV e a Meningite
Ação será realizada até 29 de setembro em todas as UBSs e PSF

ARQUIVO RIC/PMI

A Secretaria de Saú-
de realiza o Plano 
Municipal de Va-

cinação contra o HPV e a 
meningite. A intensificação 
que teve início na segunda-
-feira, dia 17, segue até 29 
de setembro em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Programas de Saú-
de da Família (PSF) do mu-
nicípio, de acordo com os 
horários de funcionamento 
das salas de vacina, e com 
intensificação em horários 
estendidos nas escolas da 
rede municipal de ensino, 
no Ciaei (Centro Integra-
do de Apoio à Educação 
de Indaiatuba) e na Praça 
Dom Pedro I.

O objetivo da pasta é 
vacinar meninos e meninas 

da faixa etária entre 9 e 10 
anos contra o vírus HPV 
(papilomavírus humano). 

Segundo a Secretária de 
Saúde, Graziela Garcia, o 
objetivo é ampliar a cober-
tura vacinal, que tem ficado 
muito abaixo do esperado. 
“Precisamos melhorar a 
imunização hoje para que 
nossas crianças estejam 
protegidas contra vários 
tipos de câncer no futuro”, 
comentou.

O médico ginecolo-
gista e pesquisador da 
Unicamp, Dr. Júlio César 
Teixeira, explica que o 
foco da ação é prevenir 
câncer causados pelo vírus 
HPV. “O papilomavirus 
humano está associado à 
formação de alguns tipos 
câncer, entre eles, pênis, 
vulva, área genial, gargan-
ta, mas, especialmente no 

colo do útero, que acome-
tem 16 mil pessoas por ano 
no Brasil e levam 6 mil a 
óbito”, explicou.

Pioneiro. Segundo o gi-
necologista, Indaiatuba 
está sendo o primeiro 
município brasileiro a de-
senvolver ações efetivas 
no controle das doenças 
causadas pelo vírus HPV. 
No caso da população 
masculina, o município 
obteve autorização do 
Ministério da Saúde, por 
meio do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) 
para antecipar a faixa de 
idade para a vacinação, 
cuja indicação em todo 
o país é para meninos de 
11 a 14 anos. A vacina é 
aplicada em duas doses 
com intervalo de seis a 
12 meses.



cidade |A9



A10

Lutador de Indaiatuba 
entra para UFC
Thiago Henrique Moisés conseguiu contrato após vencer luta por nocaute
DA REDAÇÃO
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ARQUIVO PESSOAL

II Copa Indaiá de Society 
Menores começa amanhã

COMPETIÇÃO

O lutador entra na categoria peso leve do UFC

O atleta de Indaia-
t u b a  T h i a g o 
Henrique Moisés 

é o mais novo contratado 
do UFC.  Ele conseguiu 
o contrato após vencer 
Gleidson Poney por no-
caute técnico, no primeiro 
round no episódio final do 
Contender Series Brasil 
realizada pela TV Globo.

Thiago começou no 
Jiu- Jitsu aos oito anos de 
idade, e com 11 anos foi 
para Kick Boxing com 
apoio do seu pai, que 
era professor. Teve sua 
primeira luta de MMA 
com 15 anos e como 
profissional aos 17.

O atleta indaiatubano 
já foi campeão brasileiro, 

campeão paulista e mun-
dial de Jiu-Jitsu, campeão 
paulista e brasileiro de 
Muay Thai e atualmen-
te morando nos Estados 
Unidos foi campeão do 
evento americano RFA.

Thiago conta qual ex-
pectativa para o UFC. “Eu 
quero estrear esse ano, su-
bir, lutar e ser campeão”.

O lutador entra na ca-
tegoria peso leve do UFC 
que tem grandes nomes 
como Conor McGregor, 
o brasileiro Rafael dos 
Anjos e tem como atual 
campeão o russo Khabib 
Nurmagomedov.

Thiago quer deixa seu 
legado no UFC e garante 
que os torcedores brasi-
leiros não irão esquecer 
seu nome, depois de seu 
grande desempenho.

Com a participação das 
equipes da Escolinha do 
Cruzeiro/Indaiatuba, Show 
de Bola/Salto, Academia 
Euro Mann+Hummel, 
Ponte Preta e dos times do 
Clube, começa amanhã, 
dia 22, a segunda edição 
da Copa Indaiá de Futebol 
Society Menores.

Durante a fase de clas-
sificação, os jogos aconte-
cem nos períodos da manhã 
e tarde, com os jogos come-
çando às 8h30 e 14h.

Neste ano a disputa 
pelo título será nas catego-
rias sub-8, 10, 12, 14 e 16. 
Os campeões e vices de 
cada categoria vão receber 
um troféu e as medalhas 
para os atletas. O artilheiro 
e o goleiro menos vazado 

também serão premiados.
Na primeira rodada, du-

rante o período da manhã 
serão disputados cinco jo-
gos, todos entre o Show de 
Bola e Euro-Mann+Hum-
mel, pelas cinco categorias, 
começando pelo sub-8 e 
terminando com o sub-16. 
Já na parte da tarde também 
acontecem cinco partidas, 
desta vez entre Indaiatuba 
Clube e Cruzeiro, com o 
primeiro confronto das 
equipes sub-16 e o último 
do sub-18.

A segunda rodada está 
agendada para o dia 29. 
Pela manhã serão disputa-
dos os jogos entre Cruzeiro 
e Show de Bola e a tarde 
será a vez dos times do IC 
e Ponte Preta.
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Primavera empata com Inter de Bebedouro fora de casa

Tornados Indaiatuba é 
campeão do Paulista B
Desde 2012 o alvi-laranja não conquistava o título
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DIVULGAÇÃO

Alvi-laranja se manteve no controle da posse vencendo pelo placar de 22 a 17

FUTEBOL

TABELÃO
20º Camp. Liga Regional Aifa de Futsal
Rodada amanhã, dia 22 na Sol-Sol
Horário  Times  Divisão
12h50 Invictus Futsal x The Rockets           3°
13h50 Indaiachma Futsal x Pau no Gato F.C                3°
14h40 Klorofila/Piscina.Com x Sol Sol           1°
15h30 Schalke G./Tam. Tintas x Barcemlona Futsal        1°
16h20 Atl Oliv/Posto B.H/C.C. Lorenzo x ML. Inf. DroUnifarma 1°

Rodada amanhã, dia 22, no Ginásio do Carlos Aldrovandi 
Horário  Times   Divisão
12h50 Avante F.C x Juventus Futsal      3°
13h50 União Z. Leste x Tancredo R.C      3°
14h40 Napoli/Sociapan x União Tribuna B      2°
15h30 Flamengo x Parque Indaia       2°
16h20 Cebi/VM x BorussiaA/D. Pachelli      2°
17h10 Tapiratiba/Sociapan x Regastas Saltense           2°
18h00 Clube 9 de Julho x Palone Tintas      2°

Rodada amanhã, dia 22, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Times   Divisão
12h50 Slchalke Gril/ Futshow x Optica Sol/ Belle Brás      3°
13h50 Celtic/P. La Conquista x Projeto Restitui B       3°
14h40 Outro Iskema x Unidos da Cecap       3°
15h30 União Tribuna A x Sem Chance       1°
16h20 XII Junho x Carvalhada Futsal       1°
17h10 Tênis de Ouro x Projeto Restitui       1°

A equipe de rugby de 
Indaiatuba se con-
sagrou campeã do 

Campeonato Paulista B 
pela segunda vez em três 
finais. Com épica vitória 
sobre o Engenharia Ma-
ckenzie, no SPAC em São 
Paulo, no último sábado, 
dia 15, a equipe indaiatu-
bana pôs fim a uma inven-
cibilidade de 42 jogos dos 
mackenzistas, que ainda 
pode se juntar aos laranjas 
na elite estadual em 2019, 
se vencer a repescagem 
contra o Templários.

A expectativa era de 
um jogo sem favoritos, e 
apesar das ações iniciais 
dominadas pelo Mackenzie 
pressionando a linha de 
fundo do adversário, essa 
foi à tônica da partida, com 
um jogo centrado na base 
e poucas aberturas para a 
linha, resultando também 
em poucas chances con-
cretas. Mas a Engenharia 
recuperou a posse de bola 
no chute inicial e logo aos 
4 minutos abriu o marcador 
com Gabriel “Tsonga” 
finalizando pick and goal 
pela esquerda e quase am-
pliou aos 9′ tentando con-
cluir um chute de Ney no 
ingoal. A primeira subida 
do Tornados aconteceu aos 
13′ com Alcino e Ripabelo 

ganhando terreno pelo cen-
tro e levando o jogo para 
seu campo de ataque, mas 
a defesa adversária neu-
tralizou a subida. Aos 20′ 
finalmente saiu o try com 
Leo Penna finalizando pela 
esquerda depois de uma 
grande subida de Gustavo 
pela ponta, trabalhando 
com calma a posse de bola, 
finalmente cruzou o ingoal. 

A equipe passou à fren-
te do placar com penal 
de Sandrinho, mas antes 
do fim da etapa, Tsonga 
anotou seu segundo try do 
dia em lindo mergulho pela 
ponta finalizando na linha 
do capitão Vini, quando a 
equipe jogava em situação 
de inferioridade numérica 

com amarelo dado a Mau-
rício minutos antes. A En-
genharia ainda sofreria dois 
desfalques importantes na 
etapa inicial, com saída 
da dupla de centros Caio e 
Higutsi, ambos lesionados.

Apesar de novo co-
meço forte do Macken-
zie, o segundo tempo foi 
de domínio gradual do 
Tornados, aproveitando 
a indisciplina adversá-
ria que repetiu erros do 
passado e cometeu mui-
tos penas consecutivos, 
facilitando o trabalho do 
clube do interior e em 
mais um bom trabalho 
dos avançados, Pedro 
Vinícius guardou para 
o Tornados, e Ripabello 

recolocou a equipe na 
liderança. A Engenharia 
não se abateu e voltou a 
se lançar ao ataque, mas 
a exclusão de Xabi por 
infrações reiteradas co-
locou pressão novamente 
na equipe e dessa vez o 
Tornados aproveitou a 
situação, ampliando com 
Fabrício Dexheimer. Ro-
drigão guardou um penal 
e reduziu rapidamente 
para 5, mantendo a distân-
cia de apenas uma posse 
de bola na reta final, mas 
o alvi-laranja se manteve 
no controle da posse e 
administrou a vantagem 
até o apito final fechando 
o placar em 22 a 17, ga-
rantindo o título.

Na tarde do último sá-
bado, dia 15, o Primavera 
enfrentou a Inter de Bebe-
douro no Estádio Sócrates 
Stamato, em Bebedouro, 
pela quarta rodada da ter-
ceira fase do Campeonato 
Paulista.

O jogo começou bem 
equilibrado, com jogadas 
de meio-campo nos pri-
meiros minutos. Jogando 
em casa, a Inter de Bebe-
douro tinha maior posse 
de bola e tentava ditar o 
ritmo do jogo, mas en-
contrava o Primavera bem 
postado, pronto para en-
caixar um contra-ataque e 
abrir o placar. Tanto que a 
primeira chance de perigo 
veio mesmo pelos lados 
do time visitante. Aos 
dois minutos, Matheus Lú 

arriscou de longe e parou 
em uma defesa de Hugo. 

A partir daí a Inter-
nacional adiantou a mar-
cação, mas acabou abu-
sando dos erros de passe 
e deu mais espaço para 
o time de Indaiatuba se 
lançar ao ataque, pelas 
laterais do campo. Mesmo 
assim, foram os donos 
da casa que ficaram pró-
ximos de abrir o placar. 
Aos 31, o volante Índio 
apareceu de surpresa na 
entrada da área, pegou 
a sobra e chutou, com 
efeito, mas a bola desviou 
na zaga, antes de sair pela 
linha de fundo.

Nos minutos finais, 
ambas as equipes foram 
para o tudo ou nada em 
busca do desempate. Aos 

41, Giovani cruzou na 
área e encontrou Bruno, 
que cabeceou firme, mas a 
bola saiu por cima do gol, 
perdendo uma boa chance 
para o Primavera. Até por 
conta disso, o primeiro 
tempo terminou mesmo 
empatado sem gols.

Na etapa final a partida 
seguiu movimentada com 
os dois times buscando 
espaço para chegar com 
perigo no gol adversário. 
Apesar disso, a primeira 
boa chance da segunda 
etapa só foi sair aos 18 
minutos, pelos lados da 
Inter de Bebedouro. Gio-
vani fez bela jogada pelo 
lado esquerdo e cruzou na 
área. Léo Preto apareceu 
bem, dominou e chutou 
rasteiro, mas parou em 

uma bela defesa de Felipe.
O Primavera acabou 

recuando a sua defesa, 
dando mais espaço para a 
Inter de Bebedouro criar 
boas chances. A melhor 
delas aconteceu aos 43 
minutos quando Zezinho 
e Lucas Souza tabelaram 
na área e o camisa 9 chutou 
firme, mas acabou parando 
em mais uma boa defesa 
do goleiro do Primavera. 
Até por conta disso, a 
partida terminou mesmo 
empatada por 0 a 0.

Com o empate o fan-
tasma saiu da zona de 
classificação ficando em 
terceiro lugar com cinco 
pontos. O Primavera volta 
a campo domingo, dia 23, 
contra a equipe do Itararé, 
às 15 horas em Itararé.
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Polícia Militar e Civil cumprem 
mandatos de prisão
Foram cumpridos 111 mandados de prisão por diversos crimes
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COMANDO NOTÍCIA

INSEGURANÇA

PRISÃO

SUSTO DETIDO

DETIDONa última quin-
t a - f e i r a ,  d i a 
13, uma opera-

ção envolvendo agen-
tes da Polícia Militar e 
Polícia Civil terminou 
com seis pessoas pre-
sas .  Foram cumpr i -
dos 111 mandatos de 
prisão, sendo que 46 
eram cíveis por pen-
são alimentícia e 65 
criminais.

As operações ocor-
reram em diversos bair-
ros, como Jardim Mora-
da do Sol e Califórnia.

A i n d a  s e g u n d o 
a Polícia Mili tar  51 
pessoas foram presas 
flagradas cometendo 
crimes, como tráfico 
de drogas ou porte de 
arma de fogo.

No Estado de São 
Paulo, a operação apre-
endeu 68 adolescen-

tes e 1653 pessoas. A 
maioria por ter come-
tido crimes e pelo não 
pagamento de pensão 
alimentícia.

O objetivo da opera-
ção foi executar man-
datos expedidos desde 
2015 cujo cumprimento 
não tinha sido efetuado 

devido a não localiza-
ção dos acusados. No 
total, as polícias tenta-
ram dar cumprimento à 
6,5 mil mandatos.

As operações ocor-
reram em diversos 
bairros, como 
Jardim Morada 
do Sol e Califórnia

Mulher é agredida durante 
roubo no Parque Ecológico

Guarda Civil detém indivíduo 
após furto à residência

Ônibus do Transporte 
Escolar pega fogo

Homem entra com arma de 
brinquedo em ônibus

Jovem é preso após roubar 
bar no Parque das Nações

Uma mulher de 42 anos 
foi agredida durante roubo 
na noite da última sexta-feira, 
dia 14, no Parque Ecológico.

Ela foi espancada e ar-
rastada ao ser roubada por 
uma dupla. Eles levaram 
documentos pessoais, car-
tões, um celular e R$ 60. 

Segundo a vítima, 

ela estava andando de 
bicicleta quando foi sur-
preendida pelos crimi-
nosos. Após pegarem os 
objetos, fugiram sentido 
a cidade de Elias Fausto.

A Polícia Civil está 
investigando o caso, mas 
ninguém foi presos até o 
momento.

Durante o patrulha-
mento no Bairro Jardim 
do Sol, na Rua João Bas-
tista D’Alessandro, a equi-
pe da viatura 090, Iran e 
Da Silva, foi solicitada por 
uma mulher que relatava 
um furto a sua residência.

Segundo a vítima, al-
guém entrou em sua casa, e 
furtou uma bicicleta branca e 
lilás que estava na garagem.

Com as características 
da bike, os Guardas Civis 
iniciaram um patrulha-
mento focado no bairro, e 

lograram êxito em locali-
zar W.J.R. com uma bici-
cleta idêntica à da vítima.

O indivíduo foi abordado, 
questionado, e confessou aos 
guardas ter efetuado o furto. 
Disse ainda que entrou na 
residência escalando o portão.

Diante dos fatos, o autor 
do crime e a bicicleta foram 
conduzidos até a Delegacia 
de Polícia, onde o Delegado 
de Plantão determinou a 
prisão em flagrante delito 
de W.J.R. e a devolução da 
bicicleta a sua dona.

Na noite do último do-
mingo, dia 16, um jovem 
identificado como Gustavo 
Correa Nogueira, de 21 
anos, foi preso depois de 
furtar um bar no Parque das 
Nações.

Segundo a dona do es-
tabelecimento, ela foi até a 
cozinha fritar salgados e pe-
diu para um cliente de sua 
confiança tomar conta do 
caixa. Logo depois ouviu 
uma gritaria e foi informada 
que Gustavo foi até o caixa 

e pegou o dinheiro que 
estava na gaveta.

Outras testemunhas vi-
ram o furto e começaram 
a gritar com ele. O jovem 
tentou fugir, mas foi con-
tido pelos clientes do bar. 
Com ele foi encontrada a 
quantia de R$ 60.

A Polícia Militar foi 
acionada e conduziu o jo-
vem e a dona do bar até 
à Delegacia. Gustavo per-
manece preso aguardando 
audiência de custódia.

Um ônibus do trans-
porte escolar pegou fogo 
na tarde de quarta-feira, 
dia 13, na Estrada do 
Vaciloto.

Estavam no ônibus 
o motorista e mais três 
crianças, porém, ninguém 
se feriu no incêndio. Se-
gundo o motorista ele ti-
nha acabado de deixar as 

crianças e estava voltando 
quando o ônibus começou 
a incendiar.

O ônibus ficou total-
mente destruído e o fogo 
só foi controlado após 
a chegada do Corpo de 
Bombeiros. As causas 
ainda são desconhecidas, 
mas a suspeita é de um 
problema mecânico.

Na última quinta-feira, 
dia 13, um homem foi de-
tido após entrar com uma 
arma de brinquedo em 
um ônibus do transporte 
coletivo.

Passageiras viram a 
arma e chamaram os agen-
tes de segurança e o ônibus 
acabou cercado na Aveni-
da Presidente Kennedy.

Segundo informações a 
linha era Oliveira Camargo 
e o homem teria subido 
na antiga rodoviária. Um 
guarda entrou no coletivo 
e conseguiu detê-lo.

O homem já tem várias 
passagens pela polícia, ele 
foi ouvido e liberado para 
responder em liberdade, e 
a arma foi apreendida.
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Aneel descarta revisão de bandeira 
tarifária em conta de luz
Há quatro meses, está sendo cobrada a bandeira vermelha no segundo patamar
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Os consumidores pagaram R$ 1,2 bilhão a mais nas contas de luz no primeiro semestre deste ano

R$ 1,5 tri de impostos em 2018: governo 
gasta mais do que deveria

ARRECADAÇÃO

O diretor-geral da 
Agência Nacional 
de Energia Elétri-

ca (Aneel), André Pepito-
ne, descartou no último dia 

18, a possibilidade de revi-
são no valor das bandeiras 
tarifárias. Com variação 
entre verde, amarela e ver-
melha (em dois patamares) 
as bandeiras geram custos 
adicionais à conta de luz 
que vão de R$ 1 a R$ 5. Há 

quatro meses, está sendo 
cobrada a bandeira verme-
lha no segundo patamar, o 
que gera cobrança extra de 
R$ 5 a cada 100 kilowatts-
-hora consumidos.

De acordo com o dire-
tor, não há, no momento, 

necessidade de mexer no 
valor das bandeiras.

As bandeiras são acio-
nadas em período de es-
cassez de chuvas, quando 
há redução no nível dos 
reservatórios nacionais. 
Nesses períodos há o 

acionamento de usinas 
térmicas, cujo custo de 
produção é mais alto.

A revisão do valor 
das bandeiras tem sido 
apontada pela Associação 
Brasileira dos Distribui-
dores de Energia (Abra-
dee) como uma saída para 
enfrentar problemas de 
caixa com a compra de 
energia termelétrica mais 
cara no mercado para 
compensar uma menor 
geração das hidrelétricas.

Pepitone disse que “a 
princípio a Aneel não en-
xerga nenhum desequilí-
brio nas contas”. De acor-
do com o diretor-geral da 
Aneel, possíveis descasa-
mentos serão resolvidos 
durante os procedimentos 
de revisão tarifária das 
distribuidoras de energia.

Bandeira vermelha
Ao manter a bandeira 

vermelha no patamar 2 
no quarto mês seguido, 
a Aneel apontou a baixa 
incidência de chuvas, 
também chamada de 
risco hidrológico, ao 
lado do preço da energia 
elétrica no mercado de 
curto prazo (Preço de 
Liquidação das Diferen-
ças), como as principais 
variáveis que influencia-
ram a manutenção da 
cor da bandeira tarifária.

Por conta da estia-
gem e do baixo nível 
dos reservatórios das 
hidrelétricas, os con-
sumidores pagaram R$ 
1,2 bilhão a mais nas 
contas de luz no primei-
ro semestre deste ano. 
(Fonte: Agência Brasil)

Os brasileiros pa-
garam nada menos do 
que R$ 1,5 trilhão em 
impostos até o dia 23 
de agosto, segundo da-
dos do Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP). 
O alto valor, porém, não 
arrefeceu a situação caó-
tica das contas públicas 
em todo o país em 2018.

Segundo dados do 
Impostômetro, o valor 
atingido veio 22 dias 
mais cedo do que no ano 
passado, o que significa 
dizer que a arrecadação 
de impostos cobrados 
de cidadãos e empresas 
segue de vento em popa. 
Mas por que isso não 
significa melhores ser-
viços públicos?

Em entrevista à Sput-
nik Brasil, o economis-
ta Marcel Solimeo, da 
ACSP, avaliou que o 
problema no Brasil de-
finitivamente não é ar-
recadar impostos, mas 
sim controlar os gastos. 
Para ele, o Estado brasi-
leiro gasta mais do que 
deveria e não entrega 

serviços minimamente 
aceitáveis à população.

“Vamos passar de R$ 
2,2 trilhões [de impostos] 
até o final do ano, o que é 
uma quantidade extraordi-
nária que é paga pela po-
pulação e pelas empresas 
para sustentar o governo 
como um todo. Mas esse 
valor, apesar de elevado, 
não tem sido suficiente 
para cobrir os gastos do 
setor público”, analisou.

Sol imeo expl icou 
ainda que a dívida do 
governo brasileiro não 
vem diminuindo, mesmo 
diante de uma arrecada-
ção tão robusta. Segundo 
o economista, trata-se de 
um claro problema de 
gestão, sobretudo quando 
se compara a carga tribu-
tária do Brasil com a de 
outros países.

“A nossa carga tribu-
tária já é comparada com 
a de países com renda 
mais alta do que o Brasil. 
Países com renda média 
como a nossa tem uma 
carga tributária menor. 
Não temos mais espaço 
para aumentar impostos 

sem evitar novas difi-
culdades para cidadãos e 
empresas. Se não atacar 
os problemas do lado do 
gasto, ou aumenta a dívi-
da ou a inflação”, alertou.

Impostômetro
Inaugurado em 2005, 

o Impostômetro tem jus-
tamente o papel de cha-
mar a atenção da popula-
ção para o fato de que ela 
paga muitos impostos, e 
os serviços fornecidos em 
troca não são compatíveis 
com tamanho montante. 
De acordo com Solimeo, 
é preciso conscientizar, 
fiscalizar e buscar o fim 
de privilégios.

O economista previu 
ainda qual cenário virá, 
caso os governantes bra-
sileiros não melhorem 
a gestão dos impostos e 
busquem saídas fáceis, 
como o aumento de im-
postos neste momento 
de crise.”Qualquer nova 
medida de aumentar im-
posto terá efeito contrá-
rio. Vai agravar a reces-
são”, completou. (Fonte: 
Sputniknws)
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4ª Mostra de Dança reúne 
companhias em Indaiatuba
Apresentações acontecem em diversos pontos da cidade
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DJAVAN VIEIRA

Horóscopo de 21/08 a 27/09
Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua focado em sua vida de trabalho e em 
seu serviço. Agora é um bom momento para gerenciar seus 
negócios, empregos, promoções. As sociedades, os parcei-
ros, e a vida social tende a refletir em sua vida profissional. 
Novas amizades tendem a surgir e o nativo estará mais aberto 
a essa situação.

O taurino está tendo uma fase relativamente tranquila 
em sua cabeça. Seu desejo por buscar posses, bens, imóveis, 
dinheiro e prazeres pode ficar mais acentuado nesse momento. 
Pessoas de muito longe ou estrangeiros podem trazer mu-
danças importantes ou provocarem essas reformas. Assim 
como viagens para longe nesse momento. Vantagens em sua rotina de trabalho.

O geminiano estará buscando desenvolver mais seu equi-
líbrio interior e ao mesmo tempo sentirá o desejo de ser mais 
leve e alegre. Sua mente estará focada em sua busca interna e 
em coisas que o deixem mais alegre, é possível que sua energia 
vital fique em baixa temporariamente. Momento pode trazer 
magnetismo ao nativo e isso gerar atrações nos relacionamentos.

Muita agitação social para o canceriano, ele pode querer 
participar de encontros, se envolver em diversos grupos so-
ciais. Estará mais dinâmico. Dentro de si estará havendo um 
desejo forte de renovar ou de crescer materialmente e isso 
pode ser sentido nas mudanças que pode querer fazer em sua 
vida profissional. As pessoas vão com mais facilidade para 
dentro de seu lar nessa fase.

Uma tensão oculta ocorre em seu trabalho, ou na maneira 
de como lidar com seu trabalho. Agora é hora de aprender a 
desenvolver sua maneira de planejar as coisas, em como lidar 
emocionalmente com os fatos ao seu redor. Sua  atividade 
mental e intelectual amplia bastante, nesta fase. Fase ruim 
para relacionamentos e sociedades comerciais.

O virginiano sente que está prestes a gastar muito e teme 
que suas contas podem não aguentar. Sua vida material e 
financeira torna-se bem agitada nessas semanas. O momento 
é bom se quiser implementar seus bens e ganhos. Emocional-
mente estará muito agitado, pois novos aprendizados estarão 
ocorrendo na área financeira.

A vida doméstica, os relacionamentos familiares são pon-
tos de aprendizado forte, ao mesmo tempo os relacionamentos 
afetivos-amorosos estão em uma fase problemática, mas apesar 
disso, o libriano tem o controle da situação caso queira. Não é 
um bom momento para assinar contratos e fechar acordos 
trabalhistas, mas para avalia-los antes de qualquer coisa.

O escorpiano está em pleno inferno astral e se sentirá 
isolado, sozinho e enfrentando o resultado de atitudes 
tomadas tempos atrás. Por esta semana sua força corporal 
ainda é boa, mas tenha cuidado pois a próxima semana 
promete uma baixa em sua vitalidade. Evite desgaste 
emocional e físico nesta semana, para se poupar.

O sagitariano pode sentir que sua profissão ou seu 
trabalho está exigindo um esforço muito maior do que 
esperava, e sua vida material e financeira pode se ressentir 
de algum modo. Poderá ser chamado a fazer trabalhos que 
não esperava. Por outro lado, o momento traz ganhos e 
seu magnetismo forte irá atrair novos romances e relações 
afetivo-sexuais.

O capricorniano sente que está em uma fase de desenvol-
vimento de trabalho, mas pode se sentir cobrado, isolado, ou 
medo intenso de que não consiga  obter ganhos materiais na 
medida que quer. Sua energia vital está boa, mas terá medo 
de tomar decisões e agir de forma leve. Alguém pode trazer 
novidades importantes. Fique atento.

O aquariano está tendo dias de muita interiorização 
e distanciamento da vida social. É importante que saiba 
cuidar um pouco pelo menos, de si mesmo nesse momento.  
Momento que pode marcar o término de relacionamentos, 
de sociedades, de parcerias comerciais ou conjugais. Veja 
como está dentro de si e se respeite. Mente em mudanças 
profundas.

O pisciano está em mudanças de aparência, de perso-
nalidade e de hábitos. Seu trabalho estará terminando ou 
modificando. Seu lar e sua casa também sofrem mudanças, 
bem como seu relacionamento pessoal ou conjugal e 
sociedades que tenha. Momento forte para suas emoções. 
Aprenda a se libertar de pessoas, coisas e hábitos se quiser 
ter mais força de vida.

Festa de São Nicolau acontece neste domingo
HELVETIA

Cia. Rit’s de Tatuí participa do evento

De 27 a 29 de se-
tembro, Indaia-
tuba receberá a 

4ª Mostra de Dança do 
Qualificação em Artes. 
Nos três dias de apre-
sentação, o público irá 
prestigiar os trabalhos 
desenvolvidos durante 
a orientação artística do 
Qualificação em Artes, 
que integra as atividades 
do programa Oficinas 
Culturais, gerenciadas 
pela Poiesis. Os ingressos 
são gratuitos e devem ser 
retirados uma hora antes 
de cada espetáculo no 
local da apresentação.

O evento ocorre em 
diversos pontos da cidade 
e as companhias de dan-
ça terão a oportunidade 
de trocar experiências e 

formar uma rede e dança 
no Estado de São Paulo. 

A Mostra oferece ao 
público duas mesas re-
dondas sobre a experi-
ência da orientação do 
Programa de Qualificação 
em Artes, seis espetáculos 
em locais fechados, uma 
aula de improvisação e 
duas intervenções em 

locais abertos e públicos 
da cidade.

Nesta edição, o públi-
co poderá prestigiar os 
trabalhos dos seguintes 
grupos: Coletivo Lagarte-
ra (Indaiatuba), Cia Faces 
Ocultas (Salto), Shekinah 
Company (Santana do 
Parnaíba), Núcleo Experi-
mental de Dança e Teatro 

(São José dos Campos), 
Funk-E (Campinas), Gru-
po Kê (Campinas), Cia 
Rit's (Tatuí), Cia Rayssa 
Francesconi (Várzea Pau-
lista) e Grupo em Movi-
mento (Birigui).

Confira a programa-
ção completa em nosso 
site www.maisexpressao.
com.br.

A Colônia Helvetia 
realiza neste domingo, 
dia 23, a Festa de São Ni-
colau de Flüe, a partir das 
8h com entrada franca.

A programação tem 
início às 8 horas com 
a procissão e missa do 
Padroeiro. Ás 9h30 ocor-
rerá uma homenagem a 
Ignaz Ambiel, pelos seus 
150 anos, nascido em 04 
de setembro de 1868. 

DIVULGAÇÃO

Ciaei recebe peça “Casa! Depois me conta – 
Uma comédia nada romântica”

TEATRO

Indaiatuba recebe 
domingo, dia 23, a peça 
“Casa! Depois Me Con-
ta – Uma comédia nada 
romântica”. O espetáculo 
será realizado na Sala Acrí-
sio de Camargo, no Ciaei, 
às 19h.

A peça, estrelada por 
Roberto Bento e Gil Vilela 
interpretando seis persona-
gens, traz em seu enredo 
universos diferentes, clas-
ses, vontades e desejos 
também opostos, e que 
mostra que a condição 
social nem sempre traz a 
solução para os problemas 

diários. No palco, uma 
empregada divertida e so-
nhadora que acredita no 
casamento; uma assistente 
de palco bem perua; um 
apresentador de um talk 
show de quinta categoria; 
um taxista endinheirado, 
ignorante, apaixonado e 
desconfiado de sua mulher; 
uma esposa dedicada e um 
advogado machão aban-
donado pela mulher, trau-
matizado pelo casamento. 
A classificação etária é 12 
anos.

Os ingressos devem ser 
trocados por um quilo de 

alimento não perecível nos 
dias 20 e 21 de setembro na 
Secretaria de Cultura, situ-
ada à Rua das Primaveras, 
210, Jardim Pompéia, ou 

no dia do evento a partir das 
15h no Ciaei. Os alimentos 
arrecadados serão reverti-
dos para o Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade).

Logo após, às 10h30, 
acontece a premiação 
dos campeonatos “Cheli 
x Gueta Sunntig”. 

Ainda no dia, às 11 
horas acontece o Leilão 
de Gado e Cia em prol 
da Igreja Nossa Senhora 
de Lourdes. E finalizando 
às 14h, haverá recreação 
infantil gratuita. Na gas-
tronomia haverá venda de 
Schüblig com salada de 

batatas, pão com lingui-
ça, pastel, espetinho de 
carne, salsichão branco e 
cervela, além de sorvetes 
e bebidas como chopp 
skol, refrigerante e água.

A Colônia Helvetia 
está localizada na Ro-
dovia Santos Dumont, 
SP75, Saída Km 62. 
Para mais informações 
(19) 3885-0219 ou (19) 
3875-7436.

Ingressos devem ser trocados por um quilo de alimento não perecível
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Galpão 1 Academia 
comemora 30 anos
Em comemoração Erika Novachi volta aos palcos 
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REGINALDO AZEVEDO

Matheus Ceará apresenta seu novo stand up no Ciaei
TEATRO

Em comemoração 
aos 30 anos de 
existência da Gal-

pão 1 -  celebrados em 
fevereiro de 2019 -  Erika 
Novachi, diretora artística 
e fundadora da escola, 
promove no dia 30 de 
setembro, às 18h, na Sala 
Acrísio de Camargo, no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação), em 
Indaiatuba, a GALA – 30 
anos de Galpão 1, um 
evento que reúne diversos 
trabalhos da coreógrafa e 
apresenta a diversidade de 
estilos da escola, a mais 
premiada da cidade. A 
São Paulo Companhia de 
Dança faz uma participa-
ção especial, com um tra-
balho assinado por Erika 
Novachi. Os ingressos já 
estão à venda na secreta-
ria da escola. 

A noite será composta 
por trabalhos de jazz, 
balé clássico, hip hop e 
dança contemporânea, 
com coreografias de Erika 

Novachi, Ruben Terrano-
va, Erika Pena, Fabiano 
Lima, Mary Santos, Na-
tália Tiso e Clayton Sia 
nos estilos de jazz, balé 
clássico, hip hop e dança 
contemporânea. “Esta 
noite reúne importantes e 
atuais trabalhos da escola 
que mostram um pouco 
da nossa pluralidade de 
estilos e, sobretudo, de 
linguagem. Estou muito 
feliz em poder comemo-
rar 30 anos de Galpão, em 
Indaiatuba, com o elenco 
que vai estar neste palco”, 
fala Erika Novachi.

A apresentação se tor-
na ainda mais especial 

pela volta da coreógrafa 
aos palcos. Erika poderá 
ser vista em dois traba-
lhos, um que coreografou 
e se apresenta ao lado 
de amigas da dança e 
outro em que dança com 
o seu grupo de lyrical 
jazz, com coreografia de 
Ruben Terranova. O pro-
grama da noite também 
traz uma coreografia em 
que mães e filhas -  alu-
nas da Galpão 1 hoje 
-  se apresentam juntas, 
e outra, em que alunos 
antigos se juntam aos 
novos em um trabalho de 
danças urbanas. “Temos 
um elenco de 120 pessoas 

em cena, que representa-
rão os nossos 400 alunos. 
É uma Gala de encontros, 
de alegrias e comemo-
rações. Se eu pudesse 
resumir em uma frase, eu 
dizia que é uma Gala que 
fala sobre o amor e suas 
muitas formas.”, finaliza 
a coreógrafa. 

GALA – 30 anos de 
Galpão 1 integra a pro-
gramação especial de 
aniversário da Acade-
mia que também incluiu 
workshops com impor-
tantes nomes da dança 
do Brasil, entre eles duas 
aulas da bailarina Ana 
Botafogo.

O humor i s ta  Ma-
theus Ceará sobe ao 
palco do Ciaei hoje, dia 
21 de setembro, às 21 
horas, e apresentará o 
seu novo stand up co-
medy “De Cara Limpa 
e Boca Suja”.

Os ingressos podem 
ser adquiridos através 
do site www.ingresso-
digital.com, na Casa 
da Esfiha (Rua Pedro 
de Toledo, 320, Cen-

tro) ou na bilheteria 
do Ciaei (a partir das 
14h), e são vendidos no 
valor de R$ 60 (inteira) 
e R$ 30 (meia-entra-
da), e

No espetáculo Ma-
theus aborda assuntos 
como a sua infância no 
Nordeste,  mostrando 
uma realidade muito 
diferente dos dias de 
hoje. A classificação 
etária é 16 anos.

DIVULGAÇÃO

Humorista apresenta seu stand up hoje, no Ciaei

GALA – 30 
anos de Galpão 
1 integra a 
programação 
especial de 
aniversário
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Paulo almoçando no Grenelle Gastro Pub

Welington, Eduardo Cesar e Lima da JB Lima Indaiatuba, 
sempre atendendo seus clientes com toda dedicação!

O Buffet Renato Laranjeira apresentando seus sabores ao 
nosso querido Derico que aprovou com muita satisfação

Michele Simone proprietária da Autochek curtindo maravilhosas 
férias em Orlando

Equipe da Aquarela Tintas, sempre atendendo seus clientes 
com toda dedicação e carinho! Vá conferir as ofertas especiais!

Carlos Cintra, Cleiton Manzatto, Prof. Bernardo, Vereador Massao 
Kanezaki e Prefeito Nilson Gaspar prestigiando o Cintra Restaurante

Alunos do 1º Ano do Colégio Meta com a Professora Jane

A corretora Vilma com o vendedor Claudinei da Z10 Imóveis 
entregando as chaves para os compradores Vera e Rafael
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ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO -  ATENTO

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!

Na noite do dia 18/09, Indaiatuba ganhou seu mais 
novo centro de compras a céu aberto, o “TIMES SQUA-
RE”, localizado na confluência entre a Av. Presidente Ke-
nnedy, com a Rua XV de Novembro. um espaço de muito 
bom gosto, requinte e aconchego, onde estão instaladas as 
lojas, HOPE, TRACK&FIELD, MOB, e o delicioso HA-
VANNA CAFÉ. O centro de compras tem um delicioso 
ar Novaiorquino. Parabéns aos irmãos Ruman, por mais 
este lindo Investimento em nossa linda cidade.

O Topázio Cinemas realizou mais uma cabine, no dia 
18 de setembro, às 10h, no Shopping Jaraguá. A exibição 
do filme “O que de verdade importa” foi antecedida por 
um delicioso café da manhã. Marcaram presença quase 
toda a imprensa local, e as voluntárias da VOLACC, 
comandadas por Dona Joana Joly. O filme em si, é lindo, 
lacrimoso, e de uma grande auto-ajuda, tem senas que 
lem bram o filme “O Fenomeno”, com John Travolta, 
mas tem muito mais a ver com o filme “A Cabana”, vale 
a pena ir ver o filme, e também ajudar o próximo.

Na noite do dia 18/09, aconteceu no Rotary Clube de Indaiatuba Cocaes, a 11ª 
reunião da gestão 2018/2019 do companheiro Renato Rezende, onde ocorreu a 
especialíssima  Palestra sobre o “END POLIO NOW”, principal projeto do Ro-
tary Club, para a erradicação da poliomielite no mundo. A palestra foi conferida 
por um dos maiores especialista em polio no Rotary, o companheiro Dr. Paulo 
Kudo, companheiro do Rotary de Cerquilho, que explanou sobre o ainda combate 
a polio e a recente vacinação contra o sarampo. Casa lotada, com a presença de 
representantes de todos os clubes de Rotary de Indaiatuba, o Rotary Indaiatuba, o 
Rotary Indaiatuba Votura, o E-Club Dist. 4310, o Rotary de Indaiatuba Inspiração, 
rotaractianos e rotakidianos. Tamém foram entregues certificados aos parceiros 
e colaboradores do projeto de vacinação contra a polio e o sarampo. Parabéns ao 
meu Clube, o Rotary Cocaes por mais este evento de conscientização e de grande 
visibilidade. parabéns companheiro Renato e sua equipe.

O Parque Mall – Seu novo Shopping tem 
mais uma novidade para os seus clientes. Em 
busca de oferecer ainda mais comodidade aos 
visitantes, o shopping passa oferecer rede wi-fi 
gratuita. O serviço estará disponível para todos 
que realizarem check in na página do shopping 
no Facebook (facebook.com/ParqueMall). O 
wi-fi gratuito poderá ser acessado nos horários 
em que o centro comercial estiver aberto ao 
público, tanto no térreo quando no 1º piso do 
shopping. O acesso à internet mediante check-in terá a duração de 1h. Após este 
período, será necessário fazer um novo check-in para continuar conectado. O Parque 
Mall funciona de segunda a sábad o, entre 9h e 22h, e aos domingos das 12h às 20h.

Jose, dia 26Aguinaldo, dia 19Celio, dia 23Maria, dia 24Eliene, dia 30

Formatura das alunas de Designer de 
Sobrancelhas da CETEC

Dina Massoterapeuta, concluindo seu curso de 
Massoterapia. Atendendo seus clientes com 
todo profissionalismo e dedicação!
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Adelaide Decorações

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

O Dia das Crianças se aproxima e a loja conta com Bicicletas e 
acessórios para todas as idades. Isso e muito mais você encontra 
na Duas Rodas. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

HAPPY HOUR GRENELLE SEXTA-FEIRA - Das 18 às 20h todos 
os chopps pela metade do preço! E mais, por R$35,90 coma a 
vontade os petiscos mais pedidos (fritas, chicken wings, mini 
burguers e onion rings). Marque a família e os amigos e vá curtir 
juntos!. Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Para a A Nova 
Loja foi uma 

satisfaçao 
enorme 

atender este 
maravilhoso  

casal.
Casamento 

de Rodrigo e 
Juliana Cristina. 
É a A Nova Loja 
homenageando  

seus clientes 
e desejando 

felicidades 
sempre!!!

Evento Viagens, trazendo o melhor para o cliente Luma e Susy 
Agência Azul Mais Viagens Indaiatuba

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!

Almoçar na Kostela do 
Japonês é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, 
mas tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é 
só na Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. 
Ainda acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas 
diversas, farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém, 
não existe nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins 
Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. 

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.

Lalinha e Pipoca para a vacinação  anual com a Dr. Sueli 
Midori da Clínica Bicho Amigo

Tatiane, Jaqueline, Lucas e  Liliane da Auto Escola Nato

Carol, Lucas e Nathália da Cosama Indaiatuba
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Velciano Jacundino e Neusa Gomes 
Jacundino da Empresa VVidros são os mais 
novos participantes do Frutos de Indaiá, sejam 
muito Bem Vindos

Renato, João e Denise, Família curtindo uma 
noite juntos na Pizzaria Torrelaguna, que fica na 
Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici.

Tiago Costa com as Noivas que passaram pelas 
mãos maravilhosas do Nosso Mago das Noivas, com 
Make de Edilaine Mello, no lançamento da Suite 
da Noiva do Hotel Travel Inn Wise Indaiatuba, uma 
parceria que vai ser sucesso garantido Parabéns

Eva Maria e  Carmem do Armazém Recanto Gaúcho, no 
lançamento da coleção primavera/verão que contou com 
um lindo desfile, e a presença de amigas e clientes

Ivanilde Reis Cerimonialista e Blogueira com Andréa Gerente 
de marketing do Polo shopping, Erica Chen Proprietária do  
Mei Mei Restaurante Culinária Asiática e Claudio Garcia 
Franqueado da unidade Indaiatuba, na Inauguração

Andréa Pinink (INDALUX ILUMINAÇÃO LED) e a Arquiteta Danila Soares, 
em uma tarde de negócios

A RBC realizou mais uma linda viagem para a Expoflora 2018, no ultimo dia 15, consulte a RBC e 
saiba mais sobre as próximas excursões Fone (19) 3318-0623

Aconteceu no ultimo sábado o 2ª HQ FEST 
- INDAIATUBA - 2018 - NO  PARQUE 
MALL, Realização: Estúdio EMT.o evento 
contou com alguns escritores locais e 
convidados, Na foto Moacir Torres

Newton Lux e Rosana Lux, proprietários do Empório Gourmet Santa Fé que inaugurou 
no ultimo dia 06, em Itaici, sejam bem vindos ao MAIS EXPRESSÃO

Camila e Rafael, colaboradores da loja de 
colchões Sonholar, sempre atendendo seus 
clientes com todo carinho e dedicação

Cliente da Di casa Móveis, Giorgia da Radio Jornal. Satisfeita 
e muito feliz com a compra da penteadeira Camarim
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B2 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 017102 - Jd. Morada do Sol - 1 dormt/coz/ wc / lav/ 
Não possui garagem R$650,00 Incluso água, luz e IPTU

ref. site 37733 – Resid Flanboyant - 3D. (ste c/ armarios) sala/ lavabo/ coz 
planej/ wc c/ armário/ lav /  wc emp/ quintal/ gar/  R$ 1900,00 + COND + IPTU

ref. site 316202 - 2 dormt / sala/coz / wc / lavand / quintal / 1 
gar R$900,00 + IPTU

ref. site 657761 – Jd. do Valle-  3 dorm.(suite) / sala / coz. / 
wc / as / edicula / gar. 2 vagas / chur. / R$ 410.000,00

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

ref. site 667202 - Jd. dos Colibris - 2 dormt/ sala / coz/ wc 
/lavand / 1 gar/ portão eletrônico/ churrasq R$1.300,00 / 
R$250.000,00

ref. site 134231 - Carlos androvandi  - 2 dorm. / sala / coz. / 
wc / as / lavanderia / gar. 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 662891 - Park Real - 3 dormt/ 1 suite/ sala 2 amb/ coz/ wc  
social/ churrasq/  1  garagem coberta R$1.800,00 + COND + IPTU

ref. site 301181 - Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC/lavand /2 gar cobertas.R$1.250,00 + IPTU

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

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

ref. site 11462 -  Cidade Nova -  2 dorm.(suite) / sala 2 amb. / 
coz. / wc + arm. + box / as / gar. R$ 1.200,00 + COND + IPTU

ref. site 265202 - Villa das Praças - 2 dormt planej/ sala/ 
coz planej/ wc / lavand/ 1 gar R$950,00 + COND + IPTU

ref. site 592202 - Fonte de Trevi - 3 dormt / 1 suite/ sala 2 amb/  
2 wc /  coz planej/ lavand/ 2  gar R$1.300,00 + COND + IPTU
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AP02309 - MAROC - AU 67,97m² 02 dormitórios, sendo 
01 suíte, WC social, sala de estar, sala de jantar, sala de 
banho, cozinha, área de serviço, espaço gourmet.  Área 
de lazer completa. R$ 1.600,00 CONDOMÍNIO + IPTU.

CA07032 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT.150 m² 
AC.100 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia, WC social e garagem para 2 autos coberta. 
R$ 330.000,00

CA05980 - JARDIM REGENTE - JARDIM REGENTE - AT 
125 m² / AC 85 m² - ótima casa térrea, fino acabamento, 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 1 banheiro social, sala 2 ambientes 
(estar e jantar) com pé direito alto, cozinha, área de serviço, 
churrasqueira coberta, quintal, garagem para 2 carros com por-
tão automatizado. Casa com acabamento em piso porcelanato, 
mármores e granitos, moldura de gesso, esquadrias em alumínio 
e móveis planejados nos dormitórios e cozinha. R$ 347.000,00.

AP04273 - PÁTIO ANDALUZ - AU 83 m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte com armário planejado, cozinha 
planejada, sala dois ambientes, WC social, lavanderia, 
garagem descoberta para 01 auto. R$ 410.000,00. 

CA07914 - JARDIM ESPLANADA II - AT.300 m² 
AC.170 m² 03 suítes planejadas, WC social, sala, cozi-
nha planejada com cooktop, escritório planejado, área 
gourmet, banheiros com box e armários, garagem para 
04 autos sendo 02 cobertas, jardim, área de luz, vídeo 
porteiro, portão eletrônico. R$ 3.000,00 + IPTU.

CA07868 - VILLE COUDERT - AT. 450 m² AC.296 m² - 4 
suítes (todas com ar condicionado e armários planejados), 
lavabo, escritório, sala ampla para 2 ambientes com pé direito 
alto, cozinha, despensa com prateleiras, lavanderia planejada, 
piscina e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. Excelente 
acabamento. R$ 4.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, 02 vagas, con-
domínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. Próximo a supermercados, farmácia, 
faculdade, bancos e com possibilidade de ven-
der mobiliado. R$. 509.000,00
CA07408 - JARDIM ESPLANADA - AT. 300 
m² AC.220 m² - 3 suítes (2 c/closet), sala 02 
ambientes, cozinha, lavabo, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, 
porcelanato, aquecimento solar, preparado 
para ar condicionado. R$680.000,00
CA07910 - MAISON BLANCHE - AT. 314.69 
m² AC.181,10 m² - lindo sobrado, sendo 03 
dormitórios (1 suíte com closet), WC social, 
sala, cozinha, despensa, lavanderia, sacada, 
condomínio 24 horas, excelente localização. 
R$ 850.000,00
CA07828 - JARDIM BELO HORIZONTE - AT. 
150 m² AC.175 m² - linda casa toda planejada, 
02 dormitórios com ar condicionado sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia, espaço gour-
met com ar condicionado, garagem para 02 
autos. R$ 450.000,00
CH01525 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m², AC 
205m² - Casa térrea, sala, cozinha americana 
com armários planejados, 3 dormitórios sendo 
2 suítes, banheiro social, área gourmet com 
churrasqueira e banheiro, lavanderia, depósito, 
garagem coberta para 2 autos, piscina, pomar 
com árvores frutíferas, canil. R$ 690.000,00
CA07840 - JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE 
ITAICI - AT. 312 m² - AC. 156 m² - 03 suítes 
sendo uma máster com banheiro duplo, sala 
com pé direito de 4 metros e 2 ambientes, 
cozinha planejada tipo americana com dis-
pensa, bancada e cooktop, lavabo, área de 
serviço, área gourmet com churrasqueira, 
garagem para 04 carros. Aquecimento solar. 
R$ 699.000,00

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
AP04277 - AU 92 m² - EXCELENTE APAR-
TAMENTO MOBILIADO COM LOCALIZAÇÃO 
EXCELENTE - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
(01 escritório), sala 02 ambientes, wc social, 
cozinha, lavanderia, 02 vagas cobertas de ga-
ragem. R$ 2.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU
CA07900 – CENTRO - AT.150m² AC.100m²- 02 
Dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavande-
ria, 1 vaga de garagem. R$ 1.300,00 + IPTU.
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
CA07917 - VILA TELLER - AT. 250m² AC. 
90m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos, 
ótima localização, próximo ao parque ecológico. 
R$ 1.500,00 + IPTU.
CA07911 - JARDIM REGINA - AT. 300 m² 
AC. 220,00 m² - 3 dormitórios (1 suíte com ar 
condicionado), cozinha planejada, sala, WC 
social, área de lazer com churrasqueira e pia 
e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 
2.450,00 + IPTU
CA07586 - CHÁCARA BELVEDERE - AT.160m² 
AC.130m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
02 ambientes, WC social, cozinha planejada, 
churrasqueira, pia, cooktop e depósito, móveis 
planejados em toda a casa, garagem para 2 
auto. Área de lazer com piscina e salão de fes-
tas. R$ 2.450,00 + condomínio + IPTU

CA07894 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT. 150 
m² AC. 149 m² - Sobrado mobiliado com 
3 suítes (todas com armários planejados, 
cama e ar condicionado), sala para 2 am-
bientes com pé direito alto, lavabo, cozinha 
planejada com eletrodomésticos, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira e geladeira 
e garagem para 3 autos (2 cobertas). R$ 
3.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.
SL00289 - AU. 40 m² - 2 salas (1 com ar 
condicionado) e wc social adaptado para 
deficientes. Prédio com elevador. Ideal para 
área de saúde e profissionais liberais. Vagas 
recuadas na frente do prédio para uso de 
todas as salas. R$ 1.500,00 + COND + IPTU

VENDA:

TE05598 - 197m² - EXCELENTE TERRENO 
PLANO EM CONDOMÍNIO RECÉM ENTRE-
GUE - RESIDENCIAL JARDIM TOSCANA 
- R$ 110.000,00.
TE04317 - ALTO DE ITAICI - AT 372,57 m² 
-- terreno amplo, plano, cercado por cons-
truções, muito bem localizado na quadra 
do meio, EM CONDOMÍNIO FECHADO DE 
ALTO PADRÃO, COM EXCELENTE INFRA-
ESTRUTURA DE LAZER. R$ 215.000,00.
AP04280 – NUMBER 1 - AU. 52 m² - 1 
dormitório planejado com sacada, sala com 
sacada, cozinha planejada, lavanderia e 
garagem para 1 auto coberta. Serviço de 
camareira, manobrista e portaria com se-
gurança 24 horas. R$ 140.000,00 OPOR-
TUNIDADE!!!
AP04263 - JARDIM PAU PRETO - AU 69 m² 
- 02 dormitórios, sala estendida com living, 
banheiro com armário e blindex, lavande-
ria com armário, cozinha com armário, 01 
vaga coberta e demarcada de garagem. R$ 
200.000,00
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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, chur-
rasq, 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/ cas-
cata, churrasqueira, forno a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 amb, 
coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 1 vaga. 
R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 suíte), sala, terraço, 
coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, móveis plane-
jados em todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 carros. 
R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 suítes + la-
vabo, 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 
banheiros 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
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. R$650,00 
isento de IPTU
CA03815 – JD. PEDROSO – 2 cômodos s/ gar. R$700,00 isento 
de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01318 – ED. MATHILDE - 3 dorms (1 suíte c/ AE), sala, 
coz. planejada, varanda c/ churrasq, área goumet e 2 vagas cob. 
R$2.000,00 + IPTU + Cond.
AP01333 – ED. JATOBÁ – 3 dorms, sala 2 amb, coz, escrit e 
2 vagas. R$2.500,00 isento de IPTU e Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, escrit, coz. 
plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00323 – JD. CALIFÓRNIA – 23m² c/ WC. R$600,00 + IPTU
SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso IPTU e Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e masculino e 
cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU + Cond.

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

CA03839 – TOMBADOURO – 2 dorms, sala, coz e gar. R$900,00 isento de IPTU
CA02610 – JD. ALICE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03807 – CAMPO BONITO - 2 dorms, sala, coz., gar c/ portão eletrônico. 
R$1.000,00 + IPTU
CA03849 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03719 – CIDADE NOVA II – 1 dorm, sala, coz, gar e nos fundos 1 
cômodo c/ WC. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03537 – CIDADE JARDIM – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. R$1.300,00 
isento de IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, lavabo, coz, 
lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03290 – MONTREAL RES. – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. Planejada, 
churrasq e 2 vagas. R$2.000,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, área c/ 
churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.

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

SOLAR DAS ANDORINHAS:02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA WC SOCIAL ENTRA-
DA 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. OPORTUNIDA-
DE 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 VIS-
TA F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONI-
CO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA DURANTE 
O MÊS DE SETEMBRO 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, SACA-
DA 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 SETEMBRO POR R$290.000,00 CORRA!! 
TEL: 19-/997627997.ACEITA APARTAMENTO 
NONEGÓCIO.
JARDIM ITAMARACÁ 02 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SALA, COZINHA, GARA-
GEM COMPORTÃO ELETRONICO,110M² DE 
ÁREA CONSTRUIDA, EM LOTE DE 133M² DO-
CUMENTOS EM ORDEM PARA FINANCIAMEN-
TO.APENAS R$280.000,00 ACEITA TERRENO E 
CARRO. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
VENDE-SE APARTAMENTO PORTAL DAS 
FLORES
(2° ANDAR) 03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS 
PLANEJADOS,SALA COM PAINEL DE TV JÁ 
INSTALADO,COZINHA PLANEJADA COM COOKTOP,-
SUGAR,WC COM ARMÁRIO ,LAVANDERIA SACADA,01 
VAGA DE GARAGEM*O CONDOMÍNIO POSSUI: Espaço 
jardinado, espaço gourmet e salão de festas, academia, 
piscina, segurança 24 horas, sistema de alarme e quadra 
para prática de diferentes esportes para você e sua família.
R$315.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO-
TERRENO,CASA E CARRO COMO PARTE DE 
PAGAMENTO!

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

CASA A VENDA CONDOMÍNIO PARK REAL - 3 DORM. (1 SUÍTE), SALA,CO-
ZINHA, WC SOCIAL, LAV., CHURR., 2 VAGAS DE GARAGEM. COND. POSSUI: QUA-
DRA POLIESPORTIVA, QUADRA DE TENIS SALÃO DE FESTA C/ CHURR., 
PLAYGROUND,ÁREA VERDE PORTARIA 24 HRS COM CONTROLE DE 
ACESSO. ÓTIMO ACABAMENTO!R$420.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
TERRENO E IMÓVEL DE MENOR VALOR COMO PARTE DE PAGAMENTO. 
AGENTE SUA VISITA!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMENTOS, 
SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SO-
CIAL, 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 TER-
RENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO 
ELETRONICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
JULHO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

OPRTUNIDADE PRÉDIO RESIDENCIAL NO JD 
UNIÃO 04 ALUGUEIS COM RENDIMENTO DE 
R$2600,00 SENDO 02 COMODOS E WC CADA UNI-
DADE. APENAS: R$390.000,00 ACEITA TERRENO, 
CARRO, ESTUDA PAGAMENTO EM ALGUMAS 
PARCELAS. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DI-
VERSAS 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

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 - F=19-99762-
7997/3935-3294

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 



B5Serviços / Utilidades

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. Cordoba 
,50m² com  Wc (Sem vaga)
R$850,00 isento cond+ iptu.

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

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

CENTRO -SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc . R$ 
1400.00 

CIDADE NOVA PROXIMO AV 
CONCEIÇÃO 
SALÃO 700m².   R$4000.00

Jd. Morada do sol – SL00351
Salao 02 andares , piso inferior: 
185m² piso superior: 185m²
R$: 7.500,00.

LOCAÇÃO - CASAS

VILA GEOGIRNA CA0255 
01 DORM, SALA, COZ, A.S, VAGA 
P/ MOTO. Imovel fundo / individual. 
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/ 
CARRO,A.S.
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

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, 02 VAGA , A.S.
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.

JD. COLIBRIS CA03065
03 DORM.(01 SUITE), SALA, CO-
Z,LAVAN., 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, A S, 
COZ, WC E VAGA 2 AUTOS
R$ 1.900,00 +IPTU

Vila Maria Helena – CA 03080
03dorm, 1 suite, sala, coz, wc, vaga 
02 auto   R$: 1.950,00

JD. PAU PRETO CA03068
02 DORM. (1 SUITE COM BANHEI-
RA), SALA, COZ , WC, VAGA 2 
CARROS.
R$: 2.200,00.

VILA MARIA HELENA – AP00863
03 DORM.(1 SUITE), SALA, CO-
Z,WC, A.S, CHURRASQUEIRA. Ap 
. planej. A.U:78M²
R$:1.700,00+ cond+ iptu.

CENTRO 24 DE MAIO – 
AP00864 
02 DORM.1SUITE,.SALA TV, 
SALA  JANTAR . COZ , WC , 
VAGA P/ 01 CARRO, ÁREA 
GOURMET.  - R$: 1.800,00.

CENTRO- JATOBA  AP00845 
03 DORM, (1 SUITE), SALA 2 
AMB. COZ, VARANDA, 02 VAGA 
,120m².
R$: 2.300,00 + COND. + IPTU
 
CENTRO EDIFICIO RAQUEL – AP 
00865
03 DOR, (1 SUITE), 02 WC, 
1DORM P/ EMPREGADA 1 WC, 
LAVABO, 2 SACADAS, COZ 
PLAN, SALA TV, SALA JANTAR, 
A.S ,02 VAGA , AREA GOURMET. 
A.T 132M²
R$: 2.300,00 + COND: 700,00.

Jd. Pau Preto – AP 00880.
03dor, 02suite,wc,02 sala, coz,02 
vaga, varanda gourmet.
R$: 2.600,00. + cond+ iptu

Jd. Pau preto   - AP00877
02 dorm,1 suite,sala, coz. ame-
ricana, churrasqueira, 01 vaga, 
A.S, wc
R$: 3.000,00 + cond+ 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 ,LA-
VABO ,01DORM P/ EMPREGA-
DA,A.S, AREA GOURMET,03VA-
GA 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, ESCRITO-
RIO, AREA GOURMET, COZINHA 
PLAN, A.S PLAN. (DORM C/ 
SUÍTE P/ EMPREGADOS) 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

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

ITUPEVA - AP00840 (COND DOS 
PASSAROS)
02 DORM. PLAN, SALA, COZ.
PLAN, A.S, WC, 01 VAGA CO-
BERTA.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. 
A.U: 60m²
R$: 250.000,00.+ cond+ iptu.

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

"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.

JD MOACIR ARRUDA. CA03048 
sala, escritório com suíte, piso supe-
rior: 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, churras-
queira,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.

CHACARA AREAL- CA 03079
03DORM,SUITE, SALA, COZ, WC, 
VAGA 04 AUTO, MEZANINO 1 
DORM, CLOSET, A.S,AREA GOUR-
MET.
R$: 2.700,00     VALOR P/ VENDA: 
900.000,00.

ITAICI- CC00075
03 dorm, suite, 02 sala, coz, wc, 
a.s, área de churrasqueira, 03 vaga, 
quintal, jardim
R$: 2.850,00+ cond +iptu      VENDA: 
570.000,00

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

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

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

Itaici – AP00853
03 dorm,sala, coz, wc, vaga01, a.s - 
R$: 850,00.

AZALEIA DE ITAICI AP00855 
03 DORM, SALA, WC, COZ, A.S, 
VAGA COBERTA.  
R$ 950,00 + COND + IPTU

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

Jd. Alice – AP00878
02dorm, sala, coz, wc, vaga01. R$: 
900,00.

 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, 
cozinha, 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 cond e IPTU)

Jd. Pedroso AP00856
02 DORM., W.C, SALA , COZ, 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

Centro- AP00879
02 dorm, 1 suite, sala, coz, wc, vaga 
01. R$: 1.500,00

JD. MONTE VERDE –AP00870
02DORM(1SUITE) PLANEJADOS, 
SALA 2 AMBIENTES, COZINHA 
PLANEJADA, 02 VAGA .
R$: 1.200,00 + COND:200,00 
(GAS INCLUSO) + IPTU. Venda: 
280.000,00.

VILA SFEIR- AP 00859 3D.1 suite, 
sala, WC, cozinha, a.s, vaga p/ 2 car-
ros, area gourmet  Aluguel 1.600,00 + 
cond: 575,00 +iptu: 140,00.

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, saca-
da,01 vaga.
R$ 275.000,00 

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

MOACYR ARRUDA- AP00867
02 DORM., SALA COM 2 AMBIEN-
TES, 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 
americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

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

VILA SFEIR – AP00859
03 dorm. suite, sala ,wc, cozinha 
,A.S, VAGA 02. area gourmet A.t: 
110m²
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. (1 SUITE), SALA, COZ, 
A.S, 2WC E SACADA. 02 VAGA . 
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, A.S, COZ. PLAN, 
WC, SALA 02 AMBIENTES,02VAGA 
. A.T : 110M²
R$: 610.000,00.

 CIDADE NOVA – AP00639.
 CENTRAL PARK AU 108 M²,03 
DORM. 1 SUÍTE, WC, SALA 2 AMB 
C/ PLAN, LAVABO ,ESCRITORIO,-
COZ. PLAN ,DESPENSA, A/S, 2 
VAGAS,DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM. PLAN, COZ. 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. , coz, copa, sala, wc, 02vaga 
. A.T 161m² e A.C 97m², 40m² A.L 
R$:210.000,00.

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

Jd. Sabias CA03066
2 dorm. 1 suite, w.c, sala de estar, 
coz, a.s, churrasqueira, 03vaga. A.C 
60m² A.T 150m².
R$: 265.000,00

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

JD MORADA DO SOL CA03052 
2 Dorm , 01 suite, sala, coz., a.s, wc 
e  2 vagas .AT 125m². AC 100m² 
R$ 280.000,00

JD FLORIDA CA03049 
3 Dorm , 01 suite , WC, A.S, Sala, 
coz, 02 vaga, Churrasqueira. A.T 
137m² A.C 110m² R$295.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 WC, 
COZINHA, 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, cozinha, churrasqueira,02 
VAGA . A.C136m²-A.T140m²
R$ 400.000,00.

COND. VISTA VERDE – CC00069
03 DORM. (1 SUITE),02 SALA , COZ 
,WC, CHURRASQUEIRA,02 VAGA, 
R$:490.000,00.

COND. VISTA VERDE- CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZINHA, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 540.000,00.

JD REGINA CA03057 
A.T 250m², 3 dorm,WC, cozinha, A.S, 
sala, área gourmet. lavabo  e piscina  
R$ 800.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 
100m²  - CA02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², 03 dorm 
com sacadas (1 suite), 2 WC (1 
lavabo). Sala 02 ambientes, Cozinha 
planj e A.S ,02 Vagas R$ 382.000,00

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

COND. GUARANTAS – CC00065
Sobrado 3dorm, suíte, Sala, 3wc, 
lavabo,Quintal, Churrasqueira , 02Va-
gas A.T :130 m²  A.C:  98 m2 -  R$: 
398.000,00

CONDOMÍNIO PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AM-
B,WC, COZINHA, CHURRASQUEI-
RA. 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  
R$ 460.000,00

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

Cond. Vista Verde (ITAICI) CC00059
03 DORM.COM 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, A.S, WC, 02VAGA . A.T: 
175M² 
R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061
03 DORM. 1 SUITE, W.C, SALA 
DE ESTAR, COZINHA, A.S, AREA 
GOURMET, 03 vaga
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,  03VAGA. 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, 03 VAGA 
A.T:200M² A.C:142,50M²
R$:590.000,00.

Condomínio Vista Verde CC00057
03 SUITES COM CLOSET, SALA, 
LAVABO, PISCINA, CHURRASQUEI-
RA, COZINHA, WC, VAGA 02 CAR-
ROS. 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, WC, SALA DE 
TV,COZINHA,SALA DE JANTAR,A-
REA GOURMET,06 VAGA A.T: 
465M² A.C: 300M² 
R$: 1.200.000,00.

COND. MARIA DULCE – CC00064
SOBRADO COM 3 SUITES COM 
CLOSET, SALA 3 AMBIENTES, CO-
ZINHA PLAN, LAVABO, ESCRITO-
RIOS, AREA GOURMET E PISCINA,  
04 VAGA, 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 COMER-
CIAL +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 AMB, 
LAVABO, ESCRITORIO, COZINHA 
PLAN, DESPENSA, AREA GOURMET 
, PISCINA, 5 wc, 04 VAGA. 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 mobilhado. Piscina. 3Pomar, 
casa ferramentas.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
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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ 
ar condiconado, me-
zanino, 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 ba-
nheiro de empregada. 
Garagem coberta p/ 4 
autos, churrasqueira c/ 
forno de pizza. Sauna 
c/ banheiro. Piscina c/ 
raia de 15 metros, prai-
nha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, ide-
al para locação, com 
renda de R$1.600,00 
por mês por apenas 
R$180.000,00. ou 
R$70.000,00 de entra-
da + 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suite, gara-
gem, bom acabamento 
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
Jardim Hubert: 3 dor-
mitórios (1 suite) cozi-
nha americana, meza-
nino nos fundos, gara-
gem c/portão eletroni-
co – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita 
lote/ financiameno. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dor-
mitórios (1 suite) wc 
social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o parque eco-
lógico e no pav infe-
rior: sala 2 ambien-
tes, lavabo, wc social, 
lavanderia, edicula  
e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletroni-
co. de R$350.000,00 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R$290 .000 ,00  F . 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jardim Laguna em 
Salto, por casa em lote 
inteiro em Indaiatuba 
F. 9.9762-7997 / 3935-
3294.

V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996  -  Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área de 
luz, cozinha, banheiro 
e garagem 2 autos R$ 
1900.00 isento IPTU 
F. 3875-2215
Jd.  Santa  Mar ta 
CA03063 - 1Dorm 
, 01cozinha, copa, 
1wc,garagem 02autos 
(coberto), portão ele-
trônico, 40m² de área 
livre. A.T161m² e A.C 
97 m² R$ 210.000,00 
F. 3875-2215
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
coz inha ,  banhe i -
ro, garagem pra 02 
carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689 .000 ,00  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 3 
dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
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 con-
tato (19) 99976-7071 
- Imóveis Indaiatuba 
CRECI :75993 
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, co-
zinha, dois banheiros 
e área com churras-
queira. Garagem para 
6 carros. Valor R$ 
380.000,00, aceita 
terreno em condomí-
nio. Fone(19) 3835-
1772 ou (19) 9 9708-
3931.

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², portão 
e le t ron ico ,  ce rca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavan-
der ia.  Tratar  com 
proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-
5089
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área 
de serviço coberta 
ao lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Jardins do Impé-
rio - Excelente casa 
térrea com 2 suítes 
+ lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Troco casa no Jar-
dim Itamaracá com 
2 quartos, sala, co-
zinha, lavanderia, 1 
WC, 1 salão ao lado 
com 120m² constru-
ído. Troco por outra 
casa que tenha 2 ou 
3 quartos com gara-
gem. Valor a nego-
ciar, se precisar voltar 
em dinheiro eu volto. 
Interessados ligar F.: 
(19) 99136-2440
Vendo casa bairro 
Costa e Si lva, 02 
dormitórios, sala, co-
zinha, quintal e ga-
ragem p/ 01 carro 
com salão comercial, 
em cima edícula com 
terraço, churrasquei-
ra e dois cômodos. 
Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00 con-
tato F.:(19) 99321-
2684.

Vende-se casa no 
Montreal Rua: Toron-
to nº265, suite master, 
2 dorm. com suite, 
entrada de ar, água 
quente energia solar, 
churrasqueira, área 
de lazer, 2 garagem, 
sala com sanca, cozi-
nha. Acabamentos de 
primeira linha. Valor 
R$470.000,00 F.:(19) 
98151-0501.

 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários 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 armá-
rios e sacada), sala 
para dois ambientes 
com sacada, cozinha 
com armários, lavan-
deria e banheiro de 
serviços, garagem 
coberta para 2 car-
ros. Boa localização, 
próximo ao Carrefour 
e o Shopping Jara-
guá. Área do aparta-
mento: 136m². Valor 
R$460.000,00. Dire-
to 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 - 
( 1 9 )  9 8 1 3 6 - 7 3 3 1 
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. Tro-
co casa c/ 3 dorms, 
sendo 1 suíte, com 
uma área de churras-
queira magnífica p/a 
30 pessoas por apar-
tamento em Indaiatu-
ba. Interessados falar 
com- Márcio Franco 
F.: (19) 99976-7071 
Whatsapp
Vendo apartamento 
pronto para moradia 
Condomínio Villa-
ge Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro 
e área de lazer. Tratar 
com proprietário (19) 
99127-1799
Apartamento Bombi-
nhas-SC. Novo com 
2 dormitórios sendo 
1 suíte, 400 metros 
da praia. Permuto por 
imóvel em Indaiatuba 
maior valor. F.:(19) 
99762-5005
Vendo apartamento 
Itaici. 3 dormintórios 
sendo 1 suíte com 
armários, cozinha 
planejada, 2 vagas 
cobertas. Lazer com 
piscina. Aceito per-
muta menor. Valor 
R$370.000,00. F.:(19) 
99762-5005
 

Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00 Fone: 
(19) 99168-6945
Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com armá-
rios (2 suítes), ba-
nheiro, sala, cozinha 
planejada, lavande-
ria, varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945

Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha america-
na integrada à lavande-
ria, 1 vaga de garagem 
e área de lazer com-
pleta. R$194.900,00. 
Aceita financiamento 
bancário. Fone: (19) 
99164-1734
Ed. Jatobá - 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, escri-
tório com lavabo, ba-
nheiro social, 2 vagas.. 
R$2.5000,00 isento de 
IPTU e Cond. Fone: 
(19) 99721-0395
 

Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalen-
te 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 proprie-
dade 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 sabados saindo de 
Viracopos em Campi-
nas-SP. A propriedade 
esta distribuída em 
pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pe-
quena mata. Energia 
passa dentro da pro-
priedade. Casa sede 
nascente com água 
boa sendo preservada 
em três locais da pro-
priedade. Documento 
ITR OK. Opções para 
plantação de feijão, 
milho, mandioca, café 
e outros. Isso em vir-
tude da boa media de 
chuvas/ano na região 
e as nascentes exis-
tentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 99321-
2684. WhatsApp.

Pq.  das  Bandei -
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama  com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
 

V e n d o /  T r o c o  : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. 
Parque Ecológico, 5 
minutos do centro, 
próximo ao colégio 
Objet ivo e o novo 
Sumerbol, padaria 
Suiça e Gian inn i . 
Fácil acesso à rodo-
via. Aceito terreno 
de menor valor em 
loteamento aberto. 
Doc. OK .  F.: (19) 
99321-2684 (what-
sapp) / (19) 3875-
2 8 6 0  -  V a l o r  R $ 
235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
–  R $ 1 0 6 0 , 0 0  P / 
M2 -escriturado. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R $ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99166-
8272
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empregos

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

AJUDANTE DE MOTORISTA 
(8426): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ANALISTA CONTÁBIL JR. (8450): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ANALISTA GARANTIA DA QUALI-
DADE PLENO (8415): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS (8432): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL (8452): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE 
QUALIDADE (8433): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8431): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 
(8423): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
FERRAMENTEIRO (8381): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
FRESADOR CNC (8449): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
FRESADOR FERRAMENTEIRO 
(8419):
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
INSPETOR DE QUALIDADE (8448): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
LIDER DE USINAGEM (8447): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
MOTORISTA MOPP (8425): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE TORNO CNC 
(8355): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
PROGRAMADOR TORNO CNC 
(8446): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO DE MOLDAGEM (8382): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
VENDAS INTERNAS (8451): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.

Ajudante de serra-

lheiro

Auxiliar de contabi-

lidade

Auxiliar de enferma-

gem

Caldeireiro montador

Consultor de vendas

Costureira(Tecido de 

elastano)

Cozinheiro

Instalador de sistema 

eletrônico de segu-

rança

Monitor infantil( PCD)

Pintor industrial

Retificador

Soldador

Técnico em manuten-

ção eletrônica 

Torneiro mecânico 

Vendedor
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

Chácara Pq.  das 
Bandeiras - 1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
O p o r t u n i d a d e  - 
Terrenos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
Terreno Condomí-
n io  V iena 250m² 
e s c r i t u r a d o .  V a -
lor:  R$190.000,00 
F.:(19) 99211-6717 
Vendo/Troco Ter-
reno condomínio fe-
chado em Salto-SP 
Costas das Areias 
A.T. 350m². Valor 
R$160.000,00 F. : 
(11) 94997-3116 / 
(11) 97267-8341.
Terreno em condo-
mínio Oportunidade 
Helvétia Park 490m² 
. Bem localizado . 
Valor R$360.000,00. 
F.:(19)99762-5005
Terreno em Salto 
condomínio Mont 
Serrat 1000m² Plano. 
Valor: R$250.000,00. 
Permuto por maior 
valor de imóvel em 
Indaiatuba. F.:(19) 
99762-5005.
O p o r t u n i d a d e 
d e  n e g ó c i o s  n o 
Montreal. Terreno 
R$154.000,00 metra-
gem: 185m². Quadra 
G lote 14. F.:(19) 
98151-0501
 

Jd.  Regina  -  Sa-
lão Odontológico 
- 40m² mobiliado, 2 
banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
C i d a d e  N o v a 
I  -  Ó t i m a  C a s a 
Comercial - 2 dor-
mitór ios,  cozinha, 
WC social ,  sala e 
lavanderia. Quintal 
com edícula conten-
do cozinha.  Excelen-
te localização com 
400m² de terreno  e 
165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-
0395

 
Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, 
filmes - diversos gê-
neros, mini - séries 
e seriados. R$ 1,00 
cada ou 15 por  R$ 
100,00. Contato (19) 
99193-2917 whatsapp 
falar com Vanderlei
CPU HP Pavil ion 
Sl imline s5710br 
2GB de memória 32 
bits Gravador de Dvd 
SuperMulti R$400,00 
F.: (19) 99918-0810
Vende-se roupas no-
vas e semi novas para 
brechó. F.: (19) 3834-
1367
Vende-se cama de 
solteiro de madei-
ra com colchão se-
mi-novo. Valor R$ 
100,00. (19) 3875-
7624
Vende-se um brechó 
inteiro com mais de 
duas mil peças, no 
endereço  Rua Auguto 
Wolf, Jd. Do Sol 364. 
(19) 98711-9319
Vendo cadeira infantil 
para automóvel na cor 
vermelha, semi nova. 
Valor: R$ 150,00.(19)  
F.: (19) 3875-7624
Monitor Lg Flatron 
W1952tq 19 + Cabo 
De Força Pc + Cabo 
Vga   R$220,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Va-
lor R$ 150,00. Esca-
pamento com ronco 
esportivo semi-novo. 
F.: (19) 98835-2781
Vendo Tapete azul 
marinho para sala. 
Valor: R$150,00 F.: 
(19) 3017-6860
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 Tra-
tar com Jandira
Vendo Panela Japone-
sa nova F.: (19) 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 Tratar com Jandira

Vendo Bicicleta Mo-
nark nova com freio no 
pé F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 
Tratar com Jandira
Imperdível, vendo 
tape tes  embor ra -
chados pintados à 
mão e com crochê 
duplo em toda a bor-
da. Panos de pra-
to pintados à mão 
e crochê na borda. 
Lindíssimos. Pane-
la de pressão nova 
2,5lts. Ótimos pre-
ços. Tel. 38351921 
/ 995788190
Vendo Camas de sol-
teiro, madeira maciça. 
Ótimo estado F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsa-
pp (19) 99933-3572 
/ (19) 99259-1877 
Claro.
Vendo Máquina de 
cortar piso até 65cm 
em bom estado.Va-
lor: R$80,00  F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsa-
pp (19) 99933-3572 
/ (19) 99259-1877 
Claro.
Vendo Fritadeira elé-
trica 220V ARNO se-
minova só R$200,00. 
F.: (19) 3017-5541 /  
Whatsapp (19) 99933-
3572 / (19) 99259-
1877 Claro.
Vendo DVDS (Mú-
s icas ,  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 K i t  gás 
para carros. Valor: 
R $ 5 0 0 , 0 0  c a d a . 
F.:(19) 3935-1633.
Vendo 1 máquina de 
recarga para cartu-
chos. Valor R$500,00. 
F.:(19) 3935-1633.
Vende-se madeira 
para uma casa com 
100 metros, 1.500 
telhas americanas, 
22 viga de 4 metros 
mais caibo e ripa, 
40 metros de forro 
PVC. Tudo por ape-
nas R$1.000,00. F.: 
(19) 99262-4386.
Vendo várias bicicle-
tas troco por carro no 
Valor: R$20.000,00. 
Tratar com Paulo. 
F.:(19) 3835-3350.
Vendo transformador 
220/110 ou 110/220 
Volts para residência. 
Valor R$300,00. Tra-
tar com Paulo. F.:(19) 
3835-3350.

 
Vendo Celta - ano 
2 0 1 1  c o r :  p r a t a 
completo (ar, dire-
ção e trava) baga-
jeiro original, valor: 
R$ 17.000,00. Falar 
com Rodrigo. F.: (19) 
97407-5459 (whats 
app) / (19) 3392-9713
Vende-se Citroen 
Picasso ano 2002 
modelo 2003 com-
pleto, vidro rayban, 
2.0, 16 válvulas de 
140 .000km ún ico 
dono, banco de cou-
ro preço de ocasião. 
Valor R$11.000,00 F.: 
(19) 98151-0501

 
Ofereço-me  como 
pintor (textura, grafia-
to, projetado etc ) em 
geral. Entrar em con-
tato com José Carlos. 
F.: (19) 99144-4770 / 
(19) 99175-7217
Ofereço-me como 
instalador de ante-
nas digitais. Valor 
R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
cr ianças pessoas 
com necessidades 
especiais pré-ope-
ratório e etc aten-
dimento hospitalar 
possui experiência 
e  r e f e r ê n c i a  h o -
r á r i o  d i s p o n í v e l . 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
marceneiro. Coloco 
portas, fechaduras 
e faço guarnição de 
acabamentos F.: (19) 
98770-9178
Ofereço-me como 
Aval iador gratui to 
Biopedança. Quantos 
kilos você gostaria de 
perder 2kg, 5kg até 
10kg. Ligue e agen-
de!. Falar com Van-
derlei F.: (19) 99193-
2917.
Ofereço-me como 
limpeza e manutenção 
de piscinas e geral. F.: 
(19) 98332-1025
Ofereço-me  como 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone 
(19) 99595- 9448



B16 Serviços / Utilidades


