
EVENTO

Vitrine Cultural ocorre no Museu Ferroviário Magic Outono 
Veg acontece 
neste domingo 

SOLIDARIEDADE

A 4ª edição do Festi-
val Magic Outono Veg 
acontece neste domin-
go (24). O evento visa 
arrecadar fundos para 
compra de um Parapódio 
Móvel, para o menino 
Marquinhos, que tem 
paralisia cerebral.

Projeto de formação de plateias e democratização da cultura, o Vitrine Cultural e Gastronômica já 
alcançou mais de 71 mil pessoas em diversos estados nos últimos cinco anos e volta a São Paulo. 
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COMEMORAÇÃO

Dia Mundial da Água é celebrado com programação especial

Criança morre atropelada no Campo Bonito

O Dia Mundial da Água é hoje, dia 22 de março, e para comemorar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) preparou uma programação especial 
com apresentações teatrais nas escolas municipais, além de apresentar novidades no Museu da Água.

ELIANDRO FIGUEIRA
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Havan inaugura 
megaloja em 
abril

NOVIDADE

Uma das maiores redes 
de lojas do Brasil, a Havan 
abre suas portas em Indaia-
tuba no próximo dia 6 de 
abril. A fachada estilizada 
da Casa Branca americana 
estará presente na filial, 
cujo investimento foi de R$ 
20 milhões. 
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Editorial
SOS Água

Artigo

No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não contam 
com serviços mais básicos de água e saneamento, segundo o 
recém-divulgado Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos. Além disso, estima-
-se que em 2025, cerca de 5,5 bilhões de pessoas no mundo 
não terão acesso à água potável. E o pior ainda pode estar por 
vir. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2050, o número pode avançar para 75% da população.

E nada melhor que tratar sobre o assunto justamente 
hoje, Dia Mundial da Água, e ressaltar que os impactos das 
mudanças climáticas deverão continuar afetando as cidades, 
principalmente aquelas das regiões metropolitanas, alterando 
a oferta de água para essas localidades.

O grande dilema então é ponderar o que cada um de nós 
pode fazer para evitar uma piora da situação. Debate-se a 
importância de tomar banhos rápidos, de fechar a torneira 
enquanto lavamos uma louça ou escovamos os dentes, de 
usar água de reuso para lavar a calçada e veículos e assim por 
diante. Este reaproveitamento para mais do que um único fim 
faz toda a diferença quando a pauta é evitar o desperdício de 
um recurso tão escasso como a água doce.

Julyany R Gonçalves - Psicóloga, Especialista em Neuropsicologia, Gestão de Pessoas e Psico-Oncologia. 
Atendimento clínico: Rua 7 de setembro, 494 – Centro – Salto/SP - Telefone: (11) 4456 2019 - 
WhatsApp: (11) 99545 8804; E-mail: julyanygoncalves@gmail.com
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Ansiedade: quando procurar ajuda
Ao buscarmos a definição de ansiedade, frequentemente encontramos ideias similares a um estado 

psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desconhecida, desagra-
dável ou perigosa.

Embora seja desconhecida a autoria, reconheço a verdade de uma definição bastante razoável: “A 
ansiedade é o acelerador que ganhamos de brinde por não sabermos esperar nosso próprio tempo.”

Trata-se de uma reação natural do ser humano a situações que podem provocar medo, dúvida ou 
expectativa. É comum adultos e crianças demonstrarem reações de ansiedade em vários momentos de 
sua vida. Uma criança, por exemplo, pode demonstrar ansiedade com a chegada das férias ou com o 
início das aulas, com a comemoração do seu aniversário ou então com outros eventos ou situações que 
sejam esporádicas e não rotineiras.  Um adulto pode mostrar-se ansioso diante de uma entrevista de 
emprego ou mesmo diante de uma consulta médica, uma apresentação de um novo projeto para seus 
superiores e em muitas outras situações do cotidiano.

A ansiedade é necessária para garantir a adaptação a uma nova situação que se impõe em nossa vida. 
É ela que nos faz pensar em novos detalhes para a tomada de uma decisão ou para a organização de um 
evento. Também é ela que nos impulsiona a rever nossos conceitos, aprofundar nossos estudos em um 
determinado conteúdo, refletir e planejar antes de executar novas tarefas, enfim, ela nos proporciona 
uma espécie de reorganização física e mental para assumirmos novos desafios.

A ansiedade começa a ser reconhecida como patológica no momento em que notamos que há exagero 
ou desproporcionalidade em relação ao motivo, quando ela atinge um valor extremo de caráter siste-
mático e generalizado e que começa a interferir no funcionamento saudável da vida de um indivíduo, 
seja ele adulto ou criança.

Quando a ansiedade começa a interferir na qualidade de vida, abalando o conforto emocional ou o 
desempenho diário de atividades rotineiras é chegada a hora de se preocupar.

Uma forma simplificada de diferenciar uma ansiedade normal de uma patológica é basicamente 
observar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento. 
Sendo assim, estamos diante de uma reação natural e não patológica. Se, ao contrário, for de longa 
duração, difícil de ser controlada e não estiver relacionada a um estímulo momentâneo, aí sim estamos 
falando de uma possível ansiedade patológica.

A ansiedade patológica traz alguns sinais visíveis nas reações físicas, emocionais e comportamen-
tais de uma pessoa. Dentre os principais sinais que podemos observar, vale destacar: uma constância 
de previsões pessimistas, baixa autoestima, tensão corporal associada a dores musculares (em especial 
ombros e pescoço), tremores, palpitações, dores no peito, falta de ar, elevação da pressão arterial, queda 
no desempenho de atividades rotineiras, entre outras.

No geral, os transtornos de ansiedade respondem muito bem ao tratamento psicológico especiali-
zado. Em casos mais extremos é indispensável a associação da psicoterapia (realizada por psicólogos 
especializados) com o acompanhamento de psiquiatras, para a avaliação da ne-
cessidade do uso de medicamentos psicotrópicos para um tratamento adequado.

Há vários tipos de transtornos de ansiedade e para cada pessoa faz-se neces-
sária uma avaliação específica por profissionais especializados, de forma que 
o tratamento mais adequado seja planejado e implementado, proporcionando 
confiabilidade, segurança e qualidade de vida para a pessoa que sofre com a 
ansiedade.

Na dúvida, procure sempre um profissional especializado.



Promoção da Igualdade Racial terá representantes do Poder Público e sociedade civil
ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

Projeto cria novo conselho municipal

Conselho deverá ainda propor critérios e parâmetros para a implementação das políticas públicas setoriais à população negra 

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Ap r o v a d o  e m 
primeira vota-
ção durante a 

quinta Sessão Ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal, realizada na última 
segunda-feira (18), o 
projeto de lei 09/2019, 
de autoria do Executi-
vo, institui o Conselho 
Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial 
(Compir), de caráter 
consultivo das ações 
governamentais, inte-
grado, paritariamente, 
por representantes de 
órgãos públicos e de 
entidades da sociedade 
civil organizada.

“O Conselho Muni-
cipal de Promoção da 
Igualdade Racial tem 
por finalidade discutir 
e propor políticas pú-
blicas que promovam a 
igualdade racial, o com-
bate à discriminação 
étnico-racial e a redu-
ção das desigualdades 
sociais, econômicas, 
políticas e culturais, 
atuando no monitora-
mento dessas políticas 
públicas setoriais”, des-
taca o chefe do Exe-
cutivo, Nilson Gaspar 
(MDB).

O Compir será vin-
culado ao Gabinete do 
Prefeito, a quem cabe 
prover infraestrutura ao 
funcionamento do con-
selho, garantindo recur-
sos materiais, humanos 
e financeiros. Caberá 
ao Compir uma série 
de atribuições, entre 
eles participar na for-
mulação da política de 

promoção da igualdade 
racial no município, 
bem como no estabele-
cimento de seus princí-
pios e diretrizes; além 
de pesquisar, estudar e 
sugerir soluções para os 
problemas referentes ao 
cumprimento dos trata-
dos e convenções inter-
nacionais de combate 
ao racismo, preconceito 
e outras formas de dis-
criminação e violação 
de direitos humanos.

O conselho deverá 
ainda propor critérios 
e parâmetros para a 
implementação das po-
líticas públicas setoriais 
à população negra e 
comunidades negras 
tradicionais, em conso-
nância com a legislação 
em vigor. Deve ainda 
receber e encaminhar 
aos órgãos competentes 
denúncias,  reclama-
ções, representações de 
quaisquer pessoas ou 
entidades, em razão das 
violações de direitos 
de indivíduos e grupos 
étnico-raciais. 

Composição
O artigo 4º do projeto 
destaca que o Compir 
“não ficará sujeito a 
qualquer subordinação 
político-partidária, de 
forma a preservar sua 
autonomia e o regular 
exercício de suas atri-
buições”. Sua compo-
sição contará com dez 
membros titulares e seus 
respectivos suplentes, 
paritariamente indica-
dos pelo Poder Público 
e pela sociedade civil.

No total, serão cinco 

representantes do Poder 
Público, indicados pelas 
secretarias municipais 
de Assistência Social, 
Cultura, Educação, Se-
gurança Pública e Es-
portes. A sociedade civil 
também contará com 
cinco representantes, 
sendo quatro de entida-
des, movimentos e orga-
nizações com atuação na 
promoção da igualdade 

racial cadastrados no 
município, e um de en-
tidades acadêmicas de 
ensino superior.

Mandato
O mandato destes mem-
bros terá duração de 
dois anos, permitida 
uma única recondu-
ção para um mandato 
subsequente. Nenhum 
integrante do Compir 

receberá qualquer tipo 
de remuneração e  o 
exercício da função de 
conselheiro será con-
siderado de interesse 
público relevante. Na 
primeira reunião, ins-
talada em sequência ao 
ato de posse, os mem-
bros titulares elegerão 
entre si um presidente 
e um secretário.

A s  r e u n i õ e s  d o 

Compir  acontecerão 
bimestralmente ou, ex-
traordinariamente, por 
convocação de seu pre-
sidente, do prefeito ou a 
requerimento da maio-
ria absoluta de seus 
membros. Estas sessões 
serão públicas e abertas 
a qualquer interessado, 
que poderá participar 
com direito a voz e sem 
direito a voto.
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4º Magic Outono Veg acontece domingo 
Evento visa arrecadar fundos para compra de um Parapódio Móvel para o menino Marquinhos

ARQUIVO PESSOAL

Festival contará com mais de 40 expositores entre artesanatos, calçados, roupas, comida vegana, entre outros
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A 4ª edição  do 
Festival Magic 
O u t o n o  V e g 

acontece neste domingo 
(24), das 10h às 19h, no 
Empório Real, localizado 
na Rodovia Engº Paulo 
de Tarso Souza Martins, 
4355, bairro Helvetia. A 

entrada é gratuita, porém 
pede-se doação conscien-
te de 1 kg de ração para 
cães ou gatos, que serão 
doados para uma Ong a 
ser escolhida pela orga-
nização.

De acordo com um 
dos organizadores do 
evento, Alaor Rodrigues, 
o evento visa arrecadar 
fundos para compra de 

um Parapódio Móvel, 
para o menino Marcos 
Schulz, mais conhecido 
como Marquinhos, que 
tem paralisia cerebral.  
“Esperamos que neste 
evento consigamos fina-
lizar a cota para comprar 
o parapódio que o Mar-
quinhos tanto precisa. 
Estamos todos muito oti-
mistas”, disse Rodrigues.

Com expectativa de 
atingir um público de 900 
pessoas, o festival con-
tará com 40 expositores 
com produtos artesanais, 
calçados, tatoo, piercing, 
entre outros. Na praça de 
alimentação haverá venda 
de sorvete, açaí, chopp 
artesanal, comida indiana, 
tacos tailandeses, bolo da 
galáxia direto de Campos 

do Jordão, além de co-
mida vegana e dos food 
trucks La Belle, Namastê 
e Senhorita Pepis.

No dia também have-
rá sorteios e muita mú-
sica com o Trio Gospel 
Canthus, de Americana, 
do cantor e interprete 
Carlos Moraes e do vo-
calista da banda Gambia, 
Érick.

No festival os visi-
tantes poderão participar 
da aula de yoga, das 11h 
às 12, com a professora 
Carolina; da oficina de 
culinária com Joseana 
Andrade, do Ah Cenou-
rita!, que acontece das 
14h às 15h, que ensi-
nará como fazer uma 
lancheira vegana; e do 
espaço Criatividade e 
Veganismo onde os vi-
sitantes poderão deixar 
mensagens com relação 
ao veganismo em forma 
de poesia ou desenho. A 
participação de todas as 
oficinas é gratuita.

Ainda no evento ha-

verá palestra gratuita, às 
11h, com Rafael Tortella 
que abordará “O Desper-
tar do Veganismo”.

Oberom
O autor dos livros “Via-
jando na Luz”, “No fluir 
da Felicidade’ e “Vegan 
Yoga”, Oberom estará 
presente no evento pales-
trando sobre “Quando a 
atitude é fiel ao discurso”. 
O encontro acontece das 
15h às 17h, e o ingresso 
deve ser adquirido no 
restaurante Como? Es-
paço Vegano, no valor 
de R$ 70 (mais doação 
consciente de 1 kg de 
ração para cães ou gatos). 
O convite também estará 
à venda no dia do evento, 
no mesmo valor.

O Festival Magic Ou-
tono Veg conta com o 
apoio da Garoa Cultu-
ral, ONG ambientalista e 
abolicionista e da Cabeto 
Rocker Produções, asses-
soria, consultoria e produ-
ção de eventos veganos.



Havan inaugura sua megaloja em abril
Unidade local custou R$ 20 milhões e abre as portas no dia 6, empregando 150 colaboradores

JME

Loja local irá oferecer um mix com mais de 100 mil itens nacionais e importados em diversos setores da varejista
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Uma das maiores 
redes de lojas do 
Brasil, a Havan 

abre suas portas em In-
daiatuba no próximo dia 
6 de abril, às 10 horas. 
A fachada estilizada da 
Casa Branca americana 
estará presente na filial, 
cujo investimento foi de 
R$ 20 milhões. O espa-
ço de cinco mil metros 
quadrado, anexo ao Polo 
Shopping Indaiatuba, 
abrigará 150 colabora-
dores contratados, que 
atuarão nos diferentes 
setores da varejista. 

“Escolhemos Indaia-
tuba porque o município 
está em constante cresci-
mento”, comenta Luciano 
Hang, proprietário da Ha-
van. Segundo a assessoria 
da rede, a loja local irá 
oferecer um mix com mais 
de 100 mil itens nacionais 
e importados em diver-
sos setores, como cama, 

mesa e banho, além de 
eletro, eletrônicos, bazar, 
presentes, moda (femi-
nina, masculina, infantil, 
fitness e praia), decoração 
e outros. A nova loja, que 
fica na Alameda Filtros 
Mann, no Jardim Tropical, 
funcionará de segunda a 
sábado, domingos e feria-
dos das 9h às 22h. 

O plano de Hang é 
chegar a 200 megalojas 
da Havan até 2022. Ainda 
este ano, o empresário irá 
inaugurar 25 novas lojas, 
injetando R$ 500 milhões 
na economia brasileira. 
No total, serão cinco mil 
novos empregos no País 
com este projeto de ex-
pansão. “Precisávamos 
de direção, de confiança 
e de segurança para voltar 
a crescer e trabalhar por 
um Brasil melhor. E ago-
ra nós temos isso. Quero 
lembrá-los que, quem 
gera empregos não é o 
governo e sim a iniciativa 
privada. Vamos acelerar”, 
finaliza o empresário.

Histórico
O nome, vem da junção 
de Hang e Vanderlei, 
antigo sócio do empresá-
rio. A loja que começou 
pequena nos anos 90, 
vislumbrou um novo po-
tencial de mercado com 
a abertura das fronteiras 
para produtos estrangei-
ros e passou a importar 
tecidos e artigos de bai-
xo valor agregado.

Em 1999, Luciano 

Hang percebeu os ru-
mos da economia com 
a desvalorização cam-
bial e definiu uma nova 
vocação para a Havan, 
que a partir de então 
ingressava no segmen-
to de lojas de departa-
mentos. Hoje, o Grupo 
Havan contempla outros 
empreendimentos no sul 
do Brasil, nos segmen-
tos de geração de ener-
gia elétrica, postos de 

combustível, factoring, 
hotelaria, entre outros.

Em 2014 atingiu o 
ranking dos 35 Maiores 
Varejistas do Brasil pela 
Revista Exame e Ibevar 
(Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo & 
Mercado de Consumo). 
Três anos depois, inaugu-
rava a 100ª filial, em Rio 
Branco, no Acre. 

“Uma história cons-
truída com a dedicação 

e o comprometimento 
de cada colaborador. 
Pessoas que fazem da 
Havan a extensão de sua 
casa. Que fazem além de 
suas obrigações, procu-
rando sempre encantar o 
cliente”, destaca o em-
presário. “É esse con-
junto de atributos - pes-
soas, ousadia e coragem 
- que permite à Havan 
planejar um futuro ainda 
mais deslumbrante”.



Saae comemora Dia Mundial da Água 
Museu da Água ganhará novidades, como expositores didáticos e cinco mesas para piquenique
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DCS SAAE

Museu ganhará mesa que mostrará consumo de água em diversas situações do cotidiano, para dar a proporção de gasto e economia

O Dia Mundial da 
Água é hoje, 
dia 22 de mar-

ço, e para comemorar o 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) 
preparou uma progra-
mação especial  com 
apresentações teatrais 
nas escolas municipais, 
além de apresentar no-
vidades no Museu da 
Água para o público.

Ainda fazendo parte 
das comemorações, o 
Saae lança a campanha 
A Água tem o Poder 
de Transformar. Pre-
serve. Cuide. O tema 
será trabalhado nas 26 
mil cartilhas educativas 
Capitã Sane, que serão 
entregues no primeiro 
semestre deste ano. 

Além disso, a pro-
gramação inclui apre-
sentação da peça teatral 
O Parque Ecológico e o 
Meio Ambiente, com a 
Turma da Sane. No Mu-

seu da Água, o evento 
gratuito está programado 
para amanhã e domingo, 
dias 23 e 24, às 14h. 

O Programa Educa 
Água levará ainda o 
teatro para 126 Escolas 
Municipais de Educação 
Básica (Emeb´s). 

O superintendente do 
Saae, engenheiro San-
dro Coral, enfatiza que 

o objetivo da campanha 
em comemoração ao 
Dia da Água é mostrar 
que a conservação desse 
importante recurso natu-
ral é um dever de todos. 
“O Córrego do Barnabé, 
que forma nosso mara-
vilhoso cartão postal, o 
Parque Ecológico, é um 
manancial que nasce e 
deságua em perímetro 

urbano e está sujeito a 
maiores agressões e po-
luição”, comenta. “Pela 
sua topografia, ele re-
cebe grande parte da 
sujeira jogada nas ruas 
através da chuva, além 
do lixo jogado no seu 
entorno pela população. 
São 1.500 litros de lixo 
retirados todos os dias. 
Isso precisa mudar e de-

pendemos da população 
para essa mudança”.

Novidades
O Museu da Água ga-
nhará novos exposi-
tores didáticos com o 
tema Lixo, Saneamento 
e Desperdício de Água. 
Os totens mostrarão a 
importância da água 
para nossas vidas e 

para o desenvolvimen-
to global e terão infor-
mações sobre a coleta 
de lixo em Indaiatuba, 
como o tempo de de-
composição do lixo.

Uma das novidades é 
uma mesa para observa-
ção de micro-organis-
mos, que contará com 
um microscópio com 
bactéria para ser obser-
vada pelos visitantes, 
além de uma câmera de 
ultravioleta com copo 
com água limpa e outro 
com água com a Esche-
richia coli, e uma Placa 
de Petri (cultura de mi-
cro-organismos). Outra 
mesa mostrará o consu-
mo de água em diversas 
situações do cotidiano, 
para dar a proporção de 
gasto e economia.

O Museu da Água 
ganhará também cinco 
mesas de piquenique, 
fabricadas em plástico 
reciclável, que serão 
instaladas embaixo das 
árvores do local para o 
lazer dos visitantes.



cidade | A7



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A8

Unimax premia alunos que indicarem 
amigo para o vestibular 2019
“Indique um Amigo” irá premiar os estudantes de acordo com os critérios do Edital

IMPRENSA UNIMAX

A UniMAX – Cen-
tro Universitário 
Max Planck de 

Indaiatuba irá premiar o 
aluno, regularmente ma-
triculado, que indicar um 
amigo para o Vestibular 
Continuado 2019. Para 
isso, o candidato indicado, 
no ato da inscrição, precisa 
inserir o R.A (Registro 
Acadêmico) do estudante; 

ser aprovado na prova; efe-
tivar a matrícula e; manter 
o pagamento até a segunda 
mensalidade. Atendendo 
a todos esses critérios, o 
indicador receberá um 
crédito em seu nome no 
valor de R$200,00 por 
cada indicação que fizer.

A Campanha “Indique 
um Amigo” é válida para 
os cursos de graduação 
e pós-graduação da Uni-
MAX, UniFAJ (Centro 
Universitário de Jaguariú-

na) e FAAGROH (Facul-
dade de Agronegócios de 
Holambra) para a modali-
dade presencial.

O Vestibular Conti-
nuado acontece às terças 
ou quintas-feiras às 10h 
e às 19h ou aos sábados, 
às 9h30 no campus I da 
UniMAX (Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jardim 
Pedroso – Indaiatuba/SP). 
Para se inscrever é neces-
sário acessar o site www.
faculdademax.edu.br. No 

campo Indicação de amigo 
(a) é necessária a inserção 
do R.A do aluno regu-
larmente matriculado em 
uma das instituições par-
ticipantes da promoção.

Todos os detalhes e 
critérios para participar da 
Campanha estão no Edital.

Bolsa Social
A UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck de 
Indaiatuba oferece bolsa 
de 50% de desconto du-

rante todo o 1º semestre 
de 2019 para os cursos 
de Biomedicina, Ciências 
Contábeis, Engenharia de 
Produção, Fisioterapia, 
Marketing, Nutrição e 
Pedagogia. As vagas por 
curso são limitadas.

Os requisitos para se 
candidatar à bolsa são: 
ser ingressante na semes-
tralidade de 2019-01; não 
possuir qualquer bolsa de 
estudo ou qualquer outra 
modalidade de desconto; 
ter renda familiar máxima 
de até cinco (5) salários 
mínimos por pessoa; man-
ter frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco 
por cento) nas disciplinas 
cursadas no respectivo 
semestre e não possuir DP 
(Dependência); cumprir 
10 horas de atividades 
por mês, a critério da Uni-
MAX, junto aos departa-
mentos de Marketing, na 
divulgação das atividades 
dos cursos. A bolsa não se 
aplica a retornos, reabertu-
ras ou alunos regulares de 
outros semestres.

Enem
Para aqueles que pres-
taram o ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio), a UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck 
oferece bolsas que podem 
chegar até 100%. O des-
conto vai de 10% a 80% 
de acordo com o desem-
penho no ENEM e pode 
ser cumulado aos 20% 
de desconto concedidos 
àqueles realizarem o pa-
gamento até o quinto dia 
útil de cada mês. Já na ma-
trícula, utilizando a nota 
do ENEM, o candidato 
pode conquistar 30% de 
bolsa acrescida dos 20% 
de pontualidade.

Já para transferências 
e retornos o desconto é 
de 20% de pontualidade 
+ 30% de bolsa para ma-
trícula e para o primeiro 
semestre de 2019.

A Campanha de pon-
tuação do ENEM é vá-
lida para praticamente 
todos os cursos da Uni-
MAX, exceto Medicina 
e Enfermagem.

A Campanha “Indique um Amigo” é válida para os cursos de graduação e pós-graduação da UniMAX, UniFAJ e FAAGROH 
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TABELÃOPrimavera empata com o 
Taboão da Serra em casa
Com resultado, equipe de Indaiatuba não corre risco de rebaixamento
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21º CAMP. LIGA R. AIFA DRB A. MECANICA

Rodada amanhã, dia 23, no Ginásio da Sol-Sol

Horário Times   Divisão

12h50 D.R.B Auto Mecânica x S. Maldade Inova 3º

13h50 Avante F.C x Clube 9 de Julho  3º

14h40 Schalke Gril/Futshow x Parque Indaia B 3º

15h30 Cidade Nova x Zenit Futsal  3º

16h20 Parque Indaia x R5 Colégio Meta 2º

17h10 Barcenlona Futsal x U. Tribuna/Sol Sol 2º

Rodada amanhã, dia 23 no Ginásio do Carlos Aldrovandi 

Horário Times   Divisão

13h50 Indaia City Futsal x Galaticos Futsal 3º

14h40 Flamengo x Invictus Futsal  3º

15h30 Nacional Futsal x Celtic/Otica Diniz 3º

16h20 Belle Bras/Optica Sol x  Palone Tintas 3º

17h10 Projeto Restitui x União Z. Leste 3º

JME

Na tarde do últi-
ma quarta-fei-
ra ,  d ia  20,  o 

Primavera entrou em 
campo para enfrentar 
o Taboão da Serra pela 
décima terceira rodada 
do Campeonato Paulis-
ta da Série A3.

Jogando em casa 
a equipe iniciou com 
pressão contra os ad-
versários que logo aos 
cinco minutos de jogo, 
o goleiro do Taboão 
teve que trabalhar em 
um arremate do atacante 
Jhonatan. No minuto se-
guinte em um escanteio 
cobrado Dhieigo Lomba 
abriu o placar para o 
Fantasma, porém a arbi-
tragem anulou acusando 
falta de ataque.

Os visitantes aposta-
vam muito no contra-a-
taque, com a experiên-
cia de jogadores como 
o centroavante Acosta, 
a  equipe esperava a 
melhor oportunidade 
para assustar o goleiro 
Felipe. Aos 25 minu-
tos o Taboão teve uma 
grande oportunidade, 
em um cruzamento da 
esquerda a bola sobrou 
para Acosta que cabe-
ceou tirando tinta da 
trave do arqueiro pri-
maverino. 

O meia do Primavera 
apareceu novamente 
depois de uma bela jo-
gada, ele fez um belo 
passe para o atacante 

Lucas que não conse-
guiu finalizar. Nos mi-
nutos finais da primeira 
etapa Lucas Douglas 
que entrou no lugar 
do volante Pedro Vic-
tor que saiu lesionado 
teve duas oportunida-
des de abrir o placar, na 
primeira ele invadiu a 
grande área, mas tentou 
driblar o goleiro sem 
sucesso e na segunda 
ao receber o passe fi-
nalizou nas mãos do 
arqueiro do Taboão da 
Serra, fechando o pri-
meiro tempo em 0x0.

Etapa final
Na etapa final o Taboão 
da Serra voltou mais 
equilibrado, adiantando 
as linhas de marcação, 
porém com a bola pou-
co conseguia progredir, 
fazendo com que o jogo 
ficasse lento. O Prima-

vera retomou as ações 
e voltou a assustar, em 
um cruzamento da es-
querda Lucas cabeceou 
para uma linda defesa do 
goleiro Antônio Wesley.

Buscando o resulta-
do o técnico do fantas-
ma colocou o time para 
frente. Gabriel Venân-
cio entrou no lugar de 
Lucas e deu bastante 
trabalho para a defesa 
adversária. Aos 30 mi-
nutos, o Primavera qua-
se marcou um golaço e o 
volante Russo e Dhiego 
Lomba vieram tabelan-
do desde do meio cam-
po até a entrada da área 
quando Russo finalizou 
tirando tinta da trave.

No único ataque do 
Taboão,  na segunda 
etapa, saiu o gol depois 
de uma virada de lado a 
bola sobrou para Gual-
berto que bateu forte 

abrindo o marcador. 
Após o gol o fantasma 
teve outra oportunidade 
com Dhiego Lomba que 
após cruzamento e fina-
lizou, porém o zagueiro 
tirou em cima da linha.

Aos 43 minutos, o 
empate veio depois da 
cobrança de falta na 
área quando o zaguei-
ro Guilherme desviou 
empatando a partida. O 
árbitro deu seis minutos 
de acréscimo e o Prima-
vera foi para cima, mas 
sem sucesso.

A próxima partida 
será um desafio difícil 
para  o Fantasma.  A 
equipe enfrenta ama-
nhã, às 15 horas, o vi-
ce-líder da competição 
o Desportivo Brasil, 
em casa. A vitória é de 
fundamental importân-
cia para as intenções da 
equipe na competição.

A próxima partida será amanhã e promete ser um desafio difícil para o fantasma



Miguel Lorran França da Silva, de 2 anos, faleceu em decorrência dos graves ferimentos

Menino de dois anos morre 
atropelado no Campo Bonito
Miguel Lorran França da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu

GUARDA CIVIL
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Uma criança de 
a p e n a s  d o i s 
anos  fa leceu 

na  ú l t ima  segunda-
-feira (18), após ser 
atropelada dentro do 
e s t a c i o n a m e n t o  d o 
Condomínio Ingá, no 
bairro Campo Bonito.

De acordo com in-
f o r m a ç õ e s ,  M i g u e l 
Lorran França da Silva, 
brincava com outras 
crianças pelo condo-
mínio quanto atraves-
sou uma via, e acabou 
sendo atropelado por 
Fernanda Maciel dos 
Santos da Silva, de 28 
anos, também morado-
ra do local.

Miguel chegou a ser 
socorrido por uma am-
bulância do Samu, mas 
morreu ao dar entrada 
na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
Jardim Morada do Sol.

A motorista em de-
poimento aos policiais 
militares disse que o 
menino atravessou na 
frente do veículo e não 

teve tempo de parar e 
evitar o atropelamento.

Imagens do circui-
to  in te rno  de  segu-
rança do condomínio 
vão ajudar a polícia 
a entender como tudo 
aconteceu. O caso foi 
registrado como homi-
cídio culposo, quando 
não  há  in tenção  de 
matar.

FLAGRANTE
Homem tenta se jogar de 
caixa d´água no Tancredo

No último domingo 
(17) um homem tentou 
tirar a própria vida no 
bairro Tancredo Neves.

Ele  tentou se  jo-
gar de uma caixa d´á-
gua da escola estadual 
Randolfo Moreira Fer-
nandes. A equipe da 
Guarda Civil esteve no 
local e o Guarda Trin-

dade negociava com o 
homem.

Depois de 10 mi-
nutos de negociações, 
os Guardas Civis con-
venceram o  homem 
a  descer .  O homem 
foi  encaminhado ao 
Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo com 
ferimentos leves.

FATALIDADE
Idosa morre depois de 
receber ligação de trote

Na madrugada da 
última terça-feira (19) 
uma idosa identificada 
como Ivone Balbino 
Von Ah, de 68 anos, 
morreu após ser vítima 
de um trote de falso 
sequestro.

Ela estava dormindo 
quando telefone tocou 
dizendo que filha da 
vítima estava sendo se-
questrada e deveria ser 
feito um pagamento no 
valor de 150 mil para o 
resgaste. A vítima teria 

ficado muito nervosa e 
acabou desmaiando.

Seu marido ouviu o 
barulho pegou o telefo-
ne e descobriu que era 
um trote. Uma vizinha 
foi até a residência e 
ligou para filha da víti-
ma onde foi constatado 
o trote.

Ivone foi socorrida 
e levada ao Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), mas 
não resistiu e faleceu ao 
dar entrada.

INVESTIGAÇÃO
Guarda Civil é suspeito de 
ataques a ministros do STF

Está nas ruas uma 
operação policial para 
pegar os responsáveis 
contra a onda de ataques 
e fake news contra mi-
nistros do STF (Supre-
mo Tribunal Federal). 

Já foram identifica-
dos dois autores res-
ponsáveis. Um Guarda 

Civil Metropolitano de 
Indaiatuba e um advo-
gado.

A ação visa tirar do 
ar as contas dos suspei-
tos das redes sociais e a 
busca e apreensão dos 
computadores e apare-
lhos usados por opera-
dores dessa rede.

DIVULGAÇÃO

Guardas Civis convenceram o homem a não cometer o suícidio
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Arma de chumbinho foi apreendida por equipe da Guarda Civil após patrulhamento pelo bairro Caminho da Luz

Homem é detido após atirar em cachorro
Cadela precisou passar por cirurgia e está fora de perigo; homem foi flagrado por homens da Guarda Civil

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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Na última sexta-
-feira (15) um 
homem foi fla-

grado com uma arma 
de chumbinho atirando 
contra uma cachorra, no 
bairro Caminho da Luz.

A equipe da Guarda 
Civil fazia patrulha-
mento no local e conse-
guiu deter o homem em 
sua residência. A cadela 
apresentava ferimentos 
e um dos disparos aca-

bou acertando um dos 
pulmões.

A cadela foi socorri-
da para o Hospital Ve-
terinário da Unimax e 
passou por uma cirurgia 
e já está fora de perigo.

Em depoimento o 
autor confessou ter ati-
rado com uma espingar-
da de pressão, na qual 
entregou aos guardas. 
Ele  também rela tou 
que foi ameaçado pela 
cadela, mas segundo 
testemunhas isso não 
teria acontecido.

FLAGRANTE
Motorista é detida após ser 
flagrada dirigindo alcoolizada

CRIME
Homem é baleado no Jardim Hubert 

Na madrugada do úl-
timo dia 15, uma mãe 
com seu filho foi flagrada 
dirigindo embriagada no 
Bairro Tancredo Neves.

A equipe da Guarda 
Civil deu sinal de para-
da, porém a mulher não 
obedeceu a ordem dando 
início a um acompanha-
mento, quando próximo 

ao Habib´s, na avenida 
Fábio Engenheiro Ro-
berto Barnabé ela perde 
o controle do carro e 
bateu em uma parede. 
Mesmo com o veículo 
danificado ela continuou 
a fugir dos guardas, mas 
foi cercada pela equipe.

Ao descer do auto-
móvel, os guardas veri-

ficaram que um bebê de 
aproximadamente dois 
anos estava preso na ca-
deirinha. A criança foi 
levada até residência da 
avó materna e a mãe enca-
minhada até à Delegacia.

Foi estipulada uma 
fiança no valor de 2 mil 
reais. A mulher realizou o 
pagamento e foi liberada.

Na noite de terça-fei-
ra (19) um homem iden-
tificado como Valdecir 
Ormindo dos Santos 
foi baleado com tiro no 
peito, no Jardim Hubert.

Segundo informa-
ções de testemunha, o 
autor do disparo iden-
tificado como Advando 

Batista Ramos chegou 
em veículo verde e pra-
ticou o crime com uma 
espingarda. Policiais 
fizeram patrulhamento 
e localizaram o veículo 
no interior da uma resi-
dência.

Ao ver os policiais o 
autor fugiu para o inte-

rior da residência e con-
seguiu escapar. Dentro 
da residência os guarda 
localizaram munições, 
pacotes de cigarros, e 
uma garrucha. A vítima 
foi socorrida encami-
nhada para Unidade de 
Pronto Atendimento 
(UPA).

FUGA
Guarda Civil e Polícia Militar procuram 
autor de disparo de arma de fogo

Na noite dessa terça-
-feira (19), o Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho da Guarda Civil 
recebeu uma ligação do 
Corpo de Bombeiros, soli-
citando um apoio no local.

Por volta das 20h, po-
pulares pararam no Posto 
de Bombeiros com um 
indivíduo baleado. Eles 
informaram que dono de 
um bar próximo ao Bairro 
Veredas da Conquista efe-
tuou o disparo e evadiu-se 

em um veículo Uno verde.
Os operadores do CO-

ADE imediatamente re-
correram ao sistema de 
monitoramento veicular 
e descobriam a placa do 
veículo suspeito.

As viaturas da Guar-
da Civil e da Polícia 
Militar foram informa-
das sobre um possível 
individuo armado nas 
proximidades do Bairro 
Veredas da Conquista e 
deslocaram até lá para 

tentar localizar o suspeito.
Uma das equipes da 

Polícia Militar locali-
zou o veículo, porém 
o motorista ao ver os 
policias se aproximando 
evadiu-se por uma mata 
existente no local.

O veículo foi apreendi-
do e apresentado na dele-
gacia de polícia. O indiví-
duo baleado foi socorrido 
pela Unidade de Resgate 
até o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo.
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A Uptime está localizada na Rua Pedro Gonçalves, 936, Centro, Indaiatuba

Uptime: Aprenda inglês com realidade virtual 
Escola aplica tecnologia para aprender inglês de maneira rápida e definitiva

FOTOS:  UPTIME
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Em Indaiatuba,  unidade completará 10 anos de funcionamento

A Uptime é uma 
escola de in-
glês que leva 

tecnologia à sala de 
aula por meio de ati-
vidades exclusivas que 
inclui realidade virtu-
al e aumentada. Com 
mais de 200 escolas e 
parceiras estratégicas, 
a empresa no mês de 

agos to  comple ta  18 
anos  de  a t iv idade e 
es tá  presente  nos  5 
continentes com sedes 
em Belo Horizonte e 
na California/EUA . 

Em Indaiatuba,  a 
unidade é administra-
da por Albert Boratto 
e completará 10 anos 
de funcionamento no 
mês de setembro. “A 
Uptime é uma empresa 
que possui um dife-

rencial em relação as 
escolas convencionais 
no mercado, pois os 
métodos utilizados são 
eficazes, permitindo 
que aluno aprenda 12 
vezes mais rápido. So-
mos a empresa se tor-
nou a primeira escola 
de inglês do mundo 
a trabalhar com tec-
nológica de realidade 
virtual e aumentada”, 
expl ica  Borat to .  “A 
inclusão da realidade 
virtual junto ao ma-
terial  didático é um 
verdadeiro marco da 
empresa”, completa.

Além disso, na Up-

time estão atrelados 
aos carros chefes da 
marca que é o método 
de ensino baseado em 
neolinguística e mne-
mônica, curso de curta 
duração e com horários 
flexíveis. 

Boratto explica que 
quando o aluno se in-
teressa em estudar na 
Uptime ele irá encon-
trar um método de en-
sino revolucionário. 
“O nosso curso exige 
dedicação e o aluno 
que cumpra com to-
das as  propostas  do 
método ,  com cer te-
za terá um resultado 

magnifico”, enfatiza. 
“Através de uma visita 
é possível avaliar qual 
o curso é indicado para 
cada perfil”, finaliza.

Eficácia da tecnolo-
gia na edução
As atividades em reali-
dade virtual consistem 
em uma experiência 
imers iva ,  em que  é 
possível transportar o 
usuário para qualquer 
ambiente contextuali-
zado para uma situa-
ção de aprendizado, o 
que é feito através dos 
óculos VR, principal-
mente. Nesse caso, o 

isolamento dos estí-
mulos externos faci-
l i ta  a  memorização, 
o  en tendimento  e  o 
aprendizado.

Então se você quer 
aprender inglês de uma 
forma revolucionária e 
com o melhor método de 
ensino, vá até a Uptime 
e conheça. A Uptime 
está localizada na Rua 
Pedro Gonçalves, 936, 
Centro. Para mais infor-
mações (19) 3016-7790 
ou através do site www.
uptime.com.br. Siga a 
Uptime nas redes sociais 
/UPTIMEoficial/ UPTI-
MEindaiatuba.



Horóscopo de 21 a 28/03  
Por Alex Costa Guimarães
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Psicóloga e psicopedagoga Cristiane Ayosa integra obra

Educação é tema de coletânea 
que reúne diversos profissionaisAriano concentre-se em melhorar sua maneira de se co-

municar com os outros, agora é hora de realizar pequenos 
cursos, trocar idéias com as pessoas, conversar com irmãos, 
enfim, o momento é de desenvolvimento e expansão de sua 
clareza mental e de diminuir a distância entre os outros. 
Tenha cuidado com o que falar para não gerar discussões e 

fofocas que podem criar difculdades desnecessárias.

O taurino tem a possibilidade de encontrar amizades que 
geram bons momentos para sua vida. Seus projetos de vida 
estão em andamento, mas não tem a velocidade que dese-
jaria. É preciso esperar tempo de amadurecimento dos fatos. 
Problemas com familiares podem ocorrer durante os próx-
imos 20 dias.

Algumas amizades podem trazer certas dificuldades para o 
nativo, mas essa semana termina essa situação. O Geminia-
no precisa se cuidar pois as proximas semanas trarão muita 
energia pra sua vida e isso pode deixá-lo  agitado demais e 
mais temperamental que antes. Mantenha a calma e use o 
raciocínio lógico para que consiga lidar com os fatos.

Até o dia 28 desse mês o canceriano pode enfrentar algumas 
confusões de interpretações e entendimentos em sua filoso-
fia de vida, pode acreditar que a vida é de um jeito e se verá 
tendo que renovar essa maneira de pensr a vida. Deve ter 
cuidado com suas recordações que podem ser tendenciosas 
e leva-lo para sentir emoções de fatos que não foram reais.

O leonino precisa saber lidar com planejamento no ambiente 
de trabalho. É preciso saber recuar quando for preciso, caso 
contrário, momento de grande dificulades no trabalho pode 
vir a enfrentar. No romance o nativo tem grandes oportuni-
dades de iniciar um relacionamento com pessoas que estão 
longe ou morando longe ou que sejam estrangeiros.

Uma grande mudança no íntimo do virginiano está sendo 
processado nos próximos 20 dias. Novas amizades, novos 
sonhos, novas buscas, um chamado interior está ocorrendo 
para ir em busca de uma nova consciencia. Uma nova per-
cepção e clareza das situações está sendo gerada.

O foco dos librianos nesse momento está relacionado com 
seu trabalho ou com sua saúde. Suas maiores dificuldades 
estarão nesse momento nesses dois setores. É importante 
saber que sua mente é a responsável pela boa parte das 
situações complicadas que está vivendo, seja em sua saúde 
seja no trabalho.

O escorpiano tende a enfrentar certas dificulades nesse mo-
mento que a vida tenta mostrar fatos para seu crescimento 
interior. O momento pede maior percepção de que dinheiro 
não é tudo. É importante saber lidar com a afetividade, di-
plomacia e a visão que os outros tem daquilo que enxerga-
mos. Os excessos não são bons.

Logo o sagitariano estará saindo de uma situação onde sua 
energia estava baixa e voltará ficar mais atuante. Por ora, 
o nativo tem a oportunidade de criar condições para seu 
crescimento, e o que implantar nesse momento refletirá no 
futuro em novas situações que o expandirá a novos rumos.

A vida profissional do capricorniano está bem agitada e seu 
tempo parece que não sobra muito para fazer outras coisas, 
mas é importante aprender a lidar com sua agenda. Muitas 
mudanças para sua familia, ou seu lar, ao longo destes 20 dias, 
o nativo também estará em processo profundo de mudanças.

Tudo o que é mutio rígido tende a quebrar. Mesmo que esa 
rigidez seja mental. Esssa talvez seja a maior lição dos próxi-
mos 20 dias para o aquariano que também está recebendo um 
chamado para se autoconhecer e diminuir suas dores emocio-
nais. Não resista, se permita ter novos conhecimentos, novas 
informações de vida e novos horizontes podem se abrir.

Momento de muita agitação para o pisciano onde seu 
conjuge pode estar confuso com relação a várias cois-
as, incluindo seu relacionamento. Talvez o nativo gaste 
com o trabalho ou precise desenvolver a percepção de 
como lidar com seu ambiente mais próximo para evitar 
se envolver em fofocas e picuinhas que só o atrasaria 
em seus trabalhos.
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Discutir os cami-
nhos da Edu-
c a ç ã o  e  s u a 

importância como fer-
ramenta transformadora 
da sociedade são temas 
do livro Educação – 
Caminhos Possíveis , 
lançado em dezembro 
do ano passado, e que 
conta com a participa-
ção da psicóloga e psi-
copedagoga Cristiane 
Ayosa, de Indaiatuba, 
autora do artigo O De-
senvolvimento Psicope-
dagógica da Criança. 

O livro foi idealizado 
e organizado pela pro-
fessora Lilian Fernandes 
e apadrinhado pela Aca-
demia de Letras, Artes e 
Cultura do Brasil (ALA-

C-BR), em parceria com 
o Instituto Educacional 
Gênesis. O livro reúne 
relatos de prática, proje-
tos e artigos de profissio-
nais da Educação e áreas 
relacionadas. O lança-
mento oficial aconteceu 
dia 7 de dezembro, na 
Assembleia Legislativa 
de São Paulo. 

“Fiz magistério e par-
ticipei de um projeto de 
especialização, oferecido 
pelo governo federal, na 
época. Minha turma se 
formou e tomamos rumos 
diferentes”, lembra Cris-
tiane. “Então, há cerca de 
três anos atrás, a Lilian 
nos procurou, sugerindo 
que escrevêssemos ar-
tigos com temas livres, 
mas que tratassem sobre 
Educação dentro das nos-
sas especialidades”. 

Formada em Magis-
tério e Psicologia, com 
pós em Psicopedago-
gia, Neuropsicologia e 
Neuropsicopedagogia, 
a autora comenta a es-
colha do tema de seu 
artigo. “Trabalho no 
Centro Médico São Ca-
milo e me especializei 
em crianças e adolescen-
tes. Estou apaixonada”, 
ressalta. “Como gosto de 
criança e estava fazendo 
outras especializações, 
fui para o lado da psico-
pedagogia, abordando 
o desenvolvimento da 
criança, desde o seu nas-
cimento, e o papel da fa-
mília em seu crescimen-
to. Tudo isso misturado 
com minhas próprias 
experiências como mãe, 
além das dúvidas mais 
frequentes dos pais”. 

O livro deve ser o pri-
meiro de uma série. “A 
obra não está à venda, 
mas em busca de patro-
cinadores para distribuir 
o livro na rede pública de 
ensino. O projeto inclui 
ainda treinamento para 
os professores”, revela. 
“Cada um dos autores 
ficou com quatro edi-

ções, mas aqueles que 
se interessarem podem 
me procurar que a edi-
tora pode providenciar 
novas edições”.

Experiência
Cristiane aprovou a ex-
periência. “Primeira-
mente, foi maravilhoso 
rever amigos de 20 anos 
atrás, que hoje são dou-
tores e mestres”, destaca. 
“Sempre tive vontade de 
escrever um livro. Fiz 
psicologia, fui mãe. Pen-
sei em escrever um blog, 
mas sou muito reserva-
da. Para o futuro, escre-
ver um livro seria legal, 
até porque prefiro seguir 
essa linha acadêmica”. 
Educação – Caminhos 
Possíveis conta ainda 
com a participação da 
pedagoga Taciana Apa-
recida Frota Zaniratto, 
também de Indaiatuba. 

Para saber mais ou 
encomendar sua edição, 
basta mandar mensagem 
para (19) 99542-3538 ou 
falar com a psicóloga e 
psicopedagoga Cristiane 
Ayosa no Centro Médico 
São Camilo pelo telefone 
(19) 3834-4877.
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Vitrine Cultural e Gastronômica acontece na Estação Ferroviária entre os dias 26 e 29

Projeto reúne teatro e oficinas em Museu

Projeto de forma-
ção de plateias e 
democratização 

da cultura, o Vitrine 
Cultural e Gastronô-
mica já alcançou mais 
de 71 mil pessoas em 
diversos estados nos 
últimos cinco anos e 
volta a São Paulo. Em 
uma estrutura itineran-
te, que inclui palco e 
arena com espaço para 
250 pessoas sentadas, 
o público acompanha 
e participa de uma pro-
gramação que tem o 
teatro como carro chefe 
e inclui ainda aulas e 
oficinas de culinária 
para crianças e adultos. 

As apresentações 
ocorrem entre os 26 a 29 
de março em Indaiatuba, 
mas a abertura acontece 
na próxima segunda-fei-
ra (25), com uma sessão 
gratuita da animação 
Ratatouille (2007), com 
promoção da Secretaria 

Municipal de Cultura. 
A exibição acontece 
no Museu da Estação 
Ferroviária, na Praça 
Newton Prado (Jardim 
Pompéia), que também 
abrigará a Vitrine Cul-
tural e Gastronômica.  

Ratatouille se passa 
em Paris. Remy é um 
ratinho que sonha se tor-
nar um grande chef de 
cozinha e decide visitar 
a cozinha do restaurante 
do famoso chef Auguste 
Gusteau. Lá ele conhece 
Linguini, um atrapalhado 
ajudante que não sabe co-

zinhar e precisa manter o 
emprego a qualquer cus-
to. Eles se tornam amigos 
e decidem se ajudar.

Teatro 
Dois grupos de teatro 
vão se revezar na tarefa 
de divertir o público. 
A companhia Casa do 
Bispo Atelier apresenta 
a peça A Hora é Agora, 
a história de dois inven-
tores muito atrapalha-
dos que resolvem unir 
as forças para buscar 
soluções criativas para 
a preservação do meio 

ambiente e ensinar as 
pessoas a se alimentar 
de forma saudável. 

Já a turma da Face 
Produções exibe o espe-
táculo As Aventuras de 
Bibi. Nessa narrativa, 
Bibi, que é uma menina 
muito popular, é alvo 
de um feitiço e adoece. 
E é nesse momento que 
seus melhores amigos, 
a cenoura e a couve, 
entram em cena para 
ajudá-la a se recuperar.

 As crianças poderão 
ainda participar da Ofici-
na Kids, onde aprendem 

noções básicas da culi-
nária e recebem dicas 
para preparar refeições 
saudáveis. Mais tarde, 
os adultos acompanham 
workshops sobre pratos 
mais elaborados, com a 
chef Bia Andrade. 

“O Vitrine Cultural 
e Gastronômica é um 
projeto muito especial. 
De forma leve e diverti-
da, com muita cultura e 
alegria, os artistas trans-
mitem ao público men-
sagens importantes e de-
monstram mais uma vez 
que o teatro é excelente 
ferramenta de formação 
do cidadão. A progra-
mação paralela, na nos-
sa estrutura semelhante 
a uma cozinha, mostra 
ainda que uma refeição 
saudável pode ser sabo-
rosa”, diz Jefferson Bevi-
lacqua, diretor da Magma 
Cultura, produtora do 
projeto. “A formação de 
plateias, parte essencial 
do projeto, é comple-
mentada pela inclusão, 
com a oferta de sessões 

especiais com tradução 
de libras e o atendimen-
to, dessa forma, a uma 
parcela importante da 
sociedade brasileira”.

O projeto Vitrine Cul-
tural e Gastronômica, que 
tem apoio do Ministério 
da Cidadania por meio da 
Lei Rouanet de incentivo 
à cultura, é produzido 
pela Magma Cultura e 
tem patrocínio da Tetra 
Pak. As atividades serão 
direcionadas para estu-
dantes das escolas mu-
nicipais da cidade e tam-
bém para alunos da Fiec 
(Fundação Indaiatuba de 
Educação e Cultura).

Programação
26 a 29 de março
Local: Estação Ferroviária
8h30 - Apresentação teatral
10h - Apresentação teatral
14h - Apresentação teatral
15h30 - Oficina Gastro-
nômica Kids
19h30 - Workshop Gas-
tronômico*
* No dia 29, workshop 
acontece às 16h30



Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

A Coluna do Chef dessa semana fala sobre um prato delicioso, um de meus preferi-
dos. Não posso dizer que é um prato leve, mas por ser cozido também não é muito 
pesado. Importante é que o Ragú, seja de rabada ou de ossobuco, é uma delícia. 
Encorpado, ele serve para se comer com uma massa, no caso sugiro o nhoque, ou 
também com um antepasto, servido com fatias de pão tostadas. Barato e fácil de 
fazer, o Nhoque ao Ragú de Rabada é minha sugestão de hoje.
O nhoque pode ser feito em casa, a receita clássica é facilmente encontrada na 
internet ou pode se comprar pronto nas boas rosticerias da cidade. Este pode ser 
de batata ou até mesmo de mandioquinha.   
Confira a receita:

Ingredientes para o Ragú
• 2kg de rabo de boi em pedaços
• 2 cenouras 
• 2 cebolas medias picadas
• 1 salsão cortado em pedaços pequenos
• 1 xícara de chá de salsinha picada
• 2 folhas de louro
• 60gr de presunto gordo
• 2 colheres de sopa de azeite extra virgem
• Sal e pimenta do reino
• 1 xícara de vinho tinto seco
• 500gr de tomates sem pele 
• 1 ramo de tomilho fresco
• 1 pau de canela
• 4 cravos inteiros
• Raspas de 1 limão

Modo de preparo:
Em uma panela grande de fundo grosso coloque o rabo, 1 cenoura, o salsão, 1 cebola 
e a salsa, tudo picado. Coloque água com sal suficiente para que tudo flutue. Traga 
à fervura e deixe por 4 horas, retirando e eliminando a espuma que o cozimento 
fará. Quando a carne estiver tenra, coe tudo e reserve o caldo separado da carne. 
Finalmente pique a outra cenoura, a cebola restante, a folha de louro, e o presunto. 
Aqueça o azeite numa panela, junte os ingredientes picados e o rabo de boi cozido, 
refogue tudo até dourar. Adicione o vinho, os tomates, o tomilho, os cravos, a canela, 
as raspas de limão, e deixe ferver em fogo brando por 30 minutos. Adicione o 
caldo de cozimento reservado até que fique com uma consistência boa para molho.
Cozinhe o nhoque e coloque em um pirex, cubra com o Ragú, salpique queijo 
ralado e leve ao forno para gratinar.

Buon Apetitto !!!
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SANARE promove mais uma turma de NR 35 - Segurança no Trabalho em Altura

Rosimary e Bruno no Cintra Restaurante Fabiano e Daiana Toso curtindo a noite na Pizzaria Torrelaguna

Wilde da Will Modas sempre muito carinhosa com todas as 
suas clientes

Rafael, Camila e Perterson da Sonholar receberam um delicioso 
bolo da Bolo da Madre, um presente do Mais Expressão

Joice e Vera receberam 
seus convidados na  
inauguração da loja Só 
Mais um Detalhe, no 
Polo Shopping



 

 

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS DE FEVEREIRO - ATENTO

ELISANGELA, dia 10ANDRESSA, dia 17

MARIA ROSA, dia 24SIDNEI, dia 09 JORDANE, dia 26 MICHAEL, dia 26

URSULA, dia 17

MARIA, dia 19MARCELA, dia 03

ROMILDO, dia 09

JOAQUINA, dia 26 JOSENILDA, dia 23

JELIEL, dia 29 JHONATAN, dia 27

JACQUELINE, dia 18GILBERTO, dia 24
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Lançamento da edição 2019 do Goût de France, 
“Gastronomia Francesa Clássica”, e do festival do 
mesmo nome, que prosseguirá após o evento. O 
lançamento aconteceu na quarta-feira, 13 de março, 
no Le Triskell Bistrô. O Goût de France acontecerá 
no dia 21 de março e o festival segue até 7 de abril. 
Gilles Mourier convidou a imprensa local para apreciar 
o que será se rvido no Goût de France e no Festival.

A edição 2019 da Mostra Sustentável de Campinas 
será lançada dia 21 de março No domingo dia 17/03, 
foi dia de compartilhar o almoço com os sempre 
queridos Kleber Patricio e Roberto Pinto Ribeiro, no 
Restaurante Simetria do The Royal Palm Tower de 
Indaiatuba, a convite de Kleber. 

Mais um campeonato que começa. Já sabíamos que não 
seria fácil (e não foi). O jogo que ocorreu em São José 
dos Campor, foi em homenagem à mãe do nosso atleta 
Bruno, o emicida, que fez sua passagem na data de ontem 
15/03. Força Emicida. O Score foi Tornados 08 x São José 
36. Parabéns ao São José pela vitória. Seguimos unidos. 
Sempre Avante. Parecia que os Deuses do Rugby queriam 
batizar o novo uniforme do Tornados, choveu e choveu 
muito, com uma peculiaridade, a chuva começou assim 
que o jogo também começou, parando no final do primeiro 
tempo e reiniciando no começo do segundo tempo, parando 
novamente no final do jogo. Pronto meninos nosso novo 
uniforme já está definitivamente batizado. 

Acreditando que a cultura é um meio de desenvolvimento 
e transformação social, a ABID promove esta 
transformação por meio de aulas de dança (jazz) no 
Projeto CIF Oficina de Dança. O projeto atende 80 
crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. As aulas do 
Projeto Festival de Dança Criança Indaiatubana Feliz 
2019 começaram em fevereiro a todo vapor. O projeto 
deste ano é realizado com o patrocínio de grandes 
parceiros, como Tuberfil, Mann + Hummel Brasil, 
Chevrolet, Cellier, Keltec, Anudal e Diso e também 
conta com o apoio da Lógica Assessoria Contábil. 
Os patrocínios foram realizados por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura – Rouanet.

No próximo dia 30 de março, 
às 11h, o Royal Palm Tower 
Indaiatuba recebe o evento 
de finalização do Projeto Arte 
no Muro, que nesta ocasião 
apresenta o trabalho da artista 
plástica Raíssa Schroeder.
O projeto tem como intuito 
apresentar um novo visual à 
área externo do hotel a cada 
semestre. Outros artistas 

poderão participar dessa ação e encaminhar o 
portfólio com os seus trabalhos até o dia 31 de julho, 
no e-mail marketing@royalpalm.com.br. No evento, a 
artista Raíssa Schroeder vai finalizar sua obra iniciada 
em 21 de março no muro do hotel. Após o término, o 
Simetria Restaurante vai receber os convidados para 
um almoço com a tradicional Feijoada do Royal.



Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Center 
Noivas “Magnólia”. Inspirada na flor magnólia utilizada 
a perfumaria requintada pela sua fragrância doce. O 
significado dessa flor remete à nobreza, perseverança, 
dignidade e à beleza esplêndida. E é isso que as noivas 
buscam encontrar em seu vestido de noiva. Vestidos 
com cortes e modelagens perfeitos e preocupação 
com os tecidos e suas texturas, pedrarias, bordados e 
transparências. Quando a noiva passa deixa um rastro 
desta flor tão cheirosa. Coleção maravilhosa. Dê uma 
espiada também na coleção moda festa longos e curtos, 
da nova coleção verão que está deslumbrante (venda e 
aluguel). Rua: Ademar de Barros nº 1011 - WhatsApp 
(19) 99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760.

Adelaide Decorações

Bar do Alemão

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

É seu aniversário? Quer marcar um evento com a 
galera da empresa? Com a família e os amigos? O 
Grenelle Gastro Pub monta pacotes especiais para 
comemorações com 10 ou mais pessoas todas as 
quintas-feiras. Para mais informações é só mandar 
mensagem para F.: (19) 99149-9733 / (19) 3834-4802.  

Agora é hora de pensar em persianas, cortinas, papel 
de parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e 
carpetes. Então ligue já para a Adelaide Decorações. Há 
mais de 20 anos fazendo sucesso com seu bom gosto 
e profissionalismo. Tecidos nobres e o que há de mais 
moderno no mercado. Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 
3894-4638 / (19) 99763-2829. (Atendimento no anúncio 
abaixo). Você vai adorar e seu bolso também!

No Bar do Alemão além do tão famoso e tradicional 
cardápio, você pode saborear de terça à sexta, pratos 
executivos por R$31,90 a R$47,90 com salada e 
sobremesa. São fantásticos, corra!

Na última segunda-feira na sessão da câmara o vereador 
Alexandre Carlos Peres fez a indicação da Rua: Adolpho Cheskys 
no Jardim Moriyama, que teve votação unânime dos vereadores. 
O tão saudoso Adolpho Cheskys era carioca, mas indaiatubano 
de coração, onde residiu por quase quatro décadas. Homem 
influente e muito querido. Proprietário da tão conhecido agencia 
de turismo Over Seas e atuante na política da nossa cidade 
chegando a ser presidente de dois partidos políticos. Homenagem 
mais que merecida. Na foto a esposa Matilde Cheskys com os 
vereadores Alexandre Peres e Cebolinha.

Fabio saboreando a maravilhosa costela do Restaurante 
Kostela do Japonês.

Os amigos Osvaldo, Felipe e Guilherme, esta semana 
no Restaurante Kostela do Japonês.
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O lindo e simpático casal João Gabriel e Maria Eugênia 
saboreando as delicias do bar do alemão no último sábado.

Dr. Leandro, junto com sua esposa Clemance e os filhos 
Beatriz e Gabriel saboreando a maravilhosa parmegiana 
do Bar do Alemão, no último domingo 

Casamento 
de Tamires 
Cesário. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente.  
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Kátia Gaspar e Caroline Leite da JK Espaço Mulher no 
Café da Manhã Especial do Dia Internacional da Mulher 
no Indaiatuba Clube

Tiago Costa e 
Paula Palhares 
Miss São Paulo 
no Indaiatuba 
Clube no 
domingo dia 
16/03 , no Café 
da Manhã em 
homenagem as 
mulheres, como 
cabeleireiro 
oficial ele 
ficou com a 
responsabilidade 
de deixar as 
modelos que 
desfilaram muito 
mais lindas.

Nessa semana o programa EXPRESSÃO NO AR recebeu 
Sandro Coral superintendente do SAAE e o Maestro da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba Paulo de Paula, se você perdeu é só 
acessar nosso canal no youtube ou nossas redes sociais.

Vitória e Célia, da Criativa Móveis Artesanais, recebendo 
na loja Isa Costa, que foi a primeira cliente da loja

Equipe Pedagógica do Colégio Meta esteve em São Paulo 
para conferencia de ensino do sistema educacional Ético

Cibele Lima, Fábio Pedroso e Carine Pedroso, na 
inauguração do Videira Hall, que inaugurou no dia 14/03 
em Videira, um novo espaço para festas e eventos, o 
Mais Expressão deseja muito sucesso.

Na segunda feira dia 18/03, a pequena e doce Julia 
Pinink fez aniversário, completou 9 aninhos, o que dizer 
dessa menina, estudiosa, esforçada, encantadora. O Mais 
Expressão, Sirlei e seus Pais, desejam de coração que 
você seja muito feliz sempre, bjos.

Sara e Larissa da Aquamarine , participaram no dia 16/03 
do evento do Indaiatuba Clube no café em homenagem as 
mulheres, levando a Agua Ibira e apresentando a todas as 
mulheres presentes.

No domingo dia 16/03 o Indaiatuba Clube fez em homenagem 
as mulheres um café da manhã muito especial e junto com a 
Lucia Ramos fizeram um lindo desfile que emocionou a todos 
presentes com a presença de Dona Gisela e Dona Elisabete que 
desfilaram com uma lingerie feita especialmente para portadoras 
de câncer de mama, a Musa Vanessa Alves e Paula Palhares 
Miss São Paulo também desfilaram com lindas lingeries.

Marcos e Matheus da Rbc, curtindo um som da dupla Deco 
e Bueno no Zé Ferreira!

Fábio Alexandre e Sandro Coral

Fábio Alexandre e Paulo de Paula
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CA06223 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC. 135,49 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, 
escritório, sala de estar e jantar integrada, la-
vabo, cozinha planejada, WC Social, lavanderia, 
quintal com churrasqueira, garagem para 3 
autos 1 coberta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.
CA08197 - VILA SUIÇA - AT.300 m², AC 169 m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Súite), WC Social, 
Sala de Estar, Sala de TV, Copa e Cozinha, Des-
pensa, Lavanderia, Banheiro de Empregada, 
Área Gourmet, Quintal, Garagem P/ 04 Autos e 
Jardim. R$ 2400,00 + IPTU

VENDA:

AP4450 -  VILA MARIA HELENA - AU. 67m² -  02 
dormitórios sendo um suíte, WC social, sala, 
cozinha, varanda com área gourmet, área de 
serviço, sol da manhã, uma vaga de coberta, en-
tregue com móveis planejados. R$ 280.000,00.
CH01728 - AT.1000m² - AC.230m² - EXCELENTE 
CHÁCARA COM INFRAESTRUTURA DE LAZER 
- VALE DO SOL / INDAIATUBA - 04 dormitórios 
sendo 02 suítes (01 fora da casa), WC social, 
cozinha americana com armários, 02 salas, 
área gourmet, piscina, pomar, garagem para 06 
autos sendo 02 cobertas. Chácara conta com 
poço artesiano com 6 metro d’água e ampla 
área verde. R$ 550.000,00
CA08171- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150 m² AC.170 m² - Sobrado com 03 suítes 
sendo uma master, WC social, sala 02 ambien-
tes, cozinha, área gourmet, lavanderia, garagem 
para 03 autos, portaria 24 horas, piscina, acade-
mia, salão de festas, Playground. R$ 646.000,00

negócios & classificados
Nº 839

CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², 
AC 120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala ampla dois ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia fechada 
com armários, espaço gourmet com chur-
rasqueira, pia com armários, WC externo, 
garagem para 02 autos sendo 01 coberta. 
**Condomínio novo com piscina adulto/
infantil, salão de festas, quiosque de chur-
rasqueiras, quadra poliesportiva, portaria 
24hs.* R$ 570.000,00.
CA08010 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 102,65 
- 3 dormitórios (1 suíte), sala com pé direito 
alto, WC social, cozinha, lavanderia, churras-
queira e garagem para 2 autos. R$ 435.000,00
CA06873 - VILA CASTELO BRANCO - 
AT.125 m² AC.110 m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
churrasqueira, banheiros com box, portão 
eletrônico, garagem coberta para 02 autos 
R$ 390.000,00.
CA08138 - Residencial Bréscia - AT. 200,00 
m², AC: 131,00 m², 03 dormitórios, sendo 
1 suíte, Sala, WC social, Cozinha, área de 
serviço, churrasqueira, preparação para 
aquecimento solar e ar condicionado, 2 
vagas de garagem sendo 1 coberta. R$ 
480.000,00
CA07970- JARDIM RESIDENCIAL - MARIA 
DULCE - AT. 300m² AC.180m² 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, cozinha, sala 02 
ambientes, área gourmet, área de serviço, 
excelente acabamento, ótima localização, 
área de lazer completa, garagem para 02 
autos, portaria 24 horas, R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

SL00771 - VILA APARECIDINHA - AU. 35 m² - 
sala com 1 wc e uma copa no andar pra uso co-
mum. R$1.400,00 + Condomínio (IPTU incluso).
GL00334 - COMERCIAL VITÓRIA MARTINI 
- AT 500 m² AC 490 m² - Galpão industrial 
novo com recepção, WC, escritório amplo 
no piso superior, área fabril de 220m², 
refeitório, vestiário masculino e feminino, 
garagem na fachada para 04 autos, entra-
da para caminhão na parte da frente. R$ 
6.000,00 + IPTU.
AP04452 -  PREMIUM RESIDENCE - AU 91 m² 
-  03 dormitórios sendo 02 suítes todos com 
armários, cozinha planejada, sala dois ambien-
tes, wc social, lavanderia, varanda gourmet, 
garagem para 02 autos coberta. R$ 2.000,00 + 
CONDOMINIO + IPTU.
CA08187 - VILA MARIA HELENA - AT. 175m² 
Ac.135m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, excelente localização 2.000,00 + IPTU
CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha com armários planejados, 
wc social, quintal com churrasqueira e gara-
gem para 2 autos. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 2.750,00 
+ COND +IPTU.
AP04421 - SPAZZIO LIVENZA - AU.75m²- EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO-02 Dormitórios, 
sendo 01 suíte, wc social, sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet. R$ 1.200,00 
+COND.+IPTU.

AP04429 - AU 55m² - JARDIM ALICE -  INDAIATUBA - 02 dormi-
tórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, elevador, salão de 
festa, mini quadra, piscina, OASIS, portaria 24 horas, sistema de 
segurança com vídeos, cerca elétrica, próximo ao mercado, res-
taurante, a 5 minutos do parque ecológico, 01 vaga. R$ 280.000,00

CA08180 - JARDIM REGENTE - AT. 160 m² AC 100 m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha planejada, lavanderia, WC social, 
churrasqueira com balcão e garagem para 2 autos. Imóvel com 
porcelanato e piso laminado, suíte com pia dupla e preparação 
para ar condicionado. R$ 370.000,00.

CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², AC 200m² - 03 
suítes (1 com ar condicionado), WC social, hall de entrada, la-
vabo, sala de estar e TV, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
despensa, churrasqueira, balcão com pia, WC externo, garagem 
para 04 autos, sendo 02 cobertas. R$ 2750,00 + IPTU.

AP04451-AU.110m²- 3 dorms tds com armários planejados, sendo um suíte 
com closet e varanda, sala para dois ambientes com varanda gourmet, 
sala íntima tv/escritório, coz. ampla c armários planejados, ótima lavan-
deria, banheiro para empregados, lavabo, 03 garagens carro, 01 garagem 
moto, bicicletário, ótimo depósito no subsolo. R$ 2.500,00 + COND.+ IPTU

AP04443- DUE - AU.130 m²- 03 Suítes, wc social, sala es-
tendida, cozinha americana planejada, lavanderia, varanda 
gourmet com churrasqueira, hobby box fechado planejado 
com prateleiras,03 vagas de garagem cobertas, vista para 
piscina. R$ 3.500,00 + COND.+IPTU.

CH01735 - TERRAS DE ITAICI - AT. 2000 m² AC:420 m² - EXCE-
LENTE CHÁCARA EM TERRAS DE ITAICI totalmente reformada, 
avarandada, casa principal com 03 dormitórios sendo 1 suíte 
planejada + 01 suíte no piso inferior, sala de tv com lareira, 
sala de estar, banheiro social, roupeiro, Copa e cozinha com 
armários planejados, sala de jantar, piscina 100mil litros, sauna, 
churrasqueira e fogão à lenha, forno de pizza, jardim, árvores 
frutíferas, edícula podendo ser casa de caseiro, ar condicionado, 
água de rua. R$ 1.300.000,00.



VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: 
CH 00328
 03 DORM, SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, A.S, EDÍCULA 
COM WC, POMAR, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA. 
R$ 510.000,00.

JD. MORADA DO SOL – 
CH 00332 - 
03 DORM, SALA, COZ, 
03WC, ÁREA GOURMET, 
PISCINA; 04 VAGAS.
VALOR LOCAÇOA: 1.800,00     
VENDA: 700.000,00.

LAGOS DE SHANADU-
-CH00324 -  03 DORM,03 
SUÍTES C/ CLOSET, WC, 
SALA, COZ C/DESPENSA, 
02SALA, CHURR, PISCI-
NA, CANIL,04 VAGAS. R$ 
1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI 
–ITAICI – 
CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LAV 
E WC. 06 VAGA, AREA 
GOURMET, PISCINA. 
POMAR, CASA FERRA-
MENTAS. 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. PISO INFE-
RIOR: 03 DORM, SUITE,04 
SALA , LAVABO, WC, COZ, 
ARE GOURMET C/ WC E 
PISCINA 8X4. A.T: 1.000M 
A.C: 400M² 
VALOR: 1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150M² R$148.000,00 

JD. ALICE – TR00795
TERRENO DE 125 M² - R$ 
165.000,00

JD. HELVÉTIA – TR00796
TERRENO DE 255 M² - LOTE 
12 R$ 170.000,00

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

JD. REGINA – TR00731
TERRENO  370 M² (CAÍDA P/
FRENTE). R$ 240.000,00

TERRENO DE 400 M². - R$ 
339.000,00

JD.VILA PARAISO– TR00797
TERRENO DE 492,54 M²- R$ 
450.000,00

TE00002 JARDIM TURIM- 150 
METROS.
TERRENO VÁRIOS LOTES R$ 
112.000,00 

TE00010 COND. JARDIM DOS 
IMPÉRIOS-150 METROS.
T E R R E N O  2  L O T E S  R $ 
125.000,00
 
T R00805 J A R D I M L A U R O 
BUENO- 180 METROS.
TERRENO R$ 150.000,00
 
TE00006 JARDIM TURIM-150 
METROS.

TERRENO VÁRIOS LOTES R$ 
152.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL

NOVA PIRACICABA- 
SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 
301.80M², A.U: 207M²  WC, 
COPA, VESTIARIO, RE-
CEPÇÃO E ESTAC. R$: 
680.000,00.

SL00365 QUINZE DE NOVEM-
BRO -CENTRO
SALÃO 90 METROS COM 2 
BANHEIROS.
R$ 2.000,00 IPTU 154,00

CASAS EM CONDOMÍNIO 

COND. FLAMBOYANT – 
CC00052
03 DORM ,01SUITE, 02 SALA 
,COZ , WC, AREA GOURMET.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – 
CC00065
 3DORM, SUÍTE, SALA, 3WC, 
LAVABO, CHURRASQUEIRA 
, 02VAGAS A.T :130 M²  A.C:  
98 M2 -  R$: 398.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00074
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
ÁREA GOURMET, VAGA
R$: 400.000,00.
COND. PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 
2,WC, COZ, CHURRASQUEI-
RA.  
R$ 420.000,00

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

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

ITAICI - CC00058
03 DORM.01 SUITE, LAVABO, 
W.C, A.S, AREA GOURMET, 
VAGA 02. R$:500.000,00
COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 540.000,00.

COND. VISTA VERDE (ITAICI) 
CC00059
03 DORM. 01 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, WC, 02VAGA . A.T: 
175M² R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061
03 DORM. 1 SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA
A.T:200M² A.C :142M²- 
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062
03 DORM.1SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, AREA GOURMET, 
03VAGA. A.T: 200M² A.
C:120M²- R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063
03 DORM. 1SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA 
A.T:200M² A.C:142,50M²- 
R$:590.000,00.

COND.VISTA VERDE 
CC00057
03 SUITES C/ CLOSET, 
SALA, LAVABO, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, COZ, 
WC, 02 VAGA . A.T108M². - 
R$:689.000,00.

 COND. VISTA VERDE 
CC00067
03 SUITES, SALA, COZ,WC, 
VAGA P/ 03 CARROS, A.S, 
AREA GOURMET. R$: 
690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- 
CC00070
04DORM,2SUITE, WC, SALA, 
COZ,SALA ,AREA GOUR-
MET,06 VAGA A.T: 465M² A.C: 
300M²  - R$: 1.200.000,00.

COND. MARIA DULCE – 
CC00064 - 3 SUITES/CLOSET, 
3 SALA , COZ, LAVABO, 
ESCRITORIOS, AREA GOUR-
MET E PISCINA,  04 VAGA, 
A.T:300M² A.C:270M²
R$: 1.200.000,00
COND. AMSTALDEN –
CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA 
, LAVABO, ESCRITORIO, 
COZ, DESPENSA, AREA 
GOURMET PISCINA, 5 WC, 
04 VAGA. A.T; 360M² A.C: 
3501M² R$: 1.350.000,00.

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, 2WC , SACADA. 
02 VAGA . A.U: 122,55M² R$: 
450.000,00.

CECAP- AP00828
03 DORM ,1 SUÍTE, COZ, WC, 
A.S, SALA, AREA GOURMET E 
WC,2 VAGAS.
R$ 480.000,00

JD. PAU PRETO-  AP 00902
02 SUITES, SALA 02 AMBIEN-
TES , COZ, VARANDA GOUR-
MET, WC, LAVABO,02 VAGA 
COBERTA.
R$: 550.000,00  A.U: 92 M²

CENTRO- JD. PAU PRETO- 
AP00866
03DORM,1SUITE, A.S, COZ. 
PLAN, WC, 02 SALA,02VAGA . 
A.T : 110M² R$: 610.000,00.

CIDADE NOVA – AP00639.
AU 108 M²,03 DORM. 1 SUÍTE, 
WC, SALA 2 AMB, LAVABO 
,ESCRITORIO,COZ. PLAN 
,DESPENSA, A/S, 2 VAGAS,-
DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.
APARTAMENTO CENTRO. 
AP00745 
03 DORM.PLAN, COZ. PLAN, 
DORM P/ EMPR.E 2 VA-
GAS.140M²  R$ 800.000.00

VENDA - CASAS

JD. DOS COLIBRIS – CA03003 
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO, 
02 VAGAS. 
R$210.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZ, 
01 DORM, WC. CASA FUNDOS 
– 01 DORM, COZ, 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, COZ, WC, 
A.S, CHURRASQUEIRA 1 
VAGA
R$ 235.000,00

JD. PAULISTA I – CA03083.
03 DORM, 1SUITE, SALA, COZ, 
WC, A.S, 02 VAGA.
R$:250.000,00 + IPTU.

JD. SABIAS CA03066
2 DORM.1 SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, CHURRASQUEIRA, 
03VAGA. A.C 60M² A.T 150M².
R$: 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA02979
 02 DORM,1 SUITE, ESCRI-
TÓRIO, SALA, 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 BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 
WC, COZ, VAGA ,TERRENO 
250M² R$  375.000,00

COND. GUARANTÃS  - 
CA02874 
AT: 131 M² E AC: 100M², 03 
DORM.1 SUITE, 2 WC .02 
SALA, COZ A.S ,02 VAGAS 
R$ 382.000,00

JD REGINA CA03057 
A.T 250M², 3 DORM,WC, COZ, 
A.S, SALA, ÁREA GOURMET. 
LAVABO  E PISCINA  
R$ 800.000,00

CENTRO- CASA + COMERCIO 
CA03069
03 DORM, 3WC,SALA , COZ, 
02 VAGA. A.C: 200M² A.T: 
200M² PONTO COMERCIAL 
+ CASA AO LADO. R$: 
1.200.000,00.

JD MONTE VERDE AP00812 
OPORTUNIDADE - 01 DORM, 
SALA, VARANDA, COZINHA 
COM ARMARIOS, BANHEIRO 
COM ARMARIO E 2 VAGAS DE 
GARAGEM R$ 180.000,00 

CECAP – AP00815
02 DORM, SALA, COZ, WC  E 
01 VAGA.
R$ 195.000,00

ITAICI- COND. AZALEIA  
AP00901.
02 DORM, WC, COZ, A.S, 
SALA, 01 VAGA P CARRO. 
A.U: 61M²
R$: 200.000,00

CENTRO – AP00896
01 DORM, SALA,COZ,WC, SEM 
GARAGEM, PORTARIA 24H.
R$: 1.000,00+ COND+IPTU.
R$: 200.000,00 VENDA

JD. ALICE- AP00777
02 DORM, WC, SALA 02 
AMBIENTE, COZ, A.S E 01 
VAGA.
R$ 230.000,00
CECAP – AP00715
02 DORM, WC, SALA, COZ E 
01 VAGA. R$ 235.000,00

CENTRO – AP00824
 01 DORM, SALA, COZ 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, COZ PLAN, 
WC, A.S, 01 VAGA COBERTA. 
A.U: 60M² 
R$: 250.000,00.

ITAICI (ED. AZALEIA)
AP.TERREO, 03 DORM 
(02DORM PLAN), COZ PLAN, 
02 VAGAS. R$ 250.000,00

JD. PAU PRETO – AP00806
03 DORM, SALA, COZ, A.S, 
WC, 01 VAGA 
R$ 250.000,00

JD. ALICE – AP00774
02DORM, SALA, COZ, WC E 01 
VAGA. R$ 255.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –
AP00818 - 03 DORM, SUITE, 
SALA, WC, COZ, 01 VAGA.
R$ 265.000,00

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

PQ. SÃO LOURENÇO –
AP00744 - 02 DORM, WC, 
SALA, COZ, A.S, SACADA,01 
VAGA.
R$ 275.000,00 

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

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

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 DORM, 2 SALA, COZ, WC, 01 
VAGA.
R$:280.000,00

JD. REGENTE – 
AP00813
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, 01 VAGA.
R$ 290.000,00

CECAP- AP00833
03 DORM.1 SUÍTE,2 SALA , 
COZ, WC, 02 VAGAS.
R$ 310.000,00

VILA SFEIR – AP00859
03 DORM. SUITE, SALA ,WC, 
COZ ,A.S, VAGA 02. AREA 
GOURMET A.T: 110M²
R$: 450.000,00

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00

LOCAÇÃO – 
SALÕES E SALAS

CENTRO - SALA  SL 0112
ED AMBASSADOR, COM 
1WC. ANDAR ALTO.
R$450,00 + COND + IPTU

SALÃO JD AMÉRICA 
SL00355
ÓTIMO SALÃO, 2 AMB, 2 
WCS, DUAS ENTRADAS
70M² R$ 900,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00356
ESCRITÓRIO COM WC E 
VESTIÁRIO. R$1.600,00

JD MORADA DO SOL 
AV. ARIO BARNABE
SALÃO C/ 02 AMBIENTES, 
WC E ESTACIONAMENTO
R$ 2.800,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00346
AMPLO SALÃO 300M², WCS, 
VESTIÁRIOS. PROX AV 
CONCEIÇÃO. R$3000,00 + 
IPTU

GALPÃO GL00042
A.T 500M² A.C 380M²
R$ 6.000,00

JD. MORADA DO SOL 
SL00351
02 ANDARES, 185M² 
R$ 7.500,00

LOCAÇÃO - CASAS
 
CA03108 CASA JD. MORADA 
DO SOL
1 DORMITÓRIO, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, BANHEI-
RO E GARAGEM
R$ 600,00 INCLUSO IPTU 

REF:CA03100
CASA RESIDENCIAL
2 QUARTOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, GARA-
GEM. R$ 900,00

REF: CA03078
CASA RESIDENCIAL.
JD. MORADA DO SOL
1 QUARTO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA.
R$ 900,00 IPTU INCLUSO.
 
REF: CA03102
CASA RESIDENCIAL
JD.DO SOL
2 QUARTOS, SALA,COZI-
NHA,COPA,LAVANDERIA.
R$ 1.000,00 + R$ 56,00 IPTU
VAGA GARAGEM: 1
 
PARQUE DAS NAÇÕES 
CA03078 - 02 DORM, SALA, 
BANHEIRO, COZINHA, A,S
GARAGEM COBERTA 1 
VAGA. R$ 1100,00 + IPTU

JD ELDORADO CA03073
SOBRADO 02 DORM, 
BANHEIRO. SALA 2 AMB, 
COZINHA,  AMPLA ÁREA DE 
SERVIÇO, QUINTAL, E GAR 
COBERTA. AT. 250M² R$ 
1250,00 + IPTU

CA03107 JD .MORADA DO 
SOL
2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO 
E GARAGEM. R$ 1.300,00 

JD COLIBRIS CA03065
03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
COZ, A.S. E 2 VAGAS
R$ 1300,00 

REF: CC00084
CASA RESIDENCIAL
JD. TROPICAL
3 QUARTOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, LAVANDERIA.
R$ 1650,00 + 100,00 IPTU
VAGA GARAGEM: 3
 
REF: CC00090
CASA RESIDENCIAL
JD. SÃO FRANCISCO
2 QUARTOS, SALA, BA-
NHEIRO, COZINHA, ÁREA 
GOURMET.
VAGA GARAGEM: 2
R$ 1.900,00 COND.322,00 + 
57,00 IPTU

REF: CC00083
CASA RESIDENCIAL
COND. VISTA VERDE - 3 
QUARTOS, SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA AMERI-
CANA, ÁREA DE SERVIÇO. 
VAGA GARAGEM: 3
R$ 2.500 COND. 214,00 + 100 
IPTU

REF: CC00086
CASA RESIDENCIAL - COND. 
VISTA VERDE - SOBRADO 
3 QUARTOS TODOS COM 
SUÍTES, SALA, LAVABO, 
COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, 
ÁREA DE LAZER.
VAGA GARAGEM: 3 - R$ 
3.000,00 COND. 214,00 + 
144,00 IPTU
  
REF:CC00071
CASA RESIDENCIAL
COND. VILLAGIO
SOBRADO 3 QUARTOS 
TODOS COM SUÍTES, SALA, 
COZINHA, ÁREA GOURMET, 
BANHEIRO, MOBILIADO.
VAGA GARAGEM: 3
 
REF:CA03098
CASA RESIDENCIAL
COND. MOSTEIRO 
4 QUARTOS, 3 SUÍTES, 
AMPLA SALA, 5 BANHEIROS, 
COZINHA COM ARMÁRIOS, 
CHURRASQUEIRA.
VAGA GARAGEM: 4
R$ 5.000,00 COND 465,00 
IPTU: 120,00

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS

JD. MORUMBI AP00916
02D, SALA, COZ, A.S, 1 VAGA 
R$ 700 + COND + IPTU

AZALEIA DE ITAICI AP0328
03 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, E UMA VAGA CO-
BERTA 900,00 + COND + IPTU

CENTRO ED YPE AP00896
01 DORM, SALA, COZ, A.S, 
WC, R$ 1000 + COND + IPTU

JD COLIBRIS AP00883
02 DORM, SALA, COZ PLAN,
WC E GAR. P/ 01 AUTO 
R$1000 (INCLUSO COND E 
IPTU)

JD OLINDA - 03 DORM (1SUÍ-
TE) SALA 2 AMB E VARANDA, 
COZ, A.S, WC, 01 VAGA
R$ 1000,00 + COND + IPTU

AP00926 APT. BELA VISTA. 
ED. PLAZA
2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE COM ARMÁRIO, SALA, 
COZINHA COM ARMÁRIOS BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 2 
VAGAS DE GARAGEM.
R$ 1.400,00
 
AP 00925 CIDADE NOVA -ED. 
ANDALUZ
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA EM 2 AMBIEN-
TES, COZINHA, BANHEIRO, 
VARANDA, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 2 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.200,00 COND. 530,00

JD MONTE VERDE AP00511
02 DORM (01SUÍTE), SALA, 
COZ. PLAN, A.S PLAN, 
AMPLO QUINTAL 01 ANDAR, 
COM ELEVADOR. GARAGEM 
COBERTA. 1050,00 INCLUSO 
COND + IPTU
KITNET AP00886
COZINHA PLAN, BANHEIRO 
PLAN, GARAGEM COBERTA
PORTARIA 24HRS ANDAR 
ALTO. R$ 1100,00 .

VENDA- APARTAMENTOS

JD. MORUMBI  - AP00891
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S. 55M² R$:160.000,00.
CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM. - R$ 
175.000,00

JD. COLIBRIS – COND. 
VITORIA REGIS –AP00862
02 DORM., SALA, COZ, WC, 
01VAGA. R$:175.000,00.



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte, coz conjugada 
com área gourmet, lav., garage,  descoberta para 4 carros. 
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.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms, sala, coz 
planejada, varanda, piscina, churrasqueira, garagem

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, piscina, churrasqueira, garagem para 2 carros 
CS.342 – VILA SORIANO – R$550 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, área de luz, 
área gourmet, garagem coberta paea 2 carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$300 MIL – 3dorms (1st), sala, 
coz, wc, garagem               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms (1 
st),  coz americana, sala de estar com pé direito alto,  wc so-
cial,  lav.,  gara. (se for pagto em dinheiro,  aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms (2st), 
sala 3 amb, coz planejada, lavabo, varanda, lav., dorm de em-
pregada, dispensa, piscina, churr,  gramado, quintal, pomar, gar.

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms, sala, coz, 
2 wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem, moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms, ( 1 planejado), 
sala, coz planejada, wc, garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 MIL 
– dorm, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem comunitária.

PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada de moto
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem.
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro.
JD.PRIMAVERA – R$1300,00 – 3dorms (1st), sala, coz, wc, 
lavanderia fechada, garagem para 1 carro.
VL.MARIA HELENA – R$1800,00 – 3dorms (1st) sendo 2 
com ae, sala, copa, coz com ae, wc, lavanderia fechada.
Edicula com 1 dorm, wc, churrasqueira com pia. Lote inteiro
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet), sala, 
coz, 2wc, lavanderia fechada, edícula com churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários 
(1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, 
copa, coz planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de 
empregada, escritório, dispensa, piscina, área gourmet 
completa, salão de festa, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavan-
deria, 1 vaga de garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, varanda gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m², 3wc, estru-
tura 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 interli-
gadas, 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, esca-
das, 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$1500,00 DURANTE 12 MESES,  
DEPOIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médi-
cos : 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

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

CA03525 – CASA – JD ESPLANADA - 03 dorm. sendo 01 
suíte, 01 WC, 03 sacadas, sala de estar, jantar e sala de 
tv, cozinha planejada, quarto de empregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ piscina com encanamento preparado, 
aquecimento solar em todos os cômodos e garagem coberta 
02 vagas. A/T  360,00 M²e A/C  270,00 M² - R$ 700.000,00 

CA03795 – CASA – JD ESPLANADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com planejadoS, Sala, Cozinha com  
Planejados, 1 WC, área de serviço, Garagem  4 va-
gas sendo 2 cobertas. A/C 190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00 

CA03854 – CASA – JD MORADA DO SOL -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
02 vagas A/C 190,00M² E A/T 300,00M² - R$220.000,00

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes 
apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 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

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, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
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 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, sem garagem
CECAP – R$600,00 -  dorm, coz, wc

CASAS

CA03873 – JD. ESPLANADA II - 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
3 WCs, coz, lavand c/ desp, 4 vagas (2 cobertas) e piscina 
3x6. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte ampla, 
ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, churrasq 
c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca elétrica e 
garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 1 suíte 
com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, sala de estar, 
varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula com 
área de serviço grande, sala ampla, banheiro e 1 dormitório 
grande. R$650.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada inte-
gradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, 
pisc c/ cascata, churr e forno a lenha e ar cond. R$880.000,00

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
CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , 
cozinha americana planejada, espaço gourmet, lavabo, 
banheiro social e garagem coberta para 2 carros . 
R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 
suíte), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$700.000,00
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

APARTAMENTOS

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e portaria 24h. R$170.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, cozinha planejada, sala 
e gar. Port 24h. 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
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 
suíte) c/ AE, WC social, sala, cozinha c/ AE, lavanderia c/ 
AE, 2 vagas de garagem e depósito c/ 3m². R$500.000,00. 
Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE
LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m². 

R$250.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA02904 – VL. MARIA HELENA – 1 dorm, coz e gar. 
R$600,00 + IPTU
CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar. 
R$900,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA02472 – JD. MORA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. planejada 
e gar. R$1.250,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA02186 – JD. RÊMULO ZOPPI - 3 dorms (1 suíte), sala, coz 
e gar. R$1.200,00 + IPTU
CA1488 – JD. TROPICAL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.500,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, 
coz e gar. R$2.800,00 + 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.
CA03875 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$2.400,00 + 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.

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz e 
1 vaga. R$850,00 + IPTU + Cond.
AP01066 – JD. DI BARI - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e1 vaga. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP00804 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado c/ 1 dorm, coz, 
WC e lavand. R$1.000,00 + IPTU
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, coz. Planejada e 2 vagas de garagem. R$1.350,00 + 
IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 
1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01349 – RES. LE CHATEAU FRONTENAC - 3 dorms (3 
suítes), 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$3.400,00 + IPTU + 
Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.00,00 + IPTU
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

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 
+ IPTU
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

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, lavand. 
e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de estar), chur-
rasq, pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. R$2.400,00 
+ IPTU

GALPÃO

GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 8 
m², entrada p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, WCs masc e 
fem, refeitório, coz. de 30 m². 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

CA03721 – CASA– VILA FURLAN - 03 dorm.  sendo 
01 suíte, sala de estar e jantar, cozinha planejada, 02 
wc, 01 lavabo, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem 02 vagas. A/T  180M² A/C  150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento)

CA03828 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 
garagem 02 vagas A/C 130,00M² e A/T 120,00M² - 
R$230.000,00

CH00235 – CHÁCARA – LAGOS DE SHANADU -03 
dormitórios, sala de estar, sala de jantar, cozinha. 
banheiro, área de serviço e garagem 02 vagas. Gra-
mada  e possui piscina. A/C 258.78M² e A/T  5.280M² 
- R$ 790.000,00 

IMÓVEIS PARA VENDA 



B4 Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM BRASIL - LOTE DE 250M2 - 03 DOR-
MITORIOS(01 SUITE)WC SOCIAL,SALA,COZINHA AMERICA-
NA,LAVANDERIA,VARANDA ENTRADA PRA VÁRIOS CARROS 
R$250.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM ITAMARACÁ: 02 dormitórios 
sendo um suíte, garagem com portão eletrônico o/02 autos . 
Apenas: R$255.000,00

CASA A VENDA NO RESIDENCIAL MONTE VERDE - 03 dormi-
tórios sendo um suíte, toda decorada, churrasqueira, cozinha 
com ilha e cook top garagem com portão eletrônico p/02 
autos. De R$420.000,00 por apenas R$390.000,00

JD SÃO FRANCISCO - Sobrado tendo tendo no pavimento 
superior: 02 dormitórios sendo um suíte   Wc social e sacada 
e no Pavimento inferior: sala 02 ambientes, lavabo , cozinha, 
edícula com lavanderia e garagem para dois autos com portão 
eletrônico. R$290.000,00 Aceita apartamento de menor valor.

CASA A VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - Imóvel com 03 
casas de 03 cômodos cada uma para locação na Morada do Sol.
Todas reformadas. Previsão de renda de R$2.100,00 p/mês. Apenas 
: R$280.000,00. Aceita terreno e estuda parcelamento de 50%.

APARTAMENTO de 03 dormitórios, sendo um suíte no 
Condomínio Belvedere. Área gourmet- piscina - portaria 
24 hs- R$340.000,00

OPORTUNIDADEGALPÃO INDUSTRIAL
MOSTEIRO DE ITAICI 
Excelente Rua, sem movimento com uma 
Praça na frente, 6 suites, Lavabo, 4 salas, 
Aquecimento Solar, Poço, Caixa d’agua, 
Casa de Caseiro - Grande, Capela, Pis-
cina, Sauna, Vestiario + 2 quartos para 
Empregados, Poço, Tem duas salas e dois 
quartos que Nunca ntrou ninguém (novos). 
Acabamos de Pintar toda casa.

Terreno ::: 5.080 mts² 
Casa ::: + de 1.000 mts² 

Valor de Venda 
R$ 1.700.000,00 

 
ACEITA PERMUTA E PARCELAMENTO

REC. CAMP. JÓIA
Área Construída Pav. Inferior: 600m²
Área Construída 1 Pav.: 74,25m²
Área Construída 2 Pav.: 72,25m²
Área Construída Total : 748,50m²
- Características Principais
- 3 pavimentos de escritório
- Pé direito com 8 metros
- Piso reforçado usinado com 10cm de altura 
- Acabamento reboque em todo o salão e escritórios
- Data de Finalização da construção 01/2016
- Ótima localização: Distrito Industrial

Área do Terreno ::: 1.000 mts²
Área Const. ::: 748 mts² 

Valor de Venda R$ 
1.600.000,00 

 
Já com renda mensal - 

ACEITA PERMUTA E PARCELAMENTO
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13BServiços / Utilidades

AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS – Experiência em corte 
de grama, limpeza de piscinas 
e pequenos reparos (elétricos, 
hidráulicos e pintura). Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em escala.

ANALISTA DE PROCESSO DE 
USINAGEM - Superior em En-
genharia Mecânica / Produção 
/ Tecnólogo em Processos ou 
Técnico. Experiência em progra-
mação / preparação torno CNC 
e Centro de Usinagem. Conhe-
cimento em desenho mecânico 
e metrologia, conhecer software 
Solid Edge ou similares. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

AUXILIAR DE RECRUTAMEN-
TO & SELEÇÃO – Cursando 
Superior em Recursos Huma-
nos. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

CONSULTOR (A) COMERCIAL 
DE RECURSOS HUMANOS – 
Experiência na área de vendas 
no Ramo de Agência de empre-
gos ou Terceirização. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. CNH B. 
Irá dirigir os carros da empresa.

GERENTE DE VENDAS – Para 
trabalhar em comércio no seg-
mento de material para constru-
ção. Possui experiência nesta 
área. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

JARDINEIRO – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁQUINA 
– Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em metrologia 
e Leitura e Interpretação de 
desenho.
Experiência em operar fresa, 
furadeira e torno CNC. Residir 
em Indaiatuba.
 
PORTEIRO – Experiência na 
função. Ensino médio. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.

POLIDOR – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.

REBARBADOR INDUSTRIAL – 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.

RECEPCIONISTA  – Ensino 
médio completo. Bons conheci-
mentos em Informática. Experi-
ência na função. Para trabalhar 
em consultório odontológico de 
segunda a sexta-feira das 10H 
as 20H.

SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em Solda 
TIG, MIG, eletrodo e noções 
em Solda Inox.  Residir  em 
Indaiatuba ou Salto. Desejável 
possuir Curso na área de solda 
e montagem.

TORNEIRO MECÃNICO – Ex-
periência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo 
de material para construção. 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos com Informática. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

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.

Ana l is ta  de  Recursos 
Humanos

Auxiliar de cozinha

Auxil iar de jardinagem 
na conservação de vias 
permanentes

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção 
predial

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de padeiro

Balconista de açougue

Bombeiro civil

Chapista de lanchonete

Chefe de serviço de lim-
peza

Cozinheiro geral

Engenheiro de manuten-
ção elétrica

Faxineiro

Ferramenteiro

Ferramenteiro de moldes 
plásticos (sopro)

Garçom

Jardineiro

Líder de bombeiros

Manobrista

Mecân ico  de  au to  em 
geral

Mecânico de manutenção 
de empilhadeiras

Mecânico eletricista de 
Autos

Operador de injetora de 
plástico

Operador de máquinas 
de construção civil e mi-
neração

Operador de prensa
Pizzaiolo

Subchefe de loja (opera-
ções comerciais)

Supervisor de atendimen-
to (caixas e bilheteiros)

Supervisor de crédito

Supervisor de seção de 
serviços gerais

Técnico de refrigeração 
(instalação)

Técnico eletrônico 

Torneiro mecânico

Vendedor 

EMPREGOS

Rua Hercules Mazzoni, 900 - 
Jd. Pau Preto - Indaiatuba/SP 

Contatos: (19) 3875-3759  
Acesse nosso site: 

www.skalaempregos.com.br  
skala@skalaempregos.com.br
atendimentoska@gmail.com

ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL (8516): 

ASSISTENTE FISCAL 
CONTÁBIL (8575): 

ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(8590): 

ASSISTENTE TÉCNICO 
DE MANUTENÇÃO (8484): 

ASSISTENTE DE VENDAS 
(8556): 

AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO (8592): 

AUXILIAR DE DEPTO PES-
SOAL (8588): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8568): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8582): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8587): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8595): 

AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANOS (8593): 

DESENHISTA MECÂNICO 
(8597): 

ELETROMECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO (8580): 

ESTAGIÁRIO ADMINIS-
TRATIVO (8570): 

ESTÁGIO EM MECATRÔ-
NICA (8567): 

GERENTE DE LOJA 
(8453): 

INSPETOR DE QUAL. DE 
CABOS ÓPTICOS (8589): 

LÍDER DE PRODUÇÃO 
JÚNIOR (8579): 

LIDER DE USINAGEM 
(8591): 

OPERADOR DE TORNO 
CNC (8571): 

PORTEIRO/ AGENTE DE 
SEGURANÇA (8560): 

TÉCNICO ELETRÔNICO 
(8596): 

TECNICO EM PLASTICO 
(8564): 

TECNICO EM SEGURAN-
CA DO TRABALHO (8594): 

Interessados entrar 
 www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para 

se candidatar.
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Oportunidade - Ven-
de-se casa Jardim 
Primavera. Sendo 2 
dormitórios um suíte, 
garagem p/02 carros 
e mais dependências. 
F.: (19) 99375-2113. 
WhatsApp.
Casa 2 dorms – Fi-
nanciamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
- - (19) 98254 7703 /
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
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
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
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
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa frente 
– Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormi-
tório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 
3875-2215

Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, 
wc social, sala e co-
zinha ampla, área 
de serviço fechada, 
garagem p/ 3 carros, 
portão eletrônico e 
ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. 
Tratar  d i reto com 
proprietário tel. 19 9 
7403-1950.
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Eu-
ropa II em terreno 
de 250 m². Local ex-
celente. (19) 99697- 
6698. 
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
Vendo casa em Sal-
to nova - Acabamen-
to de primeira. Re-
canto do Guaraú - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, garagem para 
2 carros . AT: 175m² 
AC: 92,5m². Valor : 
R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito 
permuta com terreno 
em Indaiatuba.
Jardim Montreal - 
Excelente casa térrea 
com 106m2 – AT150, 
3 D (1 suíte), wc so-
cial cozinha c/ balcão 
e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visi-
ta, churrasqueira com 
wc, aquecimento solar, 
preparada p/ ar condi-
cionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem 
coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 
65362.
Jardim Montreal - 
Excelente sobrado 
com 168m2 – AT150, 
3 D (2 suítes c/ armá-
rios, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha proje-
tada com cook top, 
churrasqueira, aqueci-
mento solar, ar condi-
cionado, porcelanatos 
especiais, granitos, 
tetos trabalhados, es-
quadrias em alumínio, 
muitas tomadas e mui-
ta iluminação  ampla 
e bela escada mais, 
garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 
19-9.97519921. creci 
65362.

Oportunidade casa 
em condomínio Vista 
Verde - casa terrea 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro so-
cial, lavabo, garagem, 
área gourmet. Valor: 
R$420.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto 
com proprietário
Condomínio Mon-
treal - Lindo sobrado 
com fundos para área 
verde. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com 
amplo closet, com sa-
cada para área verde, 
1 garagem coberta e 
uma descoberta, co-
zinha com pia e ban-
cada e ilha, sala de 
estar e jantar, varan-
da gourmet, lavaderia 
fechada, aquecedor 
solar, preparada para 
ar condicionado em 
todos os dormitórios 
com porta balcão e 
persiana com controle 
remoto. Fácil acesso 
a área de lazer. A.T. 
150m² A.C. 162m². 
Aceito financiamento. 
Valor R$ 580.000,00 
F.: (19) 99703-3734
Park Real - Linda 
casa terrea. 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
master com closet 
grande, aquecedor 
solar, luminárias ins-
taladas, praparados 
para ar condicionado, 
sala de jantar e de 
estar, área de serviço 
com churrasqueira, 
1 garagem coberta e 
outra descoberta. A.C. 
105m² A.T. 150m². 
Aceito financiamento. 
Valor: R$380.000,00 
F.:(19) 99703-3734
Parque das Nações - 
Linda casa terrea A.T. 
125m² A.C. 108m², 2 
vagas cobertas, sala, 
cozinha, 2 dormitórios 
(1 suíte), casa refor-
mada próximo ao Polo 
Shopping, Rua Mão 
única super tranquila. 
Valor: R$235.000,00 
F.: (19) 99703-3734
 

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 ou Alugo apar-
tamento no cond. Bos-
que dos Indaiás - com 2 
dorm, sala em L, gar. co-
berta. Valor R$190.000. 
F.: 99416-9250

 
Vendo apartamento 
novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
com espaço gour-
met, ar condicionado 
sala e quartos, 9º 
andar sol da manhã. 
Aceito permuta de 
terreno no Bréscia ou 
Mantova como parte 
do pagamento. Va-
lor: R$ 290.000,00. 
Tratar  d i reto com 
proprietário F.: (19) 
99612-7897
VENDE-SE APAR-
TAMENTO COCAIS 
II - 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
A P A R T A M E N T O 
JD. TROPICAL – 2 
dormitór ios sendo 
1 suíte, sala 2 am-
bientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, 
varanda gourmet e 
1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento com 
3 dorms na Cida-
de  Nova  R$  800 
MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 
3  dorms na Cida-
de Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sala,  cozinha(pla-
nejada), banheiro, 
garagem p/01 car-
ro  .  cond :200 ,00 
inc luso água  R$: 
175.000,00.
Vendo apt no Cen-
tro com 2 dorm. + 1 
suíte, todos os cô-
modos com armário, 
garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. 
(19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis pla-
nejados), sala de estar 
e jantar, cozinha pla-
nejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo con-
domínio e IPTU - Ven-
do mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556

ED. SOHO- 2 dormi-
tórios com suíte, 2 va-
gas, varanda gourmet 
e área de lazer com-
pleta. R$450.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395
Vendo Apartamento. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entra-
da e financiamento 2 
dormitórios. Jardim 
Morumbi. Tratar com 
proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F.:(19) 
3875-3201
Vendo apartamen-
to novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, 
ar condicionado sala 
e quartos, 9º andar 
sol da manhã. Aceito 
permuta de terreno 
no Bréscia ou Man-
tova como parte do 
pagamento. Valor: R$ 
275.000,00. Tratar di-
reto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha plane-
jada; 1 vaga; área de 
lazer completa. R$ 
259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 
99368-2711
V e n d e - s e  a p t o 
Cond. Felicitá - 3 
dorm (suíte); 2 va-
gas;  cozinha e quar-
to planejados; va-
randa gourmet; área 
de lazer completa. 
R$ 350 000,00. F.: 
(19)99928-8133 ou 
(19) 99256-9976
VENDE-SE APAR-
T A M E N T O : 
AP00037- Condomí-
nio Edifício SOHO– 
Indaiatuba/SP- 85m² 
to ta l  -  Va lo r :  R$ 
477.000,00 - Fone: 
(19) 99799-5771
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Villa-
ge Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro 
e área de lazer. Tra-
tar com proprietário 
(19) 99127- 1799
Vende-se ou Tro-
ca-se apartamento 
Villa Felicità. Fren-
te ao Parque Eco-
lógico - com móveis 
planejados, ar con-
dicionado, 2 vagas 
na garagem . Lazer 
completo . 84m². Va-
lor: R$490.000,00. 
F.: (19) 99622-7901. 
Direto c/ proprietário
Vendo ou Alugo 
a p a r t a m e n t o  n o 
condomínio Bosque 
dos Indaiás - com 2 
dormitórios, sala em 
L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250

Le Jardin - Aparta-
mento frente ao Par-
que Ecológico, sol da 
manhã nos 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
duas vagas na gara-
gem, amplo salão de 
festa, salão de jogos, 
quioske, piscinas adu-
tos e infantil, lugar 
mais nobre da cida-
de 87m² de área útil, 
10º andar. 15% de 
desconto comparado 
ao valor da constru-
tora ou permuta de 
50% do valor total 
(Valor da construtora 
R$640.000,00). F.: 
(19) 99703-3734

 

Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Gui-
lhermina à 50m da 
praia, para finais de 
semana e temporada. 
F. 99564-4054 / (19) 
3328-4766

 
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equiva-
lente a 20,00 alquei-
re, boa topografia, 
região sul da Bahia a 
220km de Salvador 
pela BR 101. Situado 
na região do Vale do 
Jiquiriça, a 7km da 
cidade de Mutuipe. A 
propriedade fica a 4 
km da BR 420 no mu-
nicipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade 
de Valença região 
de belas praias do 
l i toral baiano com 
aeroporto operando 
com voos da (Azul) 
aos sabados sain-
do de Viracopos em 
Campinas-SP. A pro-
priedade esta distri-
buída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa den-
tro da propriedade. 
Casa sede nascente 
com água boa sendo 
preservada em três 
locais da proprieda-
de. Documento ITR 
OK.  Opções para 
plantação de feijão, 
m i lho ,  mand ioca , 
café e outros. Isso 
em virtude da boa 
media de chuvas/ano 
na região e as nas-
centes existentes na 
propriedade. Contato 
F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.

J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
175 .000 ,00 .  ( 19 ) 
3875-2215
 OPORTUNIDADE! 
J D . L A G U N A  E M 
SALTO-SP. Casa de 
02 dormitórios, sendo 
um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, 
garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 
(SÓ TERRENO) no 
bairro pedregulho em 
Indaiatuba-SP. tro-
ca-se por casa em 
Indaiatuba de me-
nor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE 
ÚNICA!!  JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 
de entrada + 90 x 
R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 
dormitórios (01 suí-
te) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. 
Oportunidade úni-
ca! Em oferta para 
o mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Cor-
ra!
JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa em 
dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 
02 dormitórios (01 
suíte) wc social, saca-
da com porta balcão 
com vista para o Par-
que Ecológico e no 
pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edícula   e grande 
espaço de terreno 
com piso ideal para 
p isc ina ,  garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento 
no negócio.

Vendo casa e salão 
bairro Costa e Sil-
va, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal 
e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, 
em cima edícula com 
terraço, churrasquei-
ra e dois cômodos. 
Terreno 180m². Va-
lor R$400.000,00. 
Alugada com renda 
de R$1.500,00 men-
saias. Contato F.:(19) 
98288-1728
O P R T U N I D A D E ! 
JARDIM ITAMARA-
CÁ - 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, gara-
gem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote 
de 133m² documen-
tos em ordem para fi-
nanciamento. Apenas 
R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
Jardim Itamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de 
área contruída, em 
terreno de 400 metros, 
com 2 dormitórios, 
sendo uma suíte e 
um WC social, sala, 
cozinha, área de ser-
viço, garagem p/ 3 
carros, todos com 
acabamento em piso 
frio, corredor lateral 
com 1,5 metros de 
largura, no fundo uma 
área do terreno com 
123m², com opção 
para outra construção, 
como casa terrea e/ou 
sobrado. Aceito per-
muta por casa de me-
nor valor, nos bairros: 
Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova 
I e II. O imóvel encon-
tra-se em perfeito es-
tado de conservação, 
não necessitando de 
gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$750.000,00. Conta-
to direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. 
Doc: OK
Vendo casa no Jar-
dim Oliveira Camar-
go - sala, cozinha, 2 
quartos, lavanderia se-
parada nos fundos e 
garagem. Aceito finan-
ciamento pela caixa . 
Valor R$195.000,00. 
F.:(19) 3835-1210 / 
(19) 3834-8020 / (19) 
98316-2829 WhatsApp
Oportunidade casa 
e m  c o n d o m í n i o 
Bréscia - casa terrea 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro so-
cial, lavabo, garagem, 
área gourmet. Valor: 
R$450.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto 
com proprietário
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Chácara Vale do Sol 
- Casa Avarandada 
– 2 dormitórios, sala, 
cozinha americana, 
WC fem e mas, pis-
cina, churrasqueira, 
murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sitio Estrada Mato 
Dentro  2.500. 000,00. 
F.: (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 Ven-
de-se chácara com 
2500 metros , só a 
terra, ja com energia 
e agua no local. Va-
lor R$ 140.000,00.  
Telefone  para conta-
to:  (19)994087078 e 
(19)982665946.
 

Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terre-
no de 300m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 
99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo terreno Jar-
dim Regina. Ótima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar 
F.: (19) 99774-4452.
Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio 
de alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abai-
xo do mercado, R$275 
mil (R$725,00 o m2). 
Aceita permuta com 
apartamento de valor 
similar.  Direto com 
o proprietário. Imóvel 
quitado. F.:19-98128-
7316.

V E N D O  J A R D I M 
LAGUNA - Terre-
no de 302m² pla-
nos. Aceito veiculo 
c/ parte pagamento. 
R$190.000,00. Direto 
com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
Vende-se terreno no 
condomínio Vista 
Verde 175m². Próxi-
mo a portaria. Tratar 
com proprietário. F.: 
(19) 99792-1440 / 
(19) 99774-3834
Jardim Bréscia - 
Oportunidade úni-
ca, TERRENO com 
200m2, p lano,  na 
quadra A, com es-
cr i tura e registro, 
R$165.000,00. Dis-
cute-se proposta. 19-
9.97519921. 
Vendo/ Troco : Ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 me-
tros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito ter-
reno de menor valor 
em loteamento aber-
to. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsa-
pp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário)
P A R Q U E  S Ã O 
LOURENÇO (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. 
F.: (19)99762-7997 / 
(19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSI-
MO – R$1.100,00 P/ 
M2 - F.:(19) 99762-
7997 /  (19) 3935-
3294
Vende-se terreno na 
Vila Suiça todo mun-
do 12 X 25 metros. 
Valor R$235.000,00. 
Tratar com proprie-
tário F.: (19) 98324-
3243
Vende-se 2 terrenos 
juntos de esquina no 
Jardim Esplanada II. 
Tratar com proprie-
tário pelo Fone: (19) 
3875-0801

 
Vende-se padaria no 
Centro. Tratar com 
Isabel F.: (19) 98439-
0774
Galpão Industrial 
Vitória Mart ini  – 
770 A/T e 375 A/C. 
R$4.500,00 Fone: (19) 
98333-5694 – (19) 
99166-8272
V e n d o  s o b r a d o 
comercial - Salão 
comercial e casa 
na parte superior – 
360m² A/T e 300m² 
A/C. R$950.000,00.  
Fone: (19) 99166-
8272 ou (19) 98333-
5694
Vende-se ponto – 
Jd.Regina. Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-
4336
Sala nova 39m2, 
2WC, 1 vaga na gara-
gem, situado no torre 
medical. Direto com o 
proprietário. Tel. (19) 
9 8239-4260
 

Vende-se filhote de 
Maltes - Femias e Ma-
cho micro, vacinado. 
F.:(19) 99716-4485 
WhatsApp
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação 
e barbearia.Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498

Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos 
a partir de R$ 50,00. 
(19) F.: 3834-1367 
(19) 9648-9124 Dona 
Jandira
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
Vendo 1 freezer ver-
tical R$ 300,00. POR-
TAO 1,80X3- $400,00. 
MÁQUINA DE RE-
CARREGAR CAR-
TUCHO R$ 300,00 E 
JOGO DE CORRE-
MAO 12M DE ALUMI-
NIO SEMINOVO - (19) 
3935-1633
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo cama de soltei-
ro madeira maciça óti-
mo estado. R$ 350,00 
F.: (19) 99259-1877 / 
3017-5541
Vendo alto falante 
de carro. Valor a ne-
gocE97
V e n d o  B i c i c l e -
ta Scott Importada 
de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 
3935-6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma maquina 
de recarregar cartucho. 
Valor R$400,00. Tratar 
com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma porta de 
correr de vidro 1,60m. 
Valor: R$400,00. Tratar 
com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma televisão 
de 14 polegadas de 
tubo Valor: R$150,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo um teclado 
Casio novo Valor: 
R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: 3935-1633
Vendo 12 metros de 
corrimão em alumi-
nio para escada. Valor 
R$300,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-
1633

Vendo 3 portas de ba-
nheiro sem batente. Va-
lor R$70,00 (cada). Tra-
tar com Sonia F.:(19) 
3935-1633
Vendo Vidros dianteira 
e traseira para carro 
modelo: Corcel. Valor: 
R$150,00 (cada) F.: 
(19) 3875-7624 
Vendo DVDs raros, 
desenhos e seriados 
R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. 
F.: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo uma camera 
Tek-Pick, grava vídeo, 
som, tira foto, web 
cam nova na caixa. 
R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pe-
destal. Valor: R$100,00 
F.: (19) 3834-1367 - 
(19) 996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Va-
lor: R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Máquina de 
costura Brilhante. Va-
lor: R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Estante. Va-
lor R$150,00. F.: (19) 
3017-4925 / (19) 99140-
9237
Vendo comoda de 
MDF para bebe. Bri-
lhante branco. 1,62 de 
comprimento. Valor 
R$450,00 F.: (19) 3834-
6769 / (19) 99182-6051
Vendo som Sharp 3 em 
1. F.: (19) 3875-4575
Vendo centrifuga ca-
dence  110. F.: (19) 
3875-4575
Impressora Hp Offi-
ceJet J4660 Multifun-
cional, colorida, usada, 
revisada, sem tinta, 
USB, R$200,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora MG3210 
Pixma jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, com USB, com 
Wifi, R$150,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Pho-
tosmart C4480 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, colorida, USB, 
R$180,00.  F.: (19) 
99617-4522

Vendo Mega Drive 
modelo: sega F.: (19) 
3875-4575
Impressora HP Offi-
cejet Pro 8600 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, colorida, USB, 
com Wifi, com ether-
net RJ45, R$350,00.  
F.: (19) 99617-4522
Impressora HP Desk-
jet 3940, usada, tinta 
no fim, em bom esta-
do, jato de tinta, colori-
da, USB, R$70,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora multifun-
cional jato de tinta HP 
Photosmart C4280 
sem tinta, colorida, 
usada e revisada, 
USB, R$150,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora matricial 
Epson LX-300 com 
cabo paralelo, usada, 
funciona ok com form. 
cont., com fita nova e 
mais duas fitas na cai-
xa, usada e revisada 
ok, R$500,00.  F.: (19) 
99617-4522
CPU AMD Athlon II 
X4 620, 4GB RAM, 
HD 80GB,  Win7 , 
usado, revisado ok, 
R$250,00.  F.: (19) 
99617-4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, 
HD 40GB,  L inux , 
usado, revisado ok, 
R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Monitor LG Flatron 
L1742S, 17 pol, usa-
do, ok, teclado e mou-
se PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Vendo Micro-ondas 
Consul espelhado de 
inox. Valor R$130,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo Carrinho de 
bebe. Valor R$80,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 
R$400,00. F.: (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379
Vendo escr ivan i -
nha nova sem uso 
R$350,00. F.: (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379

Vendo estabilizado-
res R$40,00 (Cada). 
Cabos com 3 pinos, 
caixas de som para 
computadores, tecla-
dos e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379 
Aceitamos doações 
de equipamentos ele-
tronicos (computado-
res, TV, impressora, 
som) reciclável em 
geral. Retiramos no lo-
cal Fone: (19) 99193-
2917
 

Vendo Carro Etios 
HBXLS 1.5 Comple-
to Modelo 2018 Cor: 
Branca Kilometragem: 
17.659. Valor da tabe-
la F.: (19) 38757738

 

Ofereço-me  como 
motorista de van para 
viagens com cursos de 
passageiros e escola-
res. Tratar com Rosa-
ne F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos na 
construção civil e pin-
turas. (19) 98329-8580 
(WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. Valor R$50,00 
contato F.: (19) 98970-
1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório e 
etc atendimento hos-
pitalar possui expe-
riência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
passadeira e lavadeira 
de roupas e como cui-
dadora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou 
em minha residência. 
Entrar em contato com 
Val (19) 99448-0082 - 
whats app

Ofereço-me como lim-
peza 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
Ofereço-me  como 
jardineiro roçada de 
chácaras e limpezas. 
(19) 3875-7624
Ofereço-me  como 
jardineiro, pedreiro, 
encanador e eletricista 
. Tratar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
empregada domésti-
ca. Tratar com Sonia 
F.: (19) 98265-1498 ou 
(19) 98239-0199
Ofereço-me como Ca-
beleireira. Faço Esco-
va Progressiva e Se-
lamento sem formol. 
A partir de R$50,00. 
Atendo na Morada do 
Sol e também a domi-
cílio. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos 
pessoas com necessi-
dades especiais enfer-
mos e etc atendimento 
Residencial e hospita-
lar possuo experiên-
cia e referência tratar 
com Talita (19) 98869 
-4313
Ofereço-me como 
motorista particular, 
passageiros particular. 
Tratar com Rosane. F.: 
(19) 99710-4661
Ofereço-me como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 
agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: 
(19) 99212-1731 
Ofereço-me como Re-
visão Manutenção e 
instalação: Alarmes - 
cerca elétrica ponteiro 
e portas eletronicas 
- cameras acesso re-
moto. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, re-
sidencial, comercio, 
condomínio F.:(19) 
991932917
Ofereço-me como 
prestador de serviços 
de pedreiro, encana-
dor, eletricista e jardi-
neiro. F.: (19) 99776-
6841
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