


Editorial
Impostos x Benefícios

Artigo

A arrecadação de impostos no Brasil al-
cançou, somente no primeiro trimestre de 
2019, a marca de mais de R$ 600 bilhões de 
reais. Um aumento de quase R$ 100 milhões 
quando comparado com o mesmo período do 
ano passado.

E o que deveria ser bom para todos, acaba 
sendo bom para poucos ou a quem convêm. De 
acordo com o ranking do Índice de Retorno de 
Bem-Estar à sociedade, realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT), o Brasil continua sendo o que propor-
ciona o pior retorno dos valores arrecadados 
em prol do bem-estar da sociedade. O Brasil, 
com arrecadação altíssima e péssimo retorno 
desses valores, fica atrás, inclusive, de países 
da América do Sul, como Uruguai e Argentina.

A Austrália, seguida pela Coreia do Sul, 
Estados Unidos, Suíça e Irlanda, são os países 
que melhor fazem aplicação dos tributos arre-
cadados, em termos de melhoria da qualidade 
de vida de seus cidadãos.

O que não fica muito claro é o quanto vai 
para o custeio da máquina administrativa e 
a manutenção de privilégios. O salário dos 
deputados, suas viagens, correspondência, 
telefone, funcionários, é pago com o dinheiro 
arrecadado com impostos em todo país. Há 
uma distância enorme e injustificável entre 
as carreiras do judiciário, do legislativo, do 
executivo e os trabalhadores. 

O aumento de impostos nem sempre é ruim, 
se resultar em benefício para a maioria. Os 
investimentos em saúde, educação, infraes-
trutura são fundamentais. O que é inaceitável 
é o mau uso do dinheiro público e as práticas 
de corrupção.

Saúde alerta sobre incidência do 
vírus tipo 2 da dengue

Piracicaba retira 9 caminhões 
de entulho da margem do rio

A Secretaria de Saúde fez um alerta na 
terça-feira (26) sobre a incidência do 
vírus tipo 2 da dengue em Campinas e 
a importância de manter os ambientes 
livres de criadouros. Todos os 556 casos 
confirmados na cidade são do tipo 2 
da doença, vírus que não circulava no 
município desde 2011. A preocupação da 
Pasta é a suscetibilidade da população, pois 
as pessoas que tiveram o tipo 1 da doença 
podem pegar o tipo 2 e adoecer com maior 
gravidade. Até o momento, não há registros de mortes 
e casos graves.

A Prefeitura de Piracicaba realizou uma 
ação de limpeza na Rua Elvira Guarda 
Mascarim, na margem do rio Piracicaba. 

Foram retirados nove caminhões de 
entulho, galhos, folhas, lama, além de 
grande quantidade de lixo, removidos 
e transportados para o CTR. A ação 

contribui para auxiliar no combate, 
principalmente, do mosquito Aedes 

aegypti, transmissor da dengue, zika e 
chikungunya.
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Direito do Idoso
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2013) estabeleceu, entre outras questões, os direitos 

dos idosos. Veja a seguir alguns pontos importantes desse documento:
- Os idosos têm direito ao atendimento preferencial imediato e individualizado em órgãos públicos e pri-

vados prestadores de serviços à população;
- É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade;
- Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação;
- O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que 

respeitem sua peculiar condição de idade;
- O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais 

e psíquicas;
- O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada;
- Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares.

...é importante lembrar que se tudo der certo, todos chegaremos lá também. Por isso é preciso aprender 
que envelhecer faz parte da educação de todas as pessoas; e que devemos comemorar esse presente da vida, 
com cuidado, atenção e respeito!

@intrieri.advocacia – Fone (19) 3801-4357



ACENBI

Festa do Chopp ocorre no dia 6 de abrilIndaiatuba 
recebe soro 
antiescorpiônico

SAÚDE

A Secretaria de Esta-
do da Saúde do Governo 
do Estado de São Paulo 
enviou para Indaiatuba 
na terça-feira (26) o soro 
antiescorpiônico. 

A Acenbi anunciou esta semana a 29ª edição da Festa do Chopp. Em coletiva de imprensa, a comissão 
organizadora apresentou a programação do tradicional festival japonês.
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Justiça autoriza adoção de crianças de 
Monte Santo por famílias de Indaiatuba

Chega ao fim uma briga judicial que durou oito anos e que foi marcada por reviravoltas. A Justiça autorizou a adoção de quatro crianças de Monte Santo 
(BA) a família de Indaiatuba e Campinas. Na foto Luan e sua mãe Débora Brabo Melecardi.

RZ FOTOGRAFIAS

Polícia Civil 
cumpre mandato 
judicial

APREENSÃO

Na manhã da última 
quarta-feira (27) a Polí-
cia Civil cumpriu man-
dato de busca apreensão 
contra Danilo de Souza 
Tavares da Silva.
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Primeira divisão do 
Campeonato tem início amanhã

AIFA

Amanhã (30) será dado o ponta pé inicial para 21º 
Campeonato Liga Regional Aifa 2019 da Primeira di-
visão. Serão oito equipes brigando pelo título.
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Festa de premiação ocorre no dia 9 de novembro no Clube 9 de Julho
DIVULGAÇÃO

Fernando & Sorocaba é atração confirmada 
no Troféu Frutos de Indaiá 2019

Dupla Fernando & Sorocaba somam mais de dois mil shows ao longo de sua carreira

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A organização do 
Troféu Frutos 
de Indaiá con-

firmou nesta semana 
que a atração principal 
da 14ª edição da festa 
de premiação, será a 
dupla sertaneja Fer-
nando & Sorocaba que 
é apontada como um 
dos melhores shows da 
atualidade.

Em suas apresenta-
ções, a dupla mistura 
música, entretenimento 
e muita diversão em um 
show que já percorreu 
o país inteiro, além dos 
Estados Unidos, Europa 
e América Latina. Uma 
apresentação composta 
por um repertório auto-
ral repleto de hits como 
“Celebridade”, “É Ten-
so”, “Paga Pau”, “Bala 
de Prata”, entre outras. 

A l é m  d e  c a n t o r , 
compositor e multi-ins-
trumentista,  Fernan-
do também se destaca 
na produção musical 
da dupla e de outros 
grandes artistas, como 
Chitãozinho & Xororó, 
Luan Santana, Thaeme 
&Thiago, Rio Negro & 
Solimões, Renato Vian-
na, e Marcos & Belutti.

Já Sorocaba é um 
dos principais  com-
positores do Brasil – 
ele tem mais de 350 
composições  grava-
das pela dupla e por 
outros artistas, como 
Luan Santana ,  Chi -
tãozinho & Xororó, 
entre outros. Em 2015, 
Sorocaba, foi o maior 
arrecadador em direitos 
autorais em shows no 
Brasil. Ele já liderou 
o ranking do ECAD 
também nos anos de 
2011 e 2012. Nos anos 
de 2010, 2013 e 2014 
foi o segundo maior 
arrecadador brasileiro.

Fernando & Soroca-
ba somam mais de 380 
milhões de visualiza-
ções no seu canal ofi-
cial no YouTube e mais 
de 245 vídeos lançados. 

A dupla está presente 
em mais de um milhão 
de playlists no Spotify 
e mais 190.000 fãs na 
plataforma digital.

Noite de premiação
O principal evento de 
premiação de Indaia-
tuba, o Troféu Frutos 
de Indaiá, está marcado 
para o dia 9 de novem-
bro,  no salão social 
do Clube 9 de Julho. 
Neste ano, de acordo 
com o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa, as 
cotas serão limitadas. 
“Queremos priorizar 
a qualidade de atendi-
mento aos premiados e 
seus convidados e para 
isso iremos limitar o 
número de pessoas”, 
explica. 

A 14ª edição já está 
sendo organizada, de 
acordo com Redecopa, 
e melhorias já estão 
sendo programadas. “A 
organização já come-
çou e estamos focados 
em melhorar a cada ano 

o nosso evento para 
sempre superarmos as 
expectativas dos pre-
miados”,  revela.  “A 

pesquisa para conhecer 
as melhores empresas 
de 2018 foi feita em 
novembro, entrevistan-

do 3,8 mil pessoas, e 
as empresas apontadas 
como as melhores da 
cidade já estão sendo 

contatadas para parti-
cipar da campanha pu-
blicitária e do evento”, 
informa Redecopa.



Famílias conquistam adoção definitiva
Três dos cinco irmãos de Monte Santo (BA)irão adotar sobrenome de suas famílias afetivas

JME
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Foram quase oito 
anos de uma intensa 
batalha judicial, com 
diversas reviravoltas. 
No entanto, três dos cin-
co irmãos, naturais de 
Monte Santo, na Bahia, 
enfim conquistaram o 
direito de ficarem com 
suas famílias adotivas 
em Indaiatuba e Campi-
nas. A decisão judicial, 
proferida no dia 20 de 
março e publicada no Di-
ário Oficial do Tribunal 
de Justiça da Bahia na 
última terça (26), garante 
às famílias a adoção dos 
irmãos Ricardo, de 14 
anos, Daniel, 12, e Luan, 
9, além do direito de 
lavrarem novo registro 
de nascimento, com o 
sobrenome de suas novas 
famílias. 

“A parte mais impor-
tante, para nós, dessa 
decisão: quem concedeu 
a guarda provisória em 
junho de 2011, foi a Vara 
da Infância de Monte 
Santo. Quem revogou a 
guarda? A Vara da In-
fância de Monte Santo, 
em novembro de 2012. 
Quem concedeu a ado-
ção? A Vara da Infância 
de Monte Santo em mar-
ço de 2019”, ressaltou a 
advogada Lenora Thaís 
Steffen Todt Panzetti, 
que acompanha o caso 
desde o início. 

“Para nós, essa é a 
prova categórica de que 

não existiu nada de er-
rado, que não teve ne-
nhum tipo de ameaça à 
integridade das crianças 
ou tráfico de menores 
por parte das famílias, 
como elas foram acu-
sadas”, destacou. “Só 
quero ver a emissora se 
retratar dessa história, na 
mesma forma e quanti-
dade de vezes que eles 
utilizaram para destruir 
a vida destas crianças e 
destas famílias. Foram 
sete semanas seguidas 
de reportagens em rede 
nacional e em horário 
nobre, no domingo e 
reprisado em todas as 
edições seguintes dos 
programas jornalísticos 
da emissora”. 

Lenora afirmou que a 
decisão “é a coroação de 
um trabalho e a certeza 
de que estamos no ca-
minho certo” e explicou 
que “a sentença deter-
mina o cancelamento do 
registro de nascimento 
anterior e a expedição 
de uma nova certidão, 
já com os a indicação 
da filiação”, ou seja, as 
crianças agora adotam 
o sobrenome de suas 
famílias adotivas. 

Ressaltando que a 
adoção, desta vez, acon-
tece em caráter definiti-
vo, a advogada ressaltou 
que a justiça “reconhe-
ceu o erro e retificou esse 
mal-entendido”. Ques-
tionada se cabe recur-
so, Lenora afirmou que, 
“como os pais biológicos 

não apresentaram defesa, 
lhes foi nomeado um 
curador para fazê-lo, o 
que evita a discussão 
com relação à nulidade 
da decisão proferida”. 

Além das crianças 
citadas nesta decisão do 
Tribunal de Justiça da 
Bahia, uma menina está 
com uma família de In-
daiatuba, que atualmente 
não é mais patrocinada 
pela advogada, e não 
mantém contato com os 
irmãos. Danilo, de 11 

anos, que inicialmente 
teve concedida a guarda 
para uma outra famí-
lia da cidade, continua 
na Bahia e tem destino 
indefinido, com a desis-
tência de continuidade 
de seu processo. 

Mães
Débora Brabo Melecar-
di, mãe de Luan, de 9 
anos, revela como rece-
beu a notícia da adoção. 
“Já tinha o Luan comigo, 
mas agora a sensação de 

segurança é indescri-
tível. Todo o processo 
foi muito desgastante”, 
conta. “Toda vez que tí-
nhamos um novo capítu-
lo, meu filho entrava em 
pânico e com medo de 
ter que voltar”, continua. 

“Quando soubemos 
da decisão da Justiça, 
seus olhos ficaram cheios 
de lágrimas e ele me 
perguntou: agora posso 
tirar meu RG?”, lembra 
Débora. “Saiu um peso 
de nossas costas. Mas 

o que vale mesmo é a 
alegria de vê-lo feliz”. 

Alessandra Pereira 
de Souza Pondian, mãe 
de Ricardo e Daniel, co-
mentou a decisão. “Não 
sei direito o que estou 
sentindo. É um misto de 
alívio, alegria, revolta 
e gratidão”, resumiu. 
“Quando a Lenora me 
deu a notícia, não acredi-
tei. Minha sensação era 
que eu falava e ninguém 
ouvia. Não sou uma cri-
minosa e nunca fui”.

Após denúncias realizadas ao Conselho Tu-
telar de Monte Santo, com a advertência da mãe 
biológica do risco de perder a guarda de seus 
filhos, o Ministério Público do Estado da Bahia 
ingressou, em maio de 2011, com uma Medida 
Protetiva visando retirar os cinco irmãos da 
situação de risco em que se encontravam. 

Não havendo interessados na guarda e ado-
ção dos irmãos naquela localidade e inexistindo 
também abrigo que pudesse acolhê-los, o en-
tão juiz da comarca, Dr. Vitor Manuel Xavier 
Bizerra, resolveu por inseri-los em famílias 
substitutas. A primeira criança, a única menina, 
veio a uma família de Indaiatuba, que havia se 
habilitado par adoção naquela localidade.

Para não separar os irmãos, o juiz solicitou 
à família que verificasse a possibilidade de ou-
tros casais da região, participantes dos grupos 
de adoção, assumirem a guarda dos irmãos, 
procedendo sua habilitação judicial em Monte 
Santo, como haviam feito. 

As guardas dos irmãos foram concedidas a 
outras três famílias, ficando os dois mais velhos 
com uma família em Campinas. Todas as crian-
ças mantinham contato frequente até que em 14 
de outubro de 2012, foi veiculada, em programa 
televisivo de alcance nacional – FANTÁSTICO, 
uma matéria que questionava o processo, omitia 
a existência da Medida Protetiva e acusava as 

Relembre o caso
famílias paulistas de tráfico de crianças. Foram 
sete semanas seguidas de reportagens. 

Revogação
Em 27 de novembro de 2012, o juiz deter-

minou a revogação das guardas anteriormente 
deferidas, e a imediata busca e apreensão das 
crianças. A sentença julgando improcedentes os 
pedidos de adoção e confirmando a revogação 
das guardas foi proferida em 13 de dezembro 
de 2012.

O julgamento das apelações pelo Tribunal de 
Justiça da Bahia, anulando a sentença proferida 
pelo juiz Luiz Roberto Cappio Guedes Pereira, 
foi realizado em 26 de maio de 2015. 

Em 1º de outubro do mesmo ano, a mãe bio-
lógica, SILVANIA, inconformada com a demora 
da Justiça e não mais suportando a situação 
vivida, vem a São Paulo e efetua a lavratura de 
uma escritura pública de declaração, perante o 
Cartório de Notas de Indaiatuba e devolve Luan, 
o filho mais novo, para Débora e Nelson Mele-
cardi, fato também acompanhado pelo Conselho 
Tutelar de Indaiatuba.

Em 8 de outubro de 2015, a mãe biológica 
volta a São Paulo e devolve Daniel e Ricardo 
para Alessandra e Anderson Pondian, nas mes-
mas condições que Luan. Desde então, as crian-
ças estão com seus pais afetivos, aguardando 
decisão da Justiça baiana.
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Haoc recebe soro antiescorpiônico
Medicamento está à disposição para tratamento de picada classificada como grave

DIVULGAÇÃO

Até o momento a cidade registrou cinco atendimentos de acidente com escorpião
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A Secretaria  de 
Estado da Saúde 
do Governo do 

Estado de São Paulo en-
viou para Indaiatuba na 
última terça-feira (26) o 
soro antiescorpiônico. A 
medida cumpre compro-
misso assumido pelo go-
vernador João Doria em 
sua visita a Indaiatuba, 
no último dia 23, para a 
inauguração da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
do Jardim Camargo An-
drade. O medicamento 
se encontra no Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc) e segundo 
a Assessoria de Relações 
Institucionais e Comuni-
cação da Prefeitura, está à 
disposição para tratamen-
to de picada de escorpião 
classificada como grave.

A CIAtox (Centro de 
Informação e Assistência 
Toxicológica) de Campi-

nas, ligado a Faculdade 
de Ciências Médicas da 
Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) 
fará um treinamento com 
os médicos do Haoc para 

manejo do soro. 
Ainda segundo a Se-

cretaria de Relações Insti-
tucionais e Comunicação, 
até o momento a cidade 
registrou cinco atendi-

mentos de acidente com 
escorpião, sendo todos 
classificados como leves. 
No último ano não foi 
registrado em Indaiatuba 
nenhum caso grave que 
houvesse a necessidade de 
utilização do soro.

Projeto
Um projeto de autoria 
do vereador Luiz Alber-
to Pereira, o Cebolinha 
(MDB), será colocado 

em votação nas próximas 
sessões para estender este 
atendimento à população. 
A proposta “dispõe sobre 
o provimento de doses de 
soro antiofídico, antiarac-
nídico e antiescorpiônico 
nas unidades de emergên-
cia e urgência do sistema 
de saúde do município de 
Indaiatuba”.

Em sua justificativa 
ao projeto, Cebolinha 
destaca que “sabe-se que 

nos meses quentes e chu-
vosos o risco do apare-
cimento de escorpiões 
e outros animais peço-
nhentos dentro de nossas 
residências aumenta con-
sideravelmente, uma vez 
que estes saem de seus 
esconderijos à procura de 
abrigos e alimento”. 

“Devido a este fato, 
o risco de picadas e aci-
dentes envolvendo estes 
animais também aumenta, 
e para tanto o presente 
projeto tem o propósi-
to de disponibilizar nas 
unidades de emergência 
de saúde de nosso mu-
nicípio doses dos soros 
antiofídico, antiaracnídico 
e antiescorpiônico para 
atendimento da popula-
ção”, prossegue. “O pron-
to atendimento de forma 
adequada nestes casos 
específicos é de extrema 
importância para a preser-
vação da vida humana”.

Em conversa com o 
Mais Expressão, Ce-
bolinha destacou a im-
portância do projeto. “A 
vinda do soro antiescor-
piônico é importante para 
a cidade e este projeto 
sacramenta este pedido 
junto às autoridades com-
petentes”, completa.



Ouro & Prata comemora 42 anos de tradição
Qualidade e pioneirismo em ourivesaria são os destaques da empresa
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Ao longo de sua 
história, a Ouro 
& Prata se tornou 

referência no mercado de 
joias na cidade e região, 
contando com uma grande 
variedade de acessórios, 
como alianças, anéis, brin-
cos, correntes, pingentes, 
pulseiras e relógios.

As joias costumam ser 
um elemento diferencial 
que transmite elegância 
e personalidade e sempre 
atraem a atenção em even-
tos e no dia-a-dia. 

Desde 1977 no merca-
do de Indaiatuba, a Ouro & 
Prata oferece produtos da 
melhor qualidade com pre-
ço que cabe no seu bolso.

De acordo com o pro-
prietário Flávio Campi-
no, o grande diferencial 
em relação as outras é a 
qualidade e o pioneirismo 
em ourivesaria. “O nosso 
grande diferencial é a qua-
lidade, pois nós mesmo 
fabricamos as alianças, 
sendo a maioria delas com 
ouro 760 quilates”, explica.

Campino lembra ainda 
que trabalha não somente 
com o ouro, mas também 
com prata, aço e folhado 
a ouro. “A Ouro & Prata 
conta com as melhores 
matérias primas, com isso 
a garantia é eterna. No caso 
de peças é oferecida garan-
tia de um ano”, comenta.

Em relação aos mo-
delos a empresa trabalha 
com diversos tipos como 

um amarelo mais escuro, 
para não ficar parecido 
com joias folhadas, o que 
proporciona muita ele-
gância aos seus clientes. 
Outro modelo é aço e peças 
folhadas a ouro que são ex-
celentes peças para usar no 
dia-dia. “ Nosso objetivo 
é tentar realizar o desejo 
da pessoa com um dos 
nossos produtos”, explica 
Campino.

Vale lembrar que a em-
presa foi pioneira no mer-
cado de ourivesaria na ci-
dade. A Ouro & Prata está 
localizada na Rua Quinze 
de Novembro, 514 - Cen-
tro. Para mais informa-
ções, ligue (19) 3875-4232, 
ou entre em contato pelo 
e-mail ouroepratajoias@
gmail.com. A Ouro & Prata está localizada na Rua Quinze de Novembro, 514 - Centro

IMPOSTÔMETRO
Indaiatubanos já pagaram mais de R$ 81 milhões de impostos 

Os indaiatubanos já 
pagaram, somente no 
primeiro trimestre de 
2019, mais de R$ 81 
milhões de impostos, 
segundo dados do Im-
postômetro da Associa-
ção Comercial de São 
Paulo (ACSP). O nú-

mero representa um au-
mento de quase R$3,5 
milhões em relação ao 
mesmo período do ano 
passado, que foi de R$ 
77.651.722,58.

O  I m p o s t ô m e t r o 
considera todos os va-
lores arrecadados pelas 

três esferas de governo 
a título de tributos: im-
postos, taxas e contri-
buições, incluindo as 
multas, juros e correção 
monetária.

Em todo o Brasil, a 
arrecadação de impos-
tos já bateu mais de R$ 
600 milhões.

“A evolução da ar-
recadação mostra que 

o desequilíbrio das fi-
nanças públicas está 
do lado das despesas 
e que ele precisa ser 
combatido, pois mesmo 
que se acelere o ritmo 
de crescimento da eco-
nomia não será possível 
colocar as contas do 
governo em dia”, avalia 
Marcel Solimeo, econo-
mista da ACSP.

De acordo com ele, 
apesar de o montan-
te ser indício de um 
lento aquecimento da 
atividade econômica, 
espera-se que o governo 
consiga reduzir subs-
tancialmente o rom-
bo de R$ 100 bilhões 
provocado pelos gas-
tos públicos. “Parale-
lamente a isso, tem-se 

a expectativa da classe 
empresarial quanto à 
concretização das re-
formas fiscais e da Pre-
vidência e também em 
relação à desvinculação 
das receitas e despesas 
do orçamento público, o 
que possibilitaria realo-
cá-las de acordo com as 
prioridades da socieda-
de”, finaliza. (DK)

REPRODUÇÃO
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UniMAX promove Oportunidades 
2019 no dia 06 de abril no campus I
O evento visa viabilizar a aproximação entre empresas e a oferta de mão de obra qualificada

IMPRENSA UNIMAX

A feira de empregos, negócios e voluntariado acontece no campus I da instituição de ensino

ENEM

Isenção pode ser solicitada até 10 de abril

A UniMAX – Cen-
tro Universitário 
Max Planck pro-

move no dia 06 de abril, 
sábado, das 9h às 12h30, 
a UniMAX Oportuni-
dades 2019. A feira de 
empregos, negócios e 
voluntariado acontece no 
campus I da instituição 
de ensino, que fica na 
Avenida 9 de dezembro, 
460, Jardim Pedroso – 
Indaiatuba. A entrada é 
gratuita.

Organizado pelo cur-
so de RH (Recursos Hu-
manos) e pelo NUCA 
(Núcleo de Carreira) da 
UniMAX, o evento conta 
com apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba e do CIESP 
(Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo) e 

terá a participação de em-
presas da região, agên-
cias de emprego, alunos 
do Centro Universitário, 
instituições sociais e pú-
blico em geral.

O objetivo do evento 
é viabilizar a aproxima-
ção entre empresas que 
tenham oportunidades 
de trabalho e a oferta 
de mão de obra quali-
ficada, potencializando 
as chances de inserção 
profissional no mercado. 
Além de acesso às vagas 
de trabalho, os visitantes 
participam de oficinas 
para análise de currículos 
e orientação sobre entre-
vista de emprego. 

Neste ano, a UniMAX 
Oportunidades conta com 
duas novidades: uma 
palestra motivacional e 
orientação com os alunos 
de Ciências Contábeis 

sobre o correto preen-
chimento do Imposto de 
Renda de Pessoa Física 
(projeto IR Solidário). 
Para participar, o contri-
buinte interessado deve-
rá levar pen-drive para 

A inscrição do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) custará, 
este ano, R$ 85, confor-
me previsto no edital do 
exame, publicado no dia 
25, no Diário Oficial da 
União. O valor é maior 
do que o cobrado no 
ano passado, R$ 82. Os 
estudantes que se en-
quadrarem nos critérios 

de isenção, terão entre 
os dias 1º e 10 de abril 
para fazer a solicitação. 
As inscrições no Enem 
2019 poderão ser feitas 
de 6 a 17 de maio. 

Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
o valor cobrado segue 
abaixo do custo real do 

exame, como nos anos 
anteriores. 

A isenção deve ser 
solicitada pela Pági-
na do Participante do 
Enem, a partir das 10h, 
no horário de Brasília, 
do dia 1º de abril até 
as 23h59 do dia 10 de 
abril. No mesmo perío-
do, os estudantes isentos 
no ano passado que fal-

taram o exame, podem 
apresentar justificativa 
e solicitar novamente a 
isenção.

Podem sol ici tar  a 
isenção da taxa os es-
tudantes que estão cur-
sando a últ ima série 
do ensino médio, em 
2019, em escola da rede 
pública; aqueles que 
cursaram todo o ensino 

médio em escola  da 
rede pública ou como 
bolsista integral na rede 
privada, com renda, por 
pessoa, igual ou menor 
que um salário mínimo 
e meio, que em valores 
de 2019, equivale a R$ 
1.497.

São também isentos 
os participantes em si-
tuação de vulnerabili-

dade socioeconômica, 
ou seja, membros de 
família de baixa renda 
com Número de Iden-
tificação Social (NIS), 
único e  vál ido,  com 
renda familiar por pes-
soa de até meio salário 
mínimo, ou R$ R$ 499, 
ou renda familiar men-
sal de até três salários 
mínimos, ou R$ 2.994.

gravar a declaração, pois 
as mesmas não serão 
transmitidas nem impres-
sas e ter em mãos o in-
forme de Rendimento da 
empresa em que trabalha 
e do banco que tem conta. 

Além de beneficiar a 
comunidade, as ativida-
des da UniMAX Opor-
tunidades, conduzidas 
pelos alunos do curso de 
RH e de Ciências Con-
tábeis, com a supervisão 

de professores, refor-
çam o compromisso da 
Instituição em oferecer 
condições para que os 
universitários pratiquem 
os conhecimentos adqui-
ridos durante as aulas.
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TABELÃOPrimeira divisão da Aifa 
tem início amanhã
Jogos ocorrem no Ginásio da Sol-Sol e no Ginásio Municipal de Esportes
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21º CAMP. LIGA R. AIFA DRB A. MECANICA

Rodada amanhã, dia 30, no Ginásio da Sol-Sol

Horário Times   Divisão

12h50 Oros Futsal x Outro Iskema  3º
13h50 Atlético C. Indaia x The Rockets 3º
14h40 Real Magia/CA x Galaticos Futsal 3º
15h30 Borussia/B. Academia x U. Tribuna/Sol Sol 2º
16h20 ML. Inf. Drog Unifarma x Sem Chance 1º
17h10 Sol/U. Tribuna x Tênis de Ouro  1º
Rodada amanhã, dia 30 no Ginásio do Carlos Aldrovandi 

Horário Times   Divisão

13h50   Avante F.C x Meninos.D.V/Talilas 3º
14h40 Flamengo x  Nacional Futsal  3º
15h30 Red Bull/Cardeal x Clube 9 de Julho 3º
16h20 Celtic/Ótica Diniz x Parque Indaia B 3º
17h10 Unidos Indaiá x Cidade Nova  3º
Rodada amanhã, dia 30, no Ginásio de Esportes

Horário Times   Divisão

12h50 Indaiá City Futsal x Mazolas  3º
13h50 Schalke Gril/Futshow x Invicuts Futsal 3º
14h40 Os Brabos x D.R.B Auto Mecânica 3º
15h30 Dudaluna Futsal x Manchesterlendas 3º
16h20 XII Junho x  Napoli/Sociapan 1º
17h10 Carvalhada Futsal x Schalke G./Tam. Tintas 1º

RODRIGO CAMPOS

Equipe da União Tribuna foi campeão no Campeonato Liga regional Aifa 2018

PAULISTA
Primavera vence Desportivo Brasil e sonha com a classificação

Amanhã (30) será 
dado o ponta pé 
inicial para 21º 

Campeonato Liga Regio-
nal Aifa 2019 da Primeira 
divisão. Serão oito equi-
pes brigando pelo título.

A primeira rodada 
terá jogos no Ginásio da 
Sol-Sol e no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes. Para 
este ano o União Tribuna 
vai tentar buscar o hepta-
campeonato. O XII de Ju-
nho quer mais um troféu 
para sua galeria; Scalke 
quer o bicampeonato; 
ML Informática corre 
atrás do título inédito, 
assim como Carvalhada 
Futsal, Tênis de Ouro, 
Sem Chance e o estreante 
na divisão o Napoli.

Na tarde do último sá-
bado (23) o Primavera 
entrou em campo pela pe-
núltima rodada do Cam-
peonato Paulista contra o 
vice-líder, o Desportivo 
Brasil. A equipe de Indaia-
tuba vinha de um empate 
por 1x1 no meio de semana 
contra o Taboão da Serra.

Jogando em casa, o Pri-
mavera jogou um pouco re-
cuado, respeitando a equipe 
adversária que tinha como 
artilheiros do campeonato, 
Lucas Douglas e Marcelo, 
que somam 19 gols juntos. 

O regulamento prevê 
que todas as equipes se en-
frentem em turno único e se 
classifique somente os qua-
tros primeiros colocados. 
Na semifinal o primeiro 
colocado no geral enfren-

tará o quarto e o segundo 
brigará com o terceiro. 

Nessa temporada o 
torcedor pode esperar 
grandes jogos, pois o 
nível da primeira divisão 
é muito elevado com 

jogadores que tem gran-
des destaque no cenário 
do Futsal tanto estadual 
como nacional, e parti-
cipam da liga. Confira 
a rodada completa no 
nosso tabelão.

O primeiro chute do Pri-
mavera aconteceu apenas 
aos 32 minutos. Romano, 
que tentou cruzar, acertou 
o gol para defesa fácil do 
goleiro. O Desportivo Bra-
sil respondeu no minuto se-
guinte com perigo e quase 
marcou.

A etapa final teve o 
mesmo panorama e o Pri-
mavera conseguiu na raça o 
gol da vitória. Também foi 
beneficiado quando Lucas 
Douglas, do Desportivo 
Brasil, levou o segundo 
cartão amarelo e foi expul-

so aos 30 minutos.
Sete minutos depois, 

China recebeu grande pas-
se e finalizou com precisão 
e abriu o placar para o 
fantasma. Após o gol, o 
Desportivo Brasil foi em 
busca do gol de empate, 
mas não conseguiu evitar 
a derrota.

Na última rodada a 
equipe vai até a cidade de 
Osasco para enfrentar o 
Osasco Audax, domingo 
(31), às 10 horas. A equipe 
precisa da vitória para se 
classificar.



Polícia Civil cumpre mandado 
de busca e apreensão
Foram localizadas drogas, cigarros, uma motocicleta e um carro 

RODRIGO CAMPOS
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Na manhã da última 
quarta-feira (27) a 
Polícia Civil cum-

priu mandado de busca 
apreensão contra Danilo 
de Souza Tavares da Silva.

Tudo começou quando 
em 2017 houve uma prisão 
em flagrante de quatro 
indivíduos pelo crime de 
tráfico de drogas. Além 
de drogas, a Polícia apre-
endeu celulares. O sigilo 
telefônico foi quebrado e 
em conversa via whatsapp 
surgiu o nome do Danilo 

Na residência a equipe 
localizou 164 pinos de 
cocaína, 22 trouxinhas de 
maconha, R$ 3.180 reais 
em espécie, nove pacotes 
de cigarros contrabande-
ados do Paraguai, uma 
motocicleta, um veículo 
e um alvará de um esta-
belecimento comercial no 
nome dele, localizado no 
Jardim Morada do Sol.

A equipe foi até o local 
e foram encontrados mais 
drogas e cigarros. Ele foi 
preso em flagrante indicia-
do pelo crime de tráfico de 
drogas e contrabando.
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EMBRIAGUEZ

MONITORAMENTO

Duas ocorrências são registradas na cidade

Moto roubada é 
localizada

Na noite de domingo 
(24), guardas civis loca-
lizaram uma motocicleta 
Falcon, produto de roubo.

Por volta da 1h da ma-
nhã os integrantes da viatu-
ra 113 foram abordados por 
uma pessoa que informou 
aos guardas ter sido vítima 
de uma tentativa de roubo.

A equipe rapidamente 
deslocou até o endereço 
do fato, onde constatou 
que uma outra pessoa havia 
sido roubada.

Segundo o relato da 
vítima, após a tentativa 
de roubo falha, o crimino-
so correu para seu lado e 
anunciou o assalto levando 
a sua moto Falcon.

Rapidamente a placa 
da Falcon foi inserida no 
sistema de monitoramento 
da cidade e após análises 
preliminares das imagens, 

os Guardas descobriram 
uma moto suspeita, ocupa-
da por dois indivíduos, que 
poderia ter sido utilizada 
no crime.

A placa da moto sus-
peita também foi inserida 
no sistema e com isso os 
guardas conseguiram abor-
da-la na Avenida Francisco 
de Paula Leite.

Os suspeitos foram en-
caminhados até a delegacia 
de polícia onde as vítimas 
reconheceram o autor do 
roubo. Ele foi indiciado e li-
berado para posteriormente 
ser investigado.

A moto Falcon roubada 
foi localizada durante a 
noite, abandonada na Ro-
dovia Santos Dumont, no 
Bairro Caldeira. A moto foi 
apresentada na delegacia 
de polícia e posteriormente 
devolvida ao proprietário.

GOLPE
Loja de Veículos 
é investigada pela 
Polícia Civil

conhecido como “bufão”. 
Foi instaurado o inquérito 
em que foi cumprido com 

o mandado de busca na sua 
residência localizada no 
bairro João Piolli.

Entre os itens 
apreendidos na 
residência está 
um veículo

No último domin-
go (24), a Guarda Civil 
atendeu duas ocorrências 
envolvendo indivíduos 
embriagados.

A primeira delas foi 
registrada na madrugada, 
por volta de 1h da manhã. 
O Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
recebeu ligações infor-

mando sobre um veículo 
monza que colidiu contra 
uma caçamba de entulho 
na Rua Turmalina no Re-
creio Campestre Joia.

Ao questionar o mo-
torista do veículo sobre 
o que havia ocorrido no 
local, os guardas notaram 
sinais claros de embria-
guez. Ele confessou ter 

feito o uso de bebida al-
coólica antes de dirigir, 
assim como informou 
que a documentação do 
veículo estava irregular e 
ele não possuía CNH.

Ele foi conduzido até a 
delegacia de polícia, onde 
o delegado determinou a 
sua prisão em flagrante 
por embriaguez ao volan-

te, após receber o laudo 
do IML.

O segundo caso foi 
atendido na Vila Rossig-
natti, quando a Guarda 
Civil foi acionada para 
conter um indivíduo em-
briagado. A Guarda pre-
cisou conter o indivíduo 
que foi levado até o Haoc 
para ser medicado.

JME

Os proprietários da loja de veículos seguem foragidos

Uma loja de veículos 
localizado no Jardim Mo-
rada do Sol está sendo 
investigada pela Polícia 
Civil com a acusação de 
estelionato. Pelo menos 30 
pessoas foram vítimas. 

Segundo elas, os carros 
eram deixados na loja em 
consignação e o suposto 
dono vendia e não repassa 
o dinheiro para os donos 
dos veículos.

Para atrair as vítimas, os 
golpistas entravam em con-
tato pela internet dizendo 
que já tinham compradores 
para os carros. Tanto o 
comprador como o vende-
dor ficavam sem nada.

Atualmente o galpão 
está fechado. Dezenas de 

clientes enganados, no 
entanto, acabaram procu-
rando uma loja vizinha 
pensando ser aquela onde 
o golpe era aplicado. Se-
gundo a proprietária, Rose 
Rodrigues, as pessoas en-
travam em contato por 
telefone, redes sociais e 
até pessoalmente, com 
ofensas.

Ainda segundo investi-
gações da Polícia Civil, os 
estelionatários agiam na 
cidade desde janeiro, fa-
zendo vítimas não só de In-
daiatuba, como Campinas, 
Americana e São Paulo. Os 
casos estão sendo investi-
gados como estelionato e 
associação criminosa e os 
donos seguem foragidos. 



Horóscopo de 29/03 a 04/04  
Por Alex Costa Guimarães
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Evento da Acenbi integra calendário turístico do município

Festa do Chopp chega à sua 
29ª edição no dia 6 de abril

Ao mesmo tempo que o ariano está focando em sua ma-
neira de pensar, se expressar, falar e colocar suas idéias, ele 
também está tendo possibilidades diversas de ficar com várias 
pessoas e de forma temporária. O momento facilita ao encontro 
em qualquer setor de sua vida, no entanto existe um risco de 
falar muito de si, e gerar desconforto no outro.

Continuam as induções em que o taurino se volta mais 
intensamente para sua amizades, par seus projetos, sonhos e 
planos para o futuro. Apesar de estar renovando algo em seu 
íntimo, sua situação familiar sofre com alguma necessidade de 
mudança profunda. Alguns relacionamentos tendem a encerrar 
nessa fase.Procure renovar seus hábitos.

O geminiano pode se sentir mais irritado por estas próximas 
semanas. Estará tentando concretizar seus projetos, seus lanos, po-
derá estar mais agitado e dinâmico que antes, se for atleta, agora será 
uma boa semana. Pode se sentir exposto e não vai gostar de disso. 
Portanto é um bom momento para pensar acerca de su futurao e 
evitar muitas opiniões alheias. Evite comentários, por estas semanas.

O canceriano tem agora algumas dificuldades profissionais 
para tentar solucionar. Em termos de saúde, é bom saber que um 
pouco de atividade física trará uma resposta muito importante 
pra sua saúde. Sua força de lutar pela sobrevivência pessoal está 
em desenvolvimento e colocará o nativo pra ficar sobre seus 
próprios pés. Qualquer dependência nessas semanas será ruim para o canceriano.

Continuam as induções que forçam o leonino a ver as 
coisas sob outra ótica. Sua consciencia está em expansão, e 
agora pode facilitar o contato com pessoas que vem de longe 
ou que estejam no estrangeiro.sua maneira de pensar, sentir e 
desejar podem estar em reforma, aproveite para melhorar estes 
aspectos pessoais.

O virginiano estará vivendo fatos e situações que mostram 
o que ele precisará modificar urgente dentro de si. É importante 
ter autoconhecimento. Seus valores pessoais, seus sonhos e 
filosofia de vida, podem estar confusos mas estão processo para 
serem reformados. Relacionamento com sócios e/ou conjuge 
pode precisar de ajustes nesse momento.

O libriano precisa ter calma com seu relacionamento 
pessoal, existe tendência a não ter paciência no trato com 
os outros ou com seu conjuge. É importante organizar sua 
maneira de conversar com os outros, seu foco estará voltado 
no equilíbrio de sua mente, da necessidade de renovar hábi-

tos, mas principalmente de organizar e limpar suas atitudes, equilibrando-as.

Grande reforma na cabeça do escorpiano, aspectos rígicos 
em sua maneira de ver as coisas estão sendo renovados. É 
provável que inicie uma nova relação afetiva-sexual. Sua saúde 
pode determinar algumas situações que apontem para ação e 
busca em sua vida e seu trabalho estará comandando aspectos 
profissionais. Tenha calma e paciência.

Fase de grande aprendizado para o sagitariano. É um 
momento de aprender a quebrar limites e prisões internas, 
conceituais. Importante fase para rever sua maneira de encarar 
os fatos e como lidar com a diversidade dentro de sua casa, em 
sua familia. Pode encontrar pessoas que vem de longe e gerar 
um relacionamento afetivo-sexual..

Apesar de estar um momento estafante, o capricorniano, 
está quebrando seus limites e muito daquilo que o faz ficar 
preso. Sua mente está tendo a oportunidade de desenvolver 
entendimentos que antes não tinha das coisas, embora ainda 
meio confuso, mas essas novas ideias estão chegando para ficar 
em sua cabeça por um bom tempo.

Essa semana começa com muitas ideias novas em sua cabe-
ça, algo está fervilhando, pedindo para que haja aprofundamento 
e que suas atitudes sejam definidas e alinhadas com sua nova 
maneira de ver as coisas. Seu autoconhecimento estará trazendo 
a possibilidade de melhores condições de vida e bem-estar. 

Os piscianos correm o risco de discutir dentro de sua 
casa ou de criar situações que envolvam fofocas e isso gere 
situações em seus relacionamento. O Conjuge do pisciano 
pode se sentir desconfortável, com algumas ideias do nativo. 
Seus gastos podem envolver sua saúde por estas semanas. 
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A Acenbi (Asso-
ciação Cultural 
e Esportiva Nipo 

Brasileira de Indaiatuba) 
anunciou esta semana a 
29ª edição da Festa do 
Chopp. Em coletiva de 
imprensa, a comissão 
organizadora apresentou 
a programação do tradi-
cional festival da cultura 
e gastronomia japonesa. 
O evento acontece no 
próximo dia 6 de abril, 
a partir das 18 horas, no 
Pavilhão da Víber.

A culinária oriental 
está entre os principais 
destaques da festa, com 
pratos t ípicos como 
yakissoba, tempurá, ha-
rumaki, udon, temaki, 
sushi e sashimi. O públi-
co poderá saborear ainda 
outras delícias como ba-
tata espiral, pastel, tapio-
ca, churrasquinho, pizza, 
cachorro-quente, ham-
búrguer e crepe, entre 
outras. “Teremos opções 
para todos os gostos”, 
revela Ricardo Kakazu, 
diretor do departamento 
de Beisebol da Acenbi 
e coordenador da festi-
vidade.

Nesse ano, uma das 
novidades é a prévia da 
Hellcats Car Fest 2019, 
exposição de carros an-
tigos. Está confirmada 
também a participação 
especial do grupo Riyuu 
Taiko (tambores japone-
ses), formado por asso-

ciados da própria Acenbi, 
e da banda Trinnes, de 
Indaiatuba. 

Os visitantes poderão 
participar ainda das tra-
dicionais competições de 
chope de metro (servido 
numa tulipa gigante) e 
de guaraná de canudinho 
(para crianças). Outra 
atração de destaque é o 
bon odori (dança coletiva 
tradicional do Japão). “Os 
interessados em conhecer 
um pouco do beisebol 
terão a oportunidade de 
praticar batidas de bola 
com taco de beisebol em 
uma estrutura especial 
(batting center)”, revela 
Kakazu.

Calendário
Realizada anualmente, 
a Festa do Chopp tem a 
finalidade de arrecadar 
fundos para a manuten-
ção das atividades do De-

partamento de Beisebol 
e Softbol da Acenbi. De 
acordo com Kakazu, a or-
ganização da festividade 
conta com a participação 
de voluntários. “Todos 
são pais dos atletas e fa-
miliares dos associados”, 
complementa. 

O convite individual 
custa R$ 10 na bilhete-
ria (inclui uma caneca). 
Crianças de até 12 anos 
acompanhadas de adulto 
não pagam. Quem prefe-
rir pode levar um produto 
de limpeza ou de higiene 
pessoal e trocá-lo por 
um convite individual. 
Isso pode ser feito tam-
bém nos pontos de troca: 
Bazar Ponto 1 (Rua 9 de 
Julho, 585, Centro); Max 
Materiais de Construção 
(Via Joaquim Emigdio de 
Campos Bicudo, 1491, 
Jardim Monte Verde); 
Nishi Eletrônica (Rua 

Paul Harris, 343, Cida-
de Nova), Restauran-
te Sabor da Terra (Rua 
Cerqueira Cezar, 2.123, 
Jardim Rossignatti) e 
Decor Gran Mármores 
e Granito  (Av. Coronel 
Antonio Estanislau do 
Amaral, 1.009, Itaici).

Os produtos doados 
serão encaminhados para 
o Fundo Social de Soli-
dariedade de Indaiatu-
ba. A Festa do Chopp é 
promovida com o apoio 
de patrocinadores e da 
Prefeitura de Indaiatuba. 
O evento faz parte do 
calendário turístico do 
município.

29ª Festa do Chopp
Data: 6 de abril 
Horário: a partir das 18h 
Local: Pavilhão da Viber  
Endereço: Rua Almi-
rante Tamandaré, 675, 
Cidade Nova

Festa do Chopp visa arrecadar fundos para a manutenção das atividades da Acenbi



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 quase um ano entrei para o grupo Royal Palm para atuar como chefe 
executivo no Royal Palm Tower Indaiatuba. Nesse tempo, conheci muita 
das particularidades dessa empresa maravilhosa, que é nunca deixar faltar 
no buffet de sobremesa o nosso famoso Duo, composto pelo pudim de 
leite e pelo quindim. Sabendo disso, nossa confeitaria nunca deixa faltar 
essa dupla de sucesso!
Se quiserem conhecerem essas delicias, convido a todos para visitarem o 
Simetria Restaurante e prova-las ou também, deixo a receita para vocês 
fazerem em casa. Essa semana passarei a receita do Pudim e na próxima, 
a do Quindim.
Confira a receita:

Ingredientes
• 160ml de leite
• 50g de leite condensado ou 2 latas 
• 250g de ovos 
Caramelo
• 50g de açúcar
• 25ml de água
• Suco de ½ limão
• No final, acrescente mais 25 ml de água

Modo de preparo calda:
Derreta o açúcar em fogo médio até criar o caramelo, ao chegar no ponto, 
adicione a água com o limão e mexa mais um pouco;
Reserve a calda em uma forma na geladeira ou congelador por até 10 
minutos;

Modo de preparo do Pudim:
Misture os ovos e o leite condensado em um batedor até adquirir uma 
mistura homogênea. Adicionar o leite e misture mais;
Coloque a mistura nas formas untadas com a calda de caramelo e leve à 
geladeira por até 10 horas.
Os ingredientes rendem até 2 formas individuais ou podem ser distribuídos 
em várias forminhas pequenas. Aproveitem!!

Buon Apetitto !!!
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Fred...com papai e mamãe...no espaço Pet Friendly da 
pizzaria Torrelaguna que fica em Itaici

Toff ... no espaço Pet Friendly na pizzaria Torrelaguna que 
fica em Itaici

Ricardo da Conceição  Gás e água, sempre trabalhando 
para fazer suas entregas com agilidade e muita segurança.  
Disk Água e Gás F. 3894-6444 / 3894-4103

Cassia, foi a ganhadora do sorteio que aconteceu no 
Facebook do Mais Expressão, onde a Criativa Móveis 
Artesanais presenteou com um lindo cesto

Washington, sócio proprietário da WCBM Consulting, 
recebendo nosso carinho com um delicioso  Bolo da Madre

Edson, cliente há mais de 20 anos do Pesqueiro do  Ezio, onde 
se diverte com sua família com pesca esportiva. Vá conhecer 
de quinta a segunda das 7h30 as 18h. F. 9.9751-4359
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Tina Cleide Barzan, Eva Maria e Márcia Romão no lan-
çamento da coleção Outono inverno da loja Eva maria

Professor Silvano Raia, ministrando uma palestra 
Fronteiras do Cuidado Médico na UNIMAX, sobre 
Ética e Prática Médica

José, Marcos e André no Cintra Restaurante

Treinamento de Atendimento ao Cliente e Recepção, realizado pela Factor Humano - FHGroup para a 
equipe do  Indaiatuba Hospital com Joice Teixeira

Na noite do dia 26/03/2019, o Rotary Club de In-
daiatuba Cocaes, realizou sua 34ª Reunião Ordi-
nária com festiva de Posse do novo Companheiro 
Edson Borges juntamente com sua Cônjuge Ma-
rina. A reunião foi comandada pelo companheiro 
presidente Renato Resende, e a cerimônia de 
posse pelo companheiro Sergio Lelli, e no final 
teve comemoração dos aniversariantes do mês, 
com bolo para todos. PARABÉNS EDSON E MA-
RINA PELA LINDA POSSE! 

No domingo 24/03 o Tornados juvenil participou do 
Torneio início Campeonato Paulista Juvenil M20, 
modalidade ten-a-side, em Jacareí. A equipe, trei-
nada pelo coach juvenil Jaú Pedro Henrique Pinto, 
foi campeã invicta

Dia de Rugby pelo Campeonato Paulista Série A. 
Nosso Tornados e o Pasteur Athétique Club, infe-
lizmente com um score de 78 X 07 para o Pasteur, 
mesmo assim AVANTI TORNADOS.

Fernanda Soares almoçando no Grenelle GastroPub



A Nova Loja / Coleção Magnólia
A14

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a 
Coleção Center Noivas/Magnólia. Tecidos nobres com 
incríveis detalhes em renda, pedrarias e transparência. 
Caimento impecável e com uma beleza deslumbrante. 
Para quem vai se casar, precisa conferir esta coleção 
que está um arraso. E para as madrinhas, uma nova 
coleção Moda Festa com as últimas tendências em cores 
e modelos diferenciados (venda e aluguel). Demais. 
WhattsApp (19) 99540-8836 / (19) 3875-1760.

Adelaide Decorações

Bar do Alemão

Grenelle Gastro Pub

Não esqueça que hoje é dia de comer nhoque no Grenelle 
Gastro Pub. Vale ressaltar que toda quinta é dia de 
Lanches e nas sextas o tão famoso Happy Hour. Chame os 
amigos e leva a família para desfrutar dessas delicias! Para 
mais informações Fone: (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 hora de estruturar a sua casa, conte com a Mr. Roof - 
Estruturas e Telhas em Aço Galvanizado. Além oferecer 
resistência e durabilidade, de valorizar seu imóvel e ser 67% mais 
leve, o aço galvanizado oferece uma vantagem a mais: agilidade 
na montagem. Entre em contato e conheça as facilidades. F.: (19) 
3801-1094. Estrada Municipal do Sapezal, 1038 – Indaiatuba/SP

O simpático casal Paulo e Cristina, saboreando a 
fantástica costela do Kostela do Japonês.

Maria Paula e Fábio almoçando essa semana no 
restaurante Kostela do Japonês.

Darik com a grande família Thor, Sophia e Kakau da tutora 
Rose. Após banho e tosa na Clínica Bicho Amigo.

Casamento 
de Gislaine 
Bueno. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

O lindo Bacon apos Tanho & Tosa na Clean Pet
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Rbc agradece os amigos Aparecido, Helen, Célia e Vânia 
por prestigiar mais uma viagem.

Tati, Helia e Liliane, auto escola nato.
O Mais Expressao presenteou Natália, Luís e Amanda da 
Ouro e Prata com um delicioso bolo da Bolo da Madre

O programa Expressão no Ar recebeu essa semana Luiz 
Alberto Pereira o Cebolinha  e Maiko Feitosa Coutinho 
Gerente do IGA Instituto Gastronômico de Indaiatuba.

O Programa EXPRESSÃO NO AR recebeu o atual presidente do BNI Reference Murilo Abreu, Roseli de Liz Pfaffenzeller  
futura presidente e Eduardo Santana do BNI Planalto Paulista em entrevista esclarecendo tudo sobre o grupo.

Silbene Ribeiro da Cayman, escolheu Trancoso na Bahia 
para comemorar em grande estilo o seu aniversário. O Mais 
Expressão deseja muitas felicidades.

Adriana e Ana Clara Larangeira, comemoraram o 
aniversário de 83 anos da Dona Helena e fazem aqui uma 
pequena  homenagem a essa mãe , avó , mulher guerreira,  
que encanta a todos com sua força, carinho e cuidado com 
todos que a cercam. O Mais Expressão aproveita essa 
homenagem e deseja muitas felicidades

Quer se qualificar com a melhor empresa de extensão 
de cabelo do momento O Educador Tiago Costa está 
formando uma nova turma de treinamento de APLICAÇÃO 
DE EXTENSÃO MERMAID. Entre em contato e faça sua 

Alunos do Colégio Episteme junto com Professor de Geografia Álvaro Rezende em trabalho de Campo de Geologia no 
Parque da Rocha Moutonnée em Salto/SP
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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
 
REF: CA02570
CASA RESIDENCIAL
JD. CALIFÓRNIA 
1 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO.  
GARAGEM COBERTA: 1 
CARRO
R$ 650,00 + R$ 50,00 IPTU

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, GARAGEM. 
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: 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 AMERICANA, 
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

CA03440 – CASA -JD. MORADA DO SOL - 01 dor-
mitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e vaga de 
garagem para MOTO. - R$750,00+IPTU

CA0151 – CASA -JD. MONTE VERDE - 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia e vaga de garagem 
para 01 carro. - R$750,00+IPTU

CA03421 – SOBRADO -JD. MORADA DO SOL - 02 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro com box, área de 
serviço e garagem para 02 vagas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU

CA03421 – SOBRADO -JD. MORADA DO SOL - 03 
dormitórios sendo 02 com sacada, sala para 02 am-

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
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) com 
ar condicionado, móveis planejados, sala e cozinha integradas, 
lavabo, piscina, quintal garagem para 3 carros e cerca elétrica. 
R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integradas, 
4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc c/ casca-
ta, churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 amb, coz, la-
vand. 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. Em fase de acabamento. 
R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 suíte), es-
critório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, churrasq, forno de 
pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer completo. R$650.000,00
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

LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m². R$250.000,00

TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e campo. 
R$180.000,00

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

CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. 
R$900,00 + IPTU

bientes, copa/cozinha com balcão planejado, 02 WC, 
02 lavanderias (sendo 01 no piso superior), churras-
queira e garagem para 02 carros com portão eletrônico. 
- R$1.400,00 +IPTU

SL00410 – SALÃO COMERCIAL –REC. CAMPESTRE 
JÓIA - São 250m² de construção. Possui Cozinha, 
mezanino, lavanderia, 02 WC’s sendo 01 adaptado p/ 
cadeirante. - R$4.000,00+IPTU

SL00410 – SALÃO COMERCIAL – JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal do Parque ecológico! São 500m² 
construídos, possui mezanino, escritório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.200,00 
+ IPTU
CA02472 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. plane-
jada e gar. R$1.250,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 2 amb, 
coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

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 gar. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP01340 – PQ. SÃO LOURENÇO – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$800,00 + IPTU + Cond.

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz e 
1 vaga. R$850,00 + IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01066 – JD. DI BARI - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 1 vaga. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP00804 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado c/ 1 dorm e coz. 
R$1.000,00 + IPTU
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 2 
amb, coz. planejada e gar. R$1.350,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 
gar. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00348 – JD. MORADA DO SOL – 40m² c/ WC. R$700,00 
+ IPTU
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.00,00 + IPTU
SL0091 - ED. AMBASSADOR- 30m² C/ 1 WC. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond.
S00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 vagas 
de gar. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 
+ 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), churrasq, 
pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. R$2.400,00 + IPTU



B4 Imóveis

CASA À VENDA NO JARDIM BRASIL - Lote 250m², 03 dormitórios 
(01 suíte), wc social, sala, cozinha americana, lavanderia, varanda, 
entrada pra vários carros R$ 250.000,00

CASA À VENDA NO JARDIM ITAMARACÁ - 02 dormitórios 
sendo uma suíte, garagem com portão eletrônico para 02 autos . 
Apenas R$ 255.000,00

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

JARDIM São Francisco - Sobrado tendo no pavimento superior 
tem 02 dormitórios sendo um suíte,  Wc social e sacada. No Pa-
vimento inferior tem sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, edícula 
com lavanderia e garagem para 02 autos com portão eletrônico. 
R$ 290.000,00. Aceita apartamento de menor valor.

CASA À VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - 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 À VENDA - 03 dormitórios, sendo uma 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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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 930101- Jd. morada do sol - 2 dorm / sala / coz / 
wc / as / gar. R$ 850.00 + IPTU

 ref. site 852302 - Village Azaleia - 3 dormt/ sala 2 amb/ 
coz planej/ wc / lavand / 1 gar R$1.000,00 + COND

 ref. site 442502 - Jardim do Valle – 3 dormt / 1 suite/ sala / 
coz / wc / lavand / churrasq / quintal / 2 gar R$380.000,00

ref. site 250502 - Vila das Palmeiras - 2 dormt/ wc /
cozinha planej/ sala estar e jantar/ lavand/ quintal/ 2 gar 
R$286.000,00 + COND + IPTU

ref. site 358601  - Altos da Bela Vista - 2 dorm. (2 suites) / sala 
/ lavabo / coz. / espaço gourmet / wc / as / garagens / piscina c/ 
cascata / poço / pomar / coreto / canil. R$ 2.400,00 + IPTU

 ref. site 689402 - Jd. morada do sol – 80 m² -2 wc  e recuo 2 
gar R$1.200,00

ref. site 841502 - Residencial San Pietro – 2 dormt/ sala / coz 
/ wc / lavand /  gar R$255.000,00

 ref. site 039302 - Vila Almeida - 3 dormt sendo suíte/ sala/ coz 
armários/ lavand / churrasq/ 2 garagem R$420.000,00

 ref. site 389402 - Jardim Morada do Sol – 2 dormt / sala/ 
coz / wc/ lavan/ 1 gar R$900,00

ref. site 082691 - Village Azaleia – 3 dormt / sala / coz / wc / 
lavand / 1 gar R$1.200,00 + COND + IPTU

ref. site 481502 - Jardim Santa Cruz - Área do Terreno - 
4.521,00m² R$ 9.042.000,00 / R$ 5.000,00 //mês

ref. site 163661 – Jd Esplanada - 3 suites / sala 2 amb. / 
mezanino / lavabo / coz.planej. / wc / wc ext. / as / despensa 
/ area gourmet / gar.2+2 vagas. R$ 790.000,00
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TEMOS GALPÕES E TERRENOS INDUSTRIAIS PARA LOCAÇÃO E VENDA!!

CASAS
 
CA00003 JARDIM SÃO FRANCISCO - 2 dormitó-
rios, sala , cozinha, wc social. 2 vagas . Aceita per-
muta com apto.  ...............................R$ 320.000,00
CA00002 CIDADE NOVA - Sobrado Comercial com 
2 casas  e ! Salão alugado. .............R$ 950.000,00
CA00007 JARDIM MONTE CARLO- 2 dormitórios 
com suíte, cozinha americana, lavanderia e 2 va-
gas.  ..................................................R$ 250.000,00
CA00012 JARDIM EUROPA - 3 dormitórios com 
uma suíte, sala dois ambiente, cozinha americana, 
área gourmet e 2 vagas.  .................R$ 545.000,00
 

CASA EM COMDOMÍNIO
 
CA00014 GREEM VELLAGEM - Sobrado com 3 
dormitórios, cozinha, sala jantar e estar. Área gour-
met e 3 vagas. ...................................R$500.000,00
CA00013 MONTREAL-  3 dormitórios com uma suí-
te, cozinha, sala dois ambiente. Área gourmet.  ......
..........................................................R$ 495.000,00
CA00001 VILA VENEZA -3 dormitórios planejados, 
sala dois ambientes, cozinha, lavanderia e wc so-
cial. ...................................................R$ 385.000,00

CA00009 JARDIM VIENA- 3 dormitórios com uma suite, 
jardim de inverno, wc social, cozinha, lavanderia e área 
gourmet.  ...................................................R$ 650.000,00
 

APARTAMENTO

AP00017 EDIFÍCIO VANDO - 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc soacial  .........................................R$ 210.000,00
AP00004 EDIFÍCIO SOLAR DOS GIRASSOIS 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc social .  ..................R$ 260.000,00
AP00003 VILA FELICITA- 3 dormitórios com uma suíte, 
sala cozinha, wc social.  ...........................R$ 435.000,00
 

CHÁCARAS

CH00016 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de 
terreno com uma construção, casa com 4 dormitórios.  .. 
...................................................................R$ 320.000,00
CH00007 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de 
terreno plano todo murado, pronto para construir.  .......... 
...................................................................R$ 265.000,00
CH00003 ELIAS FAUSTO  - 1000 metros cercados com 
pomar, muro e alambrado e lago.  ............R$ 100.000,00

 SÍTIOS

ST00001 ELIAS FAUSTO - 7 alqueires com 2 casas, 
um tanque grande, poço artesiano e um caipira.  ...... 
................................................................R$ 2.100.000,00
  

TERRENOS

TE00021 JARDIM PIEMONTE - 300 metros  .................. 
...................................................................R$ 160.000,00
TE00017 TERRACOTA - 1200 metros  ........................... 
...................................................................R$ 265.000,00
TE00016 HELVETIA PARK- 490 metros  ........................ 
...................................................................R$ 539.000,00
TE00015 VISTA VERDE- 175 metros  ............................. 
...................................................................R$ 195.000,00
TE00014 SANTA CLARA- 450 metros  ........................... 
...................................................................R$ 390.000,00
TE00013 CAROLINE- 125 metros  ............R$ 82.000,00
 

LOCAÇÃO

CASAS

CA00011 VILA VITÓRIA- 2 dorms, sala, cozinha, wc so-
cial + 2 comôdos nos fundos.  ............R$ 1.300,00 + iptu.

CA00005 CENTRO - 3 dormitórios e mais depen-
dências. Comercial  ...................R$ 2500,00 + iptu. 
 

CONDOMÍNIO

CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 suítes, casa 
de caseiro, piscina e campo.  .................................. 
R$ 3000,00 + iptu e cond.
CA00004 JARDIM ESPLENDOR - Sobrado com 5 
suítes, sala dois ambientes, escritório, piscina e 4 
vagas.  ............................R$ 8.600,00+ iptu e cond.
 

APARTAMENTO 
 
AP00001 LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 suítes, 
sala dois ambientes, cozinha, wc social, todo plane-
jado c/ porcelanato. 2 vagas. 118 metros. ............... 
.........................................R$ 2.800,00+iptu e cond.

AP00002 EDIFÍCIO FELICITA - 3 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia e uma vaga. ............................. 
.........................................R$ 2.000,00+iptu e cond.
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AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência em 
corte de grama, limpeza de 
piscinas e pequenos repa-
ros (elétricos, hidráulicos e 
pintura). Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade para 
trabalhar em escala.

ANALISTA DE PROCESSO 
DE USINAGEM - Superior 
em Engenharia Mecânica 
/ Produção / Tecnólogo em 
Processos ou Técnico. Ex-
periência em programação 
/ preparação torno CNC e 
Centro de Usinagem. Co-
nhecimento em desenho 
mecânico e metrologia, 
conhecer software Solid 
Edge ou similares. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

CONSULTOR (A) COMER-
CIAL DE RECURSOS HU-
MANOS – Experiência na 
área de vendas no Ramo 
de Agência de empregos ou 
Terceirização. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. CNH 
B. Irá dirigir os carros da 
empresa.

GERENTE DE VENDAS – 
Para trabalhar em comércio 
no segmento de material 
para construção. Possui 
experiência nesta área. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.

JARDINEIRO – Experiên-
cia na função. Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁQUINA 
– Ensino médio completo. 
Conhecimentos em metrolo-
gia e Leitura e Interpretação 
de desenho.
Experiência em operar fre-
sa, furadeira e torno CNC. 
Residir em Indaiatuba.
 
REBARBADOR INDUS-
TRIAL – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

RECEPCIONISTA – Ensi-
no médio completo. Bons 
conhecimentos em Informá-
tica. Experiência na função. 
Para trabalhar em consultó-
rio odontológico de segunda 
a sexta-feira das 10H as 
20H.

SOLDADOR – Ensino mé-
dio completo. Experiência 
em Solda TIG, MIG, ele-
trodo e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Desejável possuir 
Curso na área de solda e 
montagem.

TORNEIRO MECÃNICO 
– Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.

VENDEDOR (A) - Experi-
ência na área de vendas 
no Ramo de material para 
construção. Ensino médio 
completo. Conhecimentos 
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.

Apontador de obras

Atendente de farmácia 
balconista

Auxi l iar  de  jard ina-
gem na conservação 
de vias permanentes

Auxil iar  de l inha de 
produção(PCD)

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de padeiro

Balconista de açougue

Bombeiro civil

Cozinheiro

Cozinheiro geral

Empregado doméstico 
diarista

Engenheiro de 

manutenção elétrica

Ferramenteiro

Garçom

Gerente de loja e su-
permercado

Inspetor de qualidade

Líder de bombeiros

Manobrista

Mecânico de manuten-
ção de empilhadeiras

Mecânico eletr icista 
de Autos

Motorista de ônibus 
urbano

Operador de centro de 
usinagem com coman-
do numérico

Operador de 

escavadeira

Operador de prensa

Pizzaiolo

Porteiro

Supervisor de seção 
de serviços gerais

Técnico de enferma-
gem

Técnico de refrigera-
ção (instalação)

Técnico eletrônico 

Topógrafo

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.



classificados
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Oportunidade - Vende-se 
casa Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios um suí-
te, garagem p/02 carros e 
mais dependências. F.: (19) 
99375-2113. WhatsApp.
Casa 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômi-
ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos - - (19) 
98254 7703 /(19)3885-
4500 CRECI 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 Ma-
ria Helena com  at : 2700m², 
para construtores é possível 
desmembrar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
p isc ina ,  chur rasque i -
ra, cozinha, banheiro, 
garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
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
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-2215

Casa térrea, 3 quartos sen-
do 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha ampla, área de 
serviço fechada, garagem 
p/ 3 carros, portão eletrôni-
co e ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. Tratar 
direto com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.
Vendo edícula toda florida 
e murada com planta apro-
vada para um casa no Jd. 
Europa II em terreno de 250 
m². Local excelente. (19) 
99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde por 
chácara. Casa A.T. 250 
m², A.C. 179 m², portão 
eletronico, cerca elétrica, 
aquecedor solar, área gour-
met, piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de 
primeira. Recanto do Gua-
raú - 3 dormitórios sendo 1 
suíte, garagem para 2 car-
ros . AT: 175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 F.: 
(19) 99612-7897. Aceito 
permuta com terreno em 
Indaiatuba.
Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha 
c/ balcão e mesa de gra-
nito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento so-
lar, preparada p/ ar con-
dicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar con-
dicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos 
trabalhados, esquadrias 
em alumínio, muitas to-
madas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
R$680.000,00 estuda fi-
nanciamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, quintal 
e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, em 
cima edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. 
Casa de 02 dormitórios, 
sendo um suíte, sala/
cozinha americana, wc, 
garagem p/02 autos quin-
tal nos fundos em lote 

992357764.
Vende-se casa no Vale 
II. Valor R$200.000,00 - 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, garagem cober-
ta, edícula com 1 quarto, 
banheiro e lavanderia. AT: 
130m² AC: 120m². Contat0 
(19) 99124-2964. Aceito 
carro até R$35.000,00
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 suí-
te, sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala 
de estar, jantar e sala de 
tv, coz. planejada, dorm. 
de empregada com WC, 
área gourmet, espaço p/ 
piscina com encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos e garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 M²e A/C  
270,00 M² - R$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA 
- 3 dormitórios, sendo 1 
suíte com planejados, Sala, 
Cozinha com Planejados, 1 
WC, área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 co-
bertas. A/C 190,00M² e A/T 
300,00M² - R$ 640.000,00. 
F.:(19) 3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² E A/T 
125,00M² - R$220.000,00. 
F.:(19) 3935-1413

Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embuti-
dos), sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira 
e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
Fone: (19) 99778-4336
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - com 
2 dormitórios, sala em L, 
garagem coberta. Valor 
R$190.000,00. F.: 99416-
9250
CASA -JD. MONTE VER-
DE - 01 dorm., sala, coz., 
WC, lavanderia e garagem 
01 vaga. - R$750,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, 
coz., wc com box, área 
de serviço e garagem 02 
vagas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 03 dorm., sendo 
02 com sacada, sala para 

02 ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 02 
WC, 02 lavanderias (sen-
do 01 no piso superior), 
churrasqueira e garagem 
02 vagas com portão eletrô-
nico. - R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413

 
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 290.000,00. Tra-
tar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
VENDE-SE APARTAMEN-
TO COCAIS II - 2 dor-
mitórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: (19) 
99168-6945
ED. SOHO- 2 dormitórios 
com suíte, 2 vagas, varan-
da gourmet e área de lazer 
completa. R$450.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
A P A R T A M E N T O  J D . 
TROPICAL – 2 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, lavan-
deria, WC social, varan-
da gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apar tamento  com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos 
os cômodos com armá-
rio, garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento Resi-
dencial - Nações Unidas, 
Jd. Alice Indaiatuba/SP. 
02 dorm. (um com móveis 
planejados), sala de estar 
e jantar, cozinha planejada, 
lavanderia c/ armário, WC, 
garagem para 01 carro 
coberta, 1º andar. Baixo 
condomínio e IPTU - Vendo 
mobiliado. F.: (19) 3394-
2197 - cel: (11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Va-
lor: R$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar com 
proprietário. F.: (19) 99482-
6697 F.:(19) 3875-3201

Vende-se apto Cond. Por-
tal das Flores - 3 dorm; cozi-
nha planejada; 1 vaga; área 
de lazer completa. R$ 259 
000,00 - F.: (19) 992569976 
ou (19) 99368-2711
Vende-se apto Cond. Fe-
licitá - 3 dorm (suíte); 2 
vagas;  cozinha e quar-
to planejados; varanda 
gourmet; área de lazer 
completa. R$ 350 000,00. 
F.: (19)99928-8133 ou (19) 
99256-9976
VENDE-SE APARTAMEN-
TO: AP00037- Condomínio 
Edifício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vendo apartamento pron-
to para morar. Condomí-
nio Village Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799
Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Fe-
licità. Frente ao Parque 
Ecológico - com móveis 
planejados, ar condiciona-
do, 2 vagas na garagem 
. Lazer completo . 84m². 
Valor: R$490.000,00. F.: 
(19) 99622-7901. Direto c/ 
proprietário
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio Bos-
que dos Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, garagem 
coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
Le Jardin - Apartamento 
frente ao Parque Ecoló-
gico, sol da manhã nos 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
duas vagas na garagem, 
amplo salão de festa, salão 
de jogos, quioske, piscinas 
adutos e infantil, lugar mais 
nobre da cidade 87m² de 
área útil, 10º andar. 15% 
de desconto comparado 
ao valor da construtora ou 
permuta de 50% do valor 
total (Valor da construtora 
R$640.000,00). F.: (19) 
99703-3734
Em Interlagos, J.d. Con-
sórcio SP - Oportunidade 
única R$1090.000,00. Apto 
com  140m², 3 suítes equi-
padas, sala ampla com 2 
vastos ambientes, varanda 
gourmet, cozinha com ar-
mários planejados, área de 
serviço, wc de empregada, 
2 vagas. Condomínio com 
lazer completo, piscinas es-
peciais, quadra, academia, 
etc. Acesso fácil ao comér-
cio, bancos, escolas, sho-
pping, avenida Interlagos. 
Disponíveis fotos e demais 
informações. Discute-se 
proposta. (19) 99751-9921 
(Cel e WhatsApp) Cresci 
65362
 

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

 
Chácara Vale do Sol - 
Casa Avarandada – 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha americana, WC fem 
e mas, piscina, churras-
queira, murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: (19) 
99721-0395

Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sitio Estrada Mato Den-
tro  2.500. 000,00. F.: (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Sítio na Bahia Vendo/
Troco por imóvel em In-
daiatuba. Com 470.000m² 
equivalente a 20,00 alquei-
re, boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. Si-
tuado na região do Vale do 
Jiquiriça, a 7km da cidade 
de Mutuipe. A propriedade 
fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 
praias do litoral baiano com 
aeroporto operando com 
voos da (Azul) aos saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A pro-
priedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pequena 
mata. Energia passa den-
tro da propriedade. Casa 
sede nascente com água 
boa sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação de 
feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
Vende-se chácara com 
2500 metros , só a terra, 
ja com energia e agua no 
local. Valor R$ 140.000,00.  
Te le fone   pa ra  con -
tato:  (19)994087078 e 
(19)982665946.
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala 
de estar, sala de jantar, co-
zinha, wc, 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. F.: (19) 
3935-1413

 
VENDO JARDIM LAGUNA 
- Terreno de 302m² planos. 
Aceito veiculo c/ parte pa-
gamento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
V e n d o  t e r r e n o  J a r -
d i m  R e g i n a .  Ó t i m a 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.
Terreno no Condominio  
Residencial Dona Lucilla. 
Condomínio de alto pa-
drão,  área de 379,20m2. 
Preço abaixo do mercado, 
R$275 mil (R$725,00 o 
m2). Aceita permuta com 
apartamento de valor si-
milar.  Direto com o pro-
prietário. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316.

de180m2 + uma chácara 
de 100m2 (SÓ TERRENO) 
no bairro pedregulho em 
Indaiatuba-SP. troca-se 
por casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 
99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! 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 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
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 dormitó-
rios (01 suíte) sala- cozinha 
–wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno 
no negócio. F.:(19) 99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JARDIM ADRIANA - Ex-
celente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, sacada 
com porta balcão com vista 
para o Parque Ecológico 
e no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edícula   
e grande espaço de terreno 
com piso ideal para piscina, 
garagem com portão eletrô-
nico. De R$350.000,00 em 
oferta durante o mês de fe-
vereiro por R$290.000,00. 
Corra! Tel: (19) 99762-
7997. Aceita apartamento 
no negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão eletro-
nico,110m² de área cons-
truída, em lote de 133m² 
documentos em ordem 
para financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123me-
tros de área contruída, em 
terreno de 400 metros, com 
2 dormitórios, sendo uma 
suíte e um WC social, sala, 
cozinha, área de serviço, 
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 so-
brado. Aceito permuta por 
casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, Jar-
dim Aquario, Cidade Nova 
I e II. O imóvel encontra-se 
em perfeito estado de con-
servação, não necessitan-

do de gasto com pinturas 
e outros serviços. Valor: 
R$750.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: (19) 
3875-0667. Doc: OK
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - sala, 
cozinha, 2 quartos, lavan-
deria separada nos fundos 
e garagem. Aceito finan-
ciamento pela caixa . Va-
lor R$195.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-2829 
WhatsApp
Oportunidade casa em 
condomínio Bréscia - 
casa terrea 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, lavabo, garagem, 
área gourmet .  Va lor : 
R$450.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto com 
proprietário
Oportunidade casa em 
condomínio Vista Ver-
de - casa terrea 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
banheiro social, lavabo, 
garagem, área gourmet. 
Valor: R$420.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Direto 
com proprietário
Condomínio Montreal - 
Lindo sobrado com fundos 
para área verde. 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com 
amplo closet, com sacada 
para área verde, 1 garagem 
coberta e uma descoberta, 
cozinha com pia e bancada 
e ilha, sala de estar e jantar, 
varanda gourmet, lavaderia 
fechada, aquecedor solar, 
preparada para ar condi-
cionado em todos os dor-
mitórios com porta balcão 
e persiana com controle 
remoto. Fácil acesso a área 
de lazer. A.T. 150m² A.C. 
162m². Aceito financiamen-
to. Valor R$ 580.000,00 F.: 
(19) 99703-3734
Park Real - Linda casa 
terrea. 3 dormitórios sendo 
1 suíte master com closet 
grande, aquecedor solar, 
luminárias instaladas, pra-
parados para ar condicio-
nado, 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. Va-
lor: R$380.000,00 F.:(19) 
99703-3734
Parque das Nações - Lin-
da casa terrea A.T. 125m² 
A.C. 108m², 2 vagas co-
bertas, sala, cozinha, 2 
dormitórios (1 suíte), casa 
reformada próximo ao 
Polo Shopping, Rua Mão 
única super tranquila. Va-
lor: R$235.000,00 F.: (19) 
99703-3734
Casa cond. Bréscia - 3 
amplas suítes com saca-
das, salas de jantar, estar, 
lavabo. Cozinha planejada 
e área gourmet. Acaba-
mento de luxo, 200m² cons-
truídos. R$ 730.000,00. 
Avalio proposta de apto 
e terreno como entrada. 
F. 19-992170168 ou 19-



classificados
B19Classificados

Vende-se terreno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a portaria. 
Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Vendo/ Troco : Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque Eco-
lógico, 5 minutos do centro, 
próximo ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, pada-
ria Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor em 
loteamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 98288-1728 
(whatsapp) / (19) 3875-
2860 - Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2  – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRI-
TURADO. F.: (19)99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 
/  (19) 3935-3294
Vende-se terreno na 
Vila Suiça todo mundo 
12 X 25 metros. Valor 
R$235.000,00. Tratar com 
proprietário F.: (19) 98324-
3243
Vende-se 2 terrenos jun-
tos de esquina no Jardim 
Esplanada II. Tratar com 
proprietário pelo Fone: (19) 
3875-0801
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TERRE-
NO com 200m2, plano, na 
quadra H, com escritura e 
registro, R$165.000,00. Es-
tuda -se proposta. F.: (19) 
3834-6222 / (19) 98394-
0038. 
Terreno no Distrito Indus-
trial Vitória Martini. Rua: 
Mafalda Barnabé Soliani 
com Alberto Magnusson 

lote de esquina podendo 
construir 5 galpões, área 
1322,72m² lote 21 quadra 
F. Valor: R$600.000,00 
parcelo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TERRE-
NO com 240m2, plano, na 
quadra J, com escritura e 
registro, R$215.000,00. 
(19) 99751-9921 (Cel e 
WhatsApp) Creci 65362
 

SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-
deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SALÃO COMERCIAL – 
JD. HUBERT – Localizado 
na marginal do Parque 
ecológico! São 500m² 
construídos, possui meza-
nino, escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vende-se padaria no Cen-
tro. Tratar com Isabel F.: 
(19) 98439-0774
Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – (19) 
99166-8272
Vendo sobrado 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.Re-
gina. Salão odontológico - 
40m² mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336

Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto 
com o proprietário. Tel. (19) 
9 8239-4260
Passo ponto comercial 
Restaurante montado no 
Centro WhatsApp F.:(19) 
98223-4489
 

Vende-se filhote de Maltes 
- Femias e Macho micro, 
vacinado. F.:(19) 99716-
4485 WhatsApp
Vendo TV PHILCO 32” 
Led Slim. Valor R$800,00 
á vista. Tratar c/ Plínio. F.: 
(19) 99358-4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, de-
pilação e barbearia.Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, rotinas 
administrativas e logística. 
Informe a senha J46 para 
receber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos a 
partir de R$ 50,00. (19) F.: 
3834-1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 pole-
gadas R$ 250,00 Entrar em 
contato (19) 98355-9959
Vendo ar condicionado, 
marca Consul 12.000 ptu. 
Valor R$ 1.000,00 Entrar 
em contato (19) 98355-
9959
Vendo 1 freezer vertical R$ 
300,00. PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA DE 
RECARREGAR CARTU-
CHO R$ 300,00 E JOGO 
DE CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO - 
(19) 3935-1633
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato 
(19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo es-
tado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de 
carro. Valor a negocE97

Vendo Bicicleta Scott Im-
portada 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 So-
nia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com So-
nia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo Va-
lor: R$150,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Ca-
sio novo Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 12 metros de cor-
rimão em aluminio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 3 portas de ba-
nheiro sem batente. Valor 
R$70,00 (cada). Tratar 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, dese-
nhos 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. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: R$500,00 
F.: (19) 3875-4485 Odete
Vendo Estante. Valor 
R$150,00. F.: (19) 3017-
4925 / (19) 99140-9237
Vendo comoda de MDF 
para bebe. Brilhante bran-
co. 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 Mega Drive modelo: 
sega F.: (19) 3875-4575
Vendo centrifuga cadence  
110. F.: (19) 3875-4575
Impressora Hp OfficeJet 
J4660 Multifuncional, colo-
rida, usada, revisada, sem 
tinta, USB, R$200,00. F.: 
(19) 99617-4522
Impressora MG3210 Pi-
xma jato de tinta, usada, 
revisada, sem tinta, com 
USB, com Wifi, R$150,00. 
F.: (19) 99617-4522
Impressora HP Photos-
mart C4480 Multifuncional 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, colorida, 
USB, R$180,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Officejet 
Pro 8600 Multifuncional 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, colorida, 
USB, com Wifi, com ether-
net RJ45, R$350,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora HP Deskjet 
3940, usada, tinta no fim, 
em bom estado, jato de tin-
ta, colorida, USB, R$70,00.  
F.: (19) 99617-4522
Impressora multifuncional 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 caixa, 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
C P U  A M D  S e m p r o n 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, revi-
sado ok, R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522

Moni to r  LG F la t ron 
L1742S, 17 pol, usado, 
ok, teclado e mouse 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 escrivaninha nova 
sem uso R$350,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo Rack novo 2,0 me-
tro R$400,00.F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379
Vendo estabil izadores 
R$40,00 (Cada). Cabos 
com 3 pinos, caixas de 
som para computadores, 
teclados e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379 
Aceitamos doações de 
equipamentos eletronicos 
(computadores, TV, im-
pressora, som) reciclável 
em geral. Retiramos no lo-
cal Fone: (19) 99193-2917
Vendo Escrivaninha p/ 
computador ou impressora 
R$100,00. F.: (19) 3875-
9994
Vendo 1 balcão de 1,20m, 
2 poltronas hidráulicas, 2 
mesa carrinho manicure, 2 
cadeiras pedicure, 1 balcão 
de vidro de 1,5 metros, 2 la-
vatórios, 1 cama de massa-
gem, 2 lavatórios, 1 cama 
de massagem, 2 espelho 
de parede, 2 carrinhos, 
3 poltronas individuais, 2 
cadeiras. Valor a combinar. 
F.: (19) 3875-6237 / (19) 
99895-9900. Vera Yoshida

 
Vendo Carro Etios HBXLS 
1.5 Completo Modelo 2018 
Cor: Branca Kilometragem: 
17.659. Valor da tabela F.: 
(19) 38757738

 

Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passageiros 
e escolares. Tratar com Ro-
sane F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador, pequenos 
reparos na construção civil 
e pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessidades 
especiais pré-operatório e 
etc atendimento hospitalar 
possui experiência e refe-
rência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como passa-
deira e lavadeira de roupas 
e como cuidadora de de 
crianças. Atendo à domicí-
lio ou em minha residência. 
Entrar em contato com Val 
(19) 99448-0082 - whats 
app
Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas 
e geral. F.: (19) 98332-
1025

Ofereço-me como faxineira 
e passadora de roupas. En-
trar em contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras 
e limpezas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardi-
neiro, pedreiro, encanador 
e eletricista . Tratar com 
Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como empre-
gada doméstica. Tratar 
com Sonia F.: (19) 98265-
1498 ou (19) 98239-0199
Ofereço-me como Cabe-
leireira. Faço Escova Pro-
gressiva e Selamento sem 
formol. A partir de R$50,00. 
Atendo na Morada do Sol 
e também a domicílio. F.: 
(19) 99369-5615 / (19) 
3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades espe-
ciais enfermos e etc atendi-
mento Residencial e hospi-
talar possuo experiência e 
referência tratar com Talita 
(19) 98869 -4313
Ofereço-me como motoris-
ta particular, passageiros 
particular. Tratar com Ro-
sane. F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de costura 
industrial (Máquina reta 
duas agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: (19) 
99212-1731 
Ofereço-me como Revisão 
Manutenção e instalação: 
Alarmes - cerca elétrica 
ponteiro e portas eletro-
nicas - cameras acesso 
remoto. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, residen-
cial, comercio, condomínio 
F.:(19) 991932917
Ofereço-me como pres-
tador de serviços de pe-
dreiro, encanador, eletri-
cista e jardineiro. F.: (19) 
99776-6841
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