
MÚSICA

IMUNIZAÇÃO

Sinfônica traz concerto Alma Brasileira 

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta o concerto Alma Brasileira, uma homenagem ao Movimento 
Armorial, no próximo dia 13, a partir das 20 horas, na Sala Acrísio de Camargo, no Ciaei.

TAO CONTEÚDO
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Campanha de vacinação contra 
a gripe começa dia 10 

O Ministério da Saúde realiza a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período 
de 10 de abril a 31 de maio de 2019, sendo 4 de maio, o dia de mobilização nacional. 

GIULIANO MIRANDA/RIC-PMI
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Escola Estadual será 
construída no Campo Bonito

EDUCAÇÃO

O Parque Campo Bonito ganhará uma escola 
estadual. A informação foi confirmada nesta quar-
ta-feira (03) pelo presidente da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação (FDE).
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Casos de dengue crescem em Indaiatuba
P. A3

8ª edição do IR Solidário nos 
dias 06, 13, 20 e 27 de abril

UNIMAX

O projeto é uma iniciativa sociocultural e visa a ori-
entação sobre o preenchimento correto da declaração de 
IR e a conscientização sobre a doação de 3% do IR às 
instituições beneficentes do município P. A7

Re- Teck preservando o mundo
ESPECIAL

P. A9



Editorial
Cuidado com a saúde

Artigo

Você consegue imaginar um mundo sem 
vacinas? Hoje parece que a gente não faz ideia 
de quão cruéis eram as moléstias quando não 
tínhamos a prevenção ao nosso favor.

Graças às vacinas, doenças terríveis e al-
tamente contagiosas foram quase erradicadas. 
Contradizendo tudo que vivemos no Brasil 
com a corrupção e a falta de investimentos em 
diversos setores, o Brasil sempre foi exemplo in-
ternacional de um modelo de vacinação pública.

E com o outono e a temperatura caindo, di-
versas doenças respiratórias atingem as pessoas 
e sobrecarregam os hospitais. Devido a isso, 
o Ministério da Saúde está disponibilizando a 
partir do dia 10, quarta-feira, a vacinação contra 
a gripe. 

É indispensável tomar a dose pessoas que 
fazem parte do grupo prioritário estabelecido 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como idosos, crianças, asmáticos, cardiopatas, 
diabéticos, indígenas e outros, pois os mesmos 
podem apresentar quadros graves caso adquira 
o vírus da Influenza. 

Por isso procure a UBS mais próxima de sua 
residência e se imunize contra a gripe.

O que não fica muito claro é o quanto vai para 
o custeio da máquina administrativa e a manu-
tenção de privilégios. O salário dos deputados, 
suas viagens, correspondência, telefone, funcio-
nários, 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, infraestru-
tura são fundamentais. O que é inaceitável é o 
mau uso do dinheiro público e as práticas de 
corrupção.

Valinhos divulga segunda fase de 
concurso público 

Campinas inicia campanha de 
prevenção do câncer bucal

A Prefeitura de Valinhos publicou o edital 
da segunda fase do concurso público pro-
movido pela Fundação Vunesp, organ-
izadora responsável pela seleção. Nesta 
etapa serão 149 vagas em 57 cargos, 
com exigência desde alfabetização até 
ensino superior. As inscrições começam 
a partir das 10h da próxima terça-feira 
(9), exclusivamente pelo site da Vunesp 
(www.vunesp.com.br), e vão até o dia 16 de 
maio. As provas estão previstas para ocorrer dia 
14 de julho. 

A Secretaria de Saúde de Campinas 
realizará, de 22 de abril a 4 de maio, a 
18ª Campanha de Prevenção e Detecção 

Precoce de Câncer Bucal. Durante o 
período, equipes de saúde bucal real-
izam exames clínicos da boca e pro-
movem ações educativas sobre o tema. 

A campanha tem como público-alvo 
os idosos, que são mais vulneráveis ao 

câncer bucal, mas qualquer pessoa pode 
passar pelas avaliações.
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Autismo e desafios da inclusão
Para ampliar a conscientização de todos, alguns temas devem estar sempre em pauta. Um deles é o autismo, que atinge mais de 

dois milhões de brasileiros e representa 70 milhões de pessoas no mundo, cerca de 1% da população mundial, conforme dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU).

O diagnóstico precoce pode fazer enorme diferença no desenvolvimento do indivíduo. Este, ainda que seja portador de limitação 
física ou psíquica, possui a extraordinária capacidade para se adaptar e alcançar importantes objetivos de vida. O mundo está repleto 
de exemplos. O que falta, às vezes, é o devido investimento no Capital de Deus, ou seja, na própria criatura humana.

Sintomas e cuidados
Alguns autistas apresentam determinadas habilidades que superam as da média da população. “Eles têm bastante facilidade para 

números, decorar, resolver expressões matemáticas e para várias questões diferenciadas da vida. Mas não conseguem dar funciona-
lidade a isso”, explica a assistente social Simone Bruschi.

Um ponto que prejudica o acompanhamento especializado do autista é, num primeiro momento, a negação do problema, situação 
frequente no seio familiar. Simone, integrante da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (Abads), em entrevista 
ao programa Sociedade Solidária, da Boa Vontade TV (Oi TV — Canal 212 — e Net Brasil/Claro TV — Canais 196 e 696), comenta: 
“Quando falamos do autismo, abordamos algo que não se pode identificar por exame de sangue, eletroencefalograma, tomografia. E 
o diagnóstico é muito difícil de ser aceito pela família. Existe a avaliação clínica — que é muito rica —, porém, os familiares sempre 
questionam: ‘Ah, não. Acho que pode ser algo diferente’”.

Nesses casos, de acordo com Simone, devem-se buscar outros profissionais, inclusive para que também eles se envolvam na vida 
dessa família, dessa criança ou desse adolescente.

É fundamental procurar um especialista ao perceber na criança qualquer indício constante de preferir ficar sozinha, de apatia diante 
dos brinquedos, de não reclamar por ser deixada no berço, em vez do colo dos pais. “Existem famílias que só começam a levar para 
o tratamento na idade escolar, quando o professor sinaliza: ‘Olha, o seu filho precisa de auxílio’. Quanto mais cedo o diagnóstico, 
maiores as possibilidades de tratamento.”

Simone ressalta que “algumas pessoas com autismo podem apresentar uma deficiência intelectual, mas não é necessariamente 
uma regra”.

E aí entra um desafio, o de inserir no mercado de trabalho portadores de deficiência intelectual. “É mais fácil — não sei se posso usar 
essa expressão — contratar um jovem com deficiência física, por conta das acessibilidades existentes, do que alguém com deficiência 
intelectual, para o que não temos ainda a tecnologia assistiva. Por isso, é um desafio para o consultor de emprego apoiado. Ele tem 
de ir à empresa e provar que a pessoa com transtorno é capaz. É necessário um trabalho de sensibilização tanto com os empregados 
e colaboradores quanto com os empregadores e a família”.

É preciso ampliar as condições para a inclusão social dos portadores de qualquer deficiência, seja física, seja intelectual.
José de Paiva Netto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade 

(LBV). Membro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) 



NEGÓCIOS
Encontro com Empresários terá 
palestra sobre liderança

Em 2019, 18 casos já foram confirmados, no Brasil, aumento é de 264,1%
ELIANDRO FIGUEIRA

Casos de dengue crescem em Indaiatuba

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O Ministério da Saú-
de alerta: o siste-
ma de vigilância 

de estados e municípios e 
toda a população devem 
reforçar os cuidados para 
combater o Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da 
dengue, zika e Chikun-
gunya, devido ao aumento 
de 264,1% dos casos de 
dengue no país, que pas-
saram de 62,9 mil nas pri-
meiras 11 semanas de 2018 
para 229.064 no mesmo 
período deste ano (até 16 
de março). Em Indaiatuba, 
foram registrados 13 casos 
autóctones (contraídos na 
cidade onde a pessoa mora) 
ao longo de 2018. Este ano, 
já foram confirmados 18 
casos, 15 aguardam confir-
mação e outros 15 já foram 
descartados. 

Do total de 18 casos 
confirmados em Indaiatuba 
este ano, 12 são autóctones, 
cinco importados e um 
confirmado não residente. 
Uma intensa campanha de 
combate ao Aedes aegypti 
será lançada em breve, uma 
vez que a maior incidência 
de casos se concentra nos 
meses de abril e maio. 

Em todo o Brasil, a 
incidência - que considera 
a proporção de casos em 
relação ao número de habi-

tantes - tem taxa de 109,9 
casos/100 mil habitantes 
até 16 de março deste ano. 
O número de óbitos pela 
doença também aumento 
de 67%. Nas primeiras 11 
semanas de 2019, as mortes 
passaram de 37 para 62, em 
relação ao mesmo período 
de 2018. Destaque para o 
estado de São Paulo, que 
registrou 31 óbitos, o que 
representa 50% do total 
registrado em todo o país.

Diagnóstico
Wanderson Kleber, 

secretário de vigilância 
do Ministério da Saúde, 
reforça que a melhor forma 
de evitar o agravamento e 
as mortes por dengue é com 
diagnóstico e tratamento 
oportunos. “O Brasil vem 
de dois anos seguidos com 
baixa ocorrência de den-
gue, portanto é necessário 
que os profissionais de 
saúde estejam atentos a 
esse aumento de casos. É 
preciso que eles estejam 
mais sensíveis e atentos 
para a dengue na hora de 
fazer o diagnóstico”, ex-
plica. “Quanto mais cedo o 
paciente for diagnosticado 
e der início ao tratamento, 
menor o risco de agra-
vamento da doença e de 
evoluir para óbito”.

Ainda de acordo com 
o secretário, apesar do au-
mento expressivo no nú-
mero de casos, a situação 
ainda não é considerada 

uma epidemia. No último 
ano de epidemia no país, 
em 2016, foram registrados 
857.344 casos da doença 
no mesmo período. Con-
tudo, ele reforça que é pre-
ciso intensificar as ações de 
combate ao Aedes aegypti 
para que o número de casos 
de dengue não continue 
avançando no país.

A região Sudeste apre-
sentou o maior número de 
casos prováveis (149.804 
casos; 65,4 %) em relação 
ao total do país, seguida 
das regiões Centro-Oeste 
(40.336 casos; 17,6 %); 
Norte (15.183 casos; 6,6 
%); Nordeste (17.137 ca-

sos; 7,5 %); e Sul (6.604 
casos; 2,9 %). As regiões 
Centro-Oeste e Sudeste 

apresentam as maiores 
taxas de incidência, com 
250,8 casos/100 mil habi-

tantes e 170,8 casos/100 
mil habitantes, respectiva-
mente.

No dia 25 de abril 
acontece a segunda edi-
ção de 2019 do Encontro 
com Empresários, reali-
zado em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatuba 
com o objetivo de ofere-
cer capacitação e fomen-
tar negócios na cidade. 
Desta vez o encontro 
contará com a palestra 
“Liderança com foco em 
resultados”, com o coach 
Renato Maggieri. Com 
realização da Evolua-se e 
organização por meio da 
Secretaria de Governo, a 
palestra é gratuita e acon-
tece às 8h30 da manhã no 

Museu da Água, situado 
à Rua do Museu, 205, 
Indaiatuba. 

O encontro é dire-
cionado para empresá-
rios, gerentes, diretores 
e empreendedores. Os 
interessados devem fazer 
inscrição através do link 
https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/governo/assun-
tos-industriais/inscrico-
es-eventos/27/. Mais in-
formações pelo telefone 
3834-9377. 

De acordo com o pa-
lestrante, que tem car-
reira consolidada como 
auditor e executivo fi-

nanceiro de empresas de 
grande porte, no cenário 
de forte concorrência e 
informatização, se faz 
necessário que as em-
presas organizem seus 
processos, buscando a 
excelência na qualidade 
de modo que superem 
as expectativas de seus 
clientes. “Essas empre-
sas devem contar com 
equipes fortes, avaliadas 
e remuneradas com base 
em resultado, lideradas 
por um gestor que seja 
estratégico e saiba de-
senvolver de pessoas”, 
salientou Renato. 

Do total de 18 casos 
confirmados em Indaia-
tuba este ano, 12 são 
autóctones
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Vendas de Páscoa devem crescer até 5%
Associação Paulista de Supermercados espera terceira alta consecutiva nas vendas do varejo

JME

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Páscoa terá, este 
ano, a terceira 
alta consecutiva 

nas vendas do varejo, de 
acordo com a Associa-
ção Paulista de Super-
mercados (APAS) que 
representa o setor super-
mercadista no Estado de 
São Paulo. O aumento 
previsto é de 5% nas ven-
das do setor, acima dos 
4% de 2018/2017.

Em relação aos cho-
colates têm como líder 
de expectativas a caixa 
de bombom, com 5,88% 
o que segue a tendência 
dos últimos anos de cres-
cimento deste produto na 
medida que o consumidor 
migra para versões mais 
baratas. O ovo de Páscoa 
terá tímido crescimento 
de apenas 2,40%, nada 
mais que um reflexo do 
produto saindo do gosto 
do consumidor tanto 
por questões de maior 

informação de que o 
preço/kg não compensa 
quanto pela dura crise 
que o país passa. Já a 
tradição religiosa trará 
relevante crescimento 
de 5,38% para os peixes.

Porém, a Confedera-
ção Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) não 
está tão animada com a 
data. De acordo com a 
CNC, o aumento previs-
to é de 1,5% em relação 
ao ano passado, quando 
o faturamento cresceu 
2%. As vendas devem 
atingir R$ 2,4 bilhões 
em todo o país.

O economista-chefe 
da CNC, Fabio Bentes, 
disse que a expectativa 
para a data está condizen-
te com o nível de ativida-
de atual da economia. “A 
data costuma impulsionar 
o crescimento das ven-
das do comércio, porém 
neste ano a expectativa 
de aumento nas vendas é 
pequena, porque o nível 

de desemprego ainda está 
muito alto”, disse.

O fator principal para o 
economista-chefe da CNC, 
entretanto, é a dificuldade 
de retomar a capacidade 
de consumo no ambiente 
de desemprego alto. “Acho 
que isso está por trás des-
se número decepcionante 
das vendas de Páscoa”. O 
aumento de 1,5% projeta-
do para o faturamento do 
varejo na Semana Santa 
está bem distante da alta 
de 9,5% registrada em 
2010. O economista lem-
brou que esse foi um outro 
momento da economia, 
quando o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens 
e serviços produzidos no 
país) evoluiu 7,5%.

A Páscoa é consi-
derada a quinta data 
comemorativa do varejo 
nacional e uma das mais 
afetadas pela variação 
do câmbio. As  demais 
são o Natal, Dia das 
Mães, Dia dos Namora-
dos e Dia das Crianças.

Chocolates
E como a data remete ao 
chocolate, as indústrias 
do doce estão otimis-
tas com a Páscoa deste 
ano. De acordo com a 
Associação Brasileira 
das Indústrias de Choco-
lates, Amendoim e Ba-
las (ABICAB), em 2018 
foram produzidas mais 
de 11 mil toneladas de 
ovos e produtos de Pás-
coa, número 26% maior 
que o registrado no ano 

anterior. “Estamos con-
fiantes. O mercado de 
chocolate volta a ganhar 
penetração nos lares bra-
sileiros com maior con-
sumo de ovos e figuras 
de Páscoa, como também 
de produtos regulares. A 
indústria tem amplo por-
tfólio que agrada todos 
os perfis dos brasileiros”, 
explica Ubiracy Fonsêca, 
presidente da ABICAB

Em 2018 o setor de 
chocolates (não ape-

nas Páscoa), faturou R$ 
13,3 bilhões no Bra-
sil, segundo dados do 
Euromonitor. “Outro in-
dicador do desempenho 
positivo da indústria 
no ano passado, e que 
reforça o otimismo para 
este ano, foi o aumento 
de 6,5% na produção de 
chocolate, totalizando 
671 mil toneladas de 
chocolates, incluindo 
achocolatados em pó”, 
finaliza Fonsêca.

No ano passado foram produzidas mais de 11 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa
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O Parque Campo 
Bonito ganhará 
uma escola es-

tadual. A informação foi 
confirmada nesta quar-
ta-feira (03) pelo presi-
dente da Fundação para 
o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), Lean-
dro Damy, em São Paulo. 
O FDE é responsável por 
viabilizar a execução das 
políticas educacionais 
definidas pela Secretaria 
da Educação do Estado 
de São Paulo.

O projeto para a cons-
trução da escola tramita 
na Fundação para o De-
senvolvimento da Educa-
ção desde 2015, quando 
foi aprovado o projeto 
de doação do terreno, que 

Governo do Estado confirma construção de 
Escola Estadual no Campo Bonito
Informação foi confirmada na quarta-feira pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

fica entre a Emeb e Cre-
che do Campo Bonito. 
Trata-se de um projeto 
padrão do FDE, que foi 
adaptado para o terreno. 
Serão 3.250,57m² de área 
construída, com 14 salas 
de aula, quadra, entre 
outras dependências. Até 
sexta-feira (05) toda a 
documentação exigida 
pela Fundação será en-
caminhada para a nova 
análise. Por enquanto não 
há previsão para o início 
das obras.

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) lembrou 
que esta é uma solicita-
ção que vem sendo feita 
ao Governo do Estado 
desde a inauguração do 
bairro. “Temos pleiteado 
uma escola estadual para 
a região, porque sabemos 
das dificuldades dos jo-

vens, que hoje precisam 
percorrer cerca de dez 
quilômetros para estudar. 
Já implantamos no bairro 
a creche, a Emeb (Escola 
Municipal de Ensino Bá-
sico), a unidade de saúde, 
o Cras (Centro de Refe-
rência em Assistência 
Social), a área de lazer, 
o centro comunitário e o 
complexo esportivo do 
Campo Bonito, que está 
em construção. E ago-
ra podemos comemorar 
também a instalação da 
escola estadual para os 
estudantes do fundamen-
tal II e do ensino médio”, 
ressaltou.

“Ficamos muito feli-
zes com mais essa con-
quista para Indaiatuba, 
quando o presidente 
do FDE confirmou que 
nosso pedido de uma 

escola estadual para 
o Campo Bonito será 
atendido. Na reunião 
também solicitei a li-
beração das emendas 

de R$ 900 mil e R$ 
800 mil para reforma 
das escolas estaduais 
Dom José e Antônio de 
Pádua. Estou certo de 

que o nosso governador 
João Dória (PSDB) dará 
prioridade às nossas 
solicitações”, comentou 
Rogério Nogueira.

Ainda não há previsão para o início das obras da unidade educacional

Podem ser renegociados os contratos com atraso no pagamento de pelo menos 90 dias

ELIANDRO FIGUEIRA

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

FIES
Estudantes poderão renegociar dívida a partir de 29 de abril

Estudantes que têm 
dívidas com o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) poderão solicitar a 
renegociação dos valores 
devidos entre os dias 29 
de abril a 29 de julho. O 
prazo foi divulgado no dia 
3 de abril, em portaria do 
Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE), autarquia do 
Ministério da Educação 
(MEC) responsável pel 
execução do programa. 

Podem ser renego-
ciados os contratos com 
atraso no pagamento de 

pelo menos 90 dias e 
que ainda estiverem no 
período de amortização e 
não tenham sido alvo de 
ação judicial pelo agente 
financeiro. A medida 
vale para os contratos 
de financiamentos con-
cedidos até o segundo 
semestre de 2017.

Os contratantes do 
Fies terão duas opções: o 
reparcelamento, que per-
mite estender o prazo de 
pagamento da dívida para 
até 48 parcelas mensais, 
além de incluir os estu-
dantes com contratos mais 

antigos na campanha de 
renegociação; e o reesca-
lonamento, que possibilita 
diluir os valores em atraso 
nas parcelas a vencer.

O estudante financia-
do interessado em rene-
gociar a dívida com o 
Fies deverá apresentar-se 
na agência bancária onde 
firmou o contrato, com 
um ou mais fiadores, 
cuja renda não poderá ser 
menor do que o dobro do 
valor da nova prestação 
calculada, respeitando o 
tipo de garantia contrata-
da. (Agência Brasil)
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UniMAX promove 8ª edição do IR 
Solidário nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril
Evento gratuito visa a orientação para preenchimento do Imposto de Renda

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A U n i M A X  – 
C e n t r o  U n i -
versitário Max 

Planck promove a 8ª 

edição do projeto IR 
Solidário nos dias 06, 
13, 20 e 27 de abril, das 
12h às 20h, no Shopping 
Jaraguá, localizado na 
Rua Quinze de Novem-
bro, 1200 - Centro de 

Indaiatuba. De acordo 
com o coordenador do 
curso de Ciências Con-
tábeis, professor João 
Barduchi, o projeto é 
uma iniciativa sociocul-
tural e visa a orientação 

sobre o preenchimento 
correto da declaração 
de IR (Imposto de Ren-
da Pessoa Física) e a 
conscientização sobre 
a doação de 3% do IR 
às instituições benefi-
centes do município. O 
evento é gratuito. 

Para participar,  o 
contribuinte interessa-
do deverá levar pen-dri-
ve para gravar a decla-
ração, pois as mesmas 
não serão transmitidas 
nem impressas. “Para 
declarar tenha em mãos 
o informe de Rendi-
mento da empresa a 
qual você trabalha e 
do banco que você tem 
conta. Os bens também 
precisam ser declara-
dos como carros, casa, 
etc.”, explica Barduchi. 

Toda a  ação será 
realizada por alunos 
de vários semestres do 
curso acompanhados 
pelos professores da 
UniMAX. Para isso, 
os universitários estão 
passando por diver-
sos treinamentos para 
orientar a população da 
melhor forma. O proje-
to também conta com 
apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba, da AESCI 
(Associação das Em-
presas de Serviços Con-
tábeis de Indaiatuba), 
da ACIAI (Associação 
Comercial, Industrial 
e Agrícola de Indaia-
tuba), do Shopping Ja-
raguá e CMDCA (Con-
selho Municipal dos 
Direitos da Criança e 
Adolescente). 

Para o coordenador, 
o IR Solidário é um 
projeto com inúmeros 
benefícios tanto para 
a comunidade quan-
to para o estudante. 
“Além de o aluno de 
C iênc ia s  Con tábe i s 
colocar em prática os 
ensinamentos aprendi-
dos no curso, ele parti-
cipa de uma iniciativa 
social de extrema im-
portância para a popu-
lação, especialmente 
pa ra  quem não  t em 
acesso às informações 
detalhadas sobre a de-
claração do Imposto 
de Renda. E isso en-
riquece a formação do 
profissional, que sai 
com um olhar apura-
do sobre seu papel na 
sociedade”, considera.

Confira a lista de documentos necessários: 
Informe de Rendimentos - Empresa Bancos;
Documentos de Veículos;
Notas Fiscais - Médicos/Dentistas/Escolas;
Carnê de IPTU 2019;
Documentos de Imóveis (escritura contrato);
Documentos pessoais: Título de eleitor, Comprovante de Endereço e CPF. 

Quem deve declarar o IR?
Contribuintes que tiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2018; ren-
dimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil; realizaram operações em bolsa 
de valores; tiveram ganho de capital na venda de bens; tiveram renda anual 
rural acima de R$ 142.798,50; têm bens cujo valor ultrapasse R$ 300 mil; ou 
passaram a condição de residente no Brasil.
Neste ano, a Receita Federal anunciou que se torna obrigatório informar o CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) de todos os dependentes, independentemente da 
idade. “Também devem ser declarados os recibos e notas fiscais de médicos, 
dentistas, ou quaisquer outros profissionais da saúde, inclusive convênio mé-
dico, quando não é pago pela empresa”, orienta Barduchi. “Recibos e notas 
fiscais de escolas do fundamental à faculdade também devem ser declarados”, 
completa.
O professor alerta que mesmo os contribuintes desempregados devem declarar 
o IR, caso esteja enquadrado nos requisitos.

Alunos de Ciências Contábeis passam por 
treinamento para a 8ª edição do IR Solidário

IMPRENSA UNIMAX
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Vacinação contra Influenza começa dia 10
Cerca de 43 mil pessoas dos grupos prioritários devem ser imunizadas em Indaiatuba
DA REDAÇÃO
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O Ministério da Saú-
de, por meio do 
Programa Nacio-

nal de Imunizações (PNI) 
realiza a 21ª Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza, no pe-
ríodo de 10 de abril a 31 
de maio de 2019. O Dia 
de Mobilização Nacional 
acontece em 4 de maio. 
O Departamento de Vi-
gilância em Saúde revela 
que em Indaiatuba cerca 
de 43 mil pessoas dos 
grupos prioritários, fora as 
comorbidades, devem ser 
vacinadas contra a gripe. 
Ações de vacinação serão 
programadas no decorrer 
da campanha, como por 
exemplo a vacinação em 
Praça Pública e nas Feiras 
Livres. 

A vacina estará dispo-
nível para o público-alvo 
da campanha de vacinação, 
que são gestantes, puérpe-
ras, crianças de 6 meses a 
menores de seis anos de 
idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias), trabalhadores de 
saúde, povos indígenas, 
idosos, professores de es-
colas públicas e privadas, 
pessoas com comorbi-
dades e outras condições 
clínicas especiais, além de 
funcionários do sistema 
prisional e pessoas priva-
das de liberdade. 

Todas as UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) e 
PSFs (Programa Saúde 
da Família) aplicarão a 
vacina contra a Influen-
za. Para ser vacinado é 
preciso levar a carteirinha 

de vacinação (se tiver); 
documento pessoal com 
foto e identificação que 
faz parte de algum desses 
grupos prioritários, como: 
carta médica, holerite ou 
identificação profissional. 

Prevenção
A escolha dos grupos 
prioritários segue reco-
mendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Essa definição também é 
respaldada por estudos epi-
demiológicos e pela obser-
vação do comportamento 
das infecções respiratórias, 
que têm como principal 
agente os vírus da gripe. A 
meta é vacinar pelo menos 
90% dos grupos elegíveis 
para vacinação. 

A secretária de Saúde 
de Indaiatuba, Graziela 
Garcia, ressalta que tão 
importante quanto a vacina 
são as ações de prevenção 
contra a gripe. “A vacina 
é destinada para os grupos 
prioritários que são es-
colhidos por serem mais 
vulneráveis ao vírus da 
gripe, mas toda população 
deve se conscientizar em 
relação a prevenção da 
gripe. É muito importante 
lavar as mãos ou higienizar 
com álcool em gel, evitar 
lugares com aglomera-
ção de pessoas se estiver 
doente, entre outros deta-
lhes. Essas ações ajudam 
a prevenir não só a gripe, 
mas como outras doenças 
de transmissão por vias aé-

reas, como por exemplo a 
meningite e a tuberculose”, 
destaca Graziela. 

Sintomas e prevenção
Indivíduos que apresen-
tem sintomas de gripe 
devem: evitar sair de 
casa durante o período 
de transmissão da doença 
(até 7 dias após o início 
dos sintomas); restrin-
gir ambiente de trabalho 
para evitar dissemina-
ção; evitar aglomerações 
e ambientes fechados, 
procurando manter os 
ambientes ventilados; 
e adotar hábitos saudá-
veis, como alimentação 
balanceada e ingestão de 
líquidos. 

Para prevenir a doen-

ça, o Ministério da Saúde 
recomenda à população 
medidas gerais de pro-
teção, como a constan-
te lavagem das mãos, 
principalmente antes de 
consumir algum alimen-
to, e a adoção da etiqueta 
respiratória, que consiste 
em espirrar na parte de 
dentro dos cotovelos e 
cobrir a boca ao tossir, 
visando à redução do 
risco de infecção pelo 
vírus. Também não com-
partilhar objetos de uso 
pessoal, como talheres, 
pratos, copos ou garra-
fas. É importante alertar 
para sinais e sintomas de 
gravidade para a busca 
imediata de avaliação em 
uma unidade de saúde. 

Cepas
Em relação ao ano passa-
do (2018), houve altera-
ção de duas cepas (cepas 
A/Switzerland/8060/2017 
(H3N2) e B/Colora-
do/06/2017 (linhagem B/
Victoria/2/87) na vacina 
influenza. Portanto, em 
função desta mudança na 
composição da vacina, é 
imprescindível receber a 
vacina em 2019, com as 
cepas preconizadas pela 
OMS para o Hemisfério 
Sul. O Ministério da Saú-
de não indica a utilização 
da vacina contra influenza 
com cepas 2018 pois não 
tem a mesma composição 
da vacina de 2019, o que 
faz com que não seja efi-
caz para proteção. 

GIULIANO MIRANDA

A vacina estará disponível para o público-alvo da campanha de vacinação, que são gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)



Re-Teck preservando o mundo
Empresa é especialista em logística reversa e reciclagem de eletrônicos 

JME
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A Re-Teck é uma 
empresa de ori-
gem asiática cria-

da em 2000 em Hong 
Kong, na China, pelo Gru-
po Li Tong para atender 
indústrias de telecomuni-
cações. A empresa se ins-
talou no Brasil em 2016, 
e no ano seguinte abriu as 
atividades em Indaiatuba 
para atender toda América 
Latina. A sede da empresa 
se encontra no vale do 
silício e atualmente con-
ta com 25 unidades no 
mundo.

A empresa é especiali-
zada em logística reversa 
de eletroeletrônicos, que 
hoje é uma obrigação pela 
Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (Lei Federal 
12.305/10), que instituiu a 
obrigatoriedade de todas 
as empresas a realizarem 
a logística reversa dos pro-
dutos que elas produzem.

“Com o pensamento 
de atender à necessidade 
e por ser uma demanda 

muito grande, pois exis-
tem empresas no mundo 
inteiro, a Re-Teck dá pos-
sibilidade da logística re-
versa como um todo, não 
só nos produtos, mas prin-
cipalmente nos programas 
de dados que alimentam 
esse produto”, explica o 
Gerente de Qualidade e 
EH&S, Ornan Alves.

A empresa também 
trabalha com reciclagem e 
testes de produtos eletrôni-
cos, realizando todo o tra-
balho de reparo necessário 
para colocar o aparelho de 
volta ao mercado. 

Um dos grandes dife-
renciais da Re-Teck é pre-
ocupação com a segurança 
da informação dos apare-
lhos que recebe para testes 
e reciclagem. “Nunca foi 
tão importante proteger 
nossas informações, arqui-
vos e dados; precisamos 
tratar dados corporativos 
como patrimônio da em-
presa”, afirma o Analista 
de Qualidade e EH&S, 
Patrick Büll.

Ele explica como 
funciona o processo de 

limpeza de dados dos ele-
trônicos: 

“Nosso software de 
sanitização de dados LEA-
DER DATA foi desenvol-
vido pela própria empresa 
e em conformidade com 
o método de limpeza de 
dados mais seguro e rigo-
roso do mercado: NIST 
800-88. Nós garantimos a 
segurança da propriedade 
intelectual de nosso cliente 
pela sanitização de dados 
de maneira segura e efi-
ciente” – afirma.

A Re-Teck possui par-
cerias para fazer o descarte 
final dos produtos, com 
certificado e cumprindo 
todas as normas da lei 
nacionais e internacionais. 

A empresa possui cer-

tificação ISO 9001 (Ges-
tão de Qualidade), ISO 
14.001(Sistemas de Ges-
tão Ambiental), OHSAS 
18.001 (Saúde e Seguran-
ça Ocupacional) e uma 
das únicas no Brasil com 
certificação internacional 

de Reciclagem Responsá-
vel (R2). 

Também segue confor-
midade e diretrizes como 
Orientação ISO 26.000 
sobre Responsabilidade 
Social, Norma Internacio-
nal SA8000 de Respon-

sabilidade Social e NAID 
Compliant.

A Re-Teck está locali-
zada na Estrada Municipal 
IDT 334, Nº 200, bairro 
Sapezal, no CLIN (mó-
dulo 12). O telefone para 
contato é (19) 2107- 7840.

A empresa é especializada em logística reversa de eletroeletrônicos, que hoje é uma obrigação pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 



Polícia apreende “Death 
Note” em escola estadual
Caderno foi localizado por estudantes; Dois alunos são suspeitos 

RODRIGO CAMPOS

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na última sex-
ta-feira (29) a 
Pol íc ia  Civi l 

apreendeu um cader-
no na Escola Estadual 
Hélio Cerqueira Leite, 
Jardim América, em 
Indaiatuba com nomes 
de alunos marcados 
para morrer. O caderno 
foi encontrado no pátio 
da escola enquanto os 
estudantes praticavam 
atividades na quadra. 

De acordo com in-
formações, na capa do 

escola foram à Delega-
cia para prestar esclare-
cimentos.

Em nota, a Diretoria 
Regional de Ensino de 
Capivari informa que 
“os responsáveis pelos 
alunos foram chamados 
à unidade. A Polícia foi 
acionada e um Boletim 
de Ocorrência foi regis-
trado. O Conselho Tute-
lar será chamado para 
acompanhar o caso. A 
direção da escola pla-
neja ações de incentivo 
à cultura de paz entre 
toda a comunidade”.

O caso segue sendo 
investigado pela Polícia 
Civil. 
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GOLPE

TRAGÉDIA
Acidente mata jovem de 24 anos

Estelionatário é detido 
pela Guarda Civil

Na última sexta-feira 
(29), um indivíduo, di-
rigindo um veículo com 
o emplacamento adul-
terado, foi detido pela 
Guarda Civil após aplicar 
um golpe na cidade.

O veículo estava sendo 
monitorando pela DIN, a 
Divisão de Inteligência da 
Guarda Civil, pois no dia 
anterior o indivíduo realizou 
várias compras na cidade, 
utilizando cheques falsos.

O veículo foi abordado 
na Avenida Francisco de 
Paula Leite e dentro do car-
ro os guardas localizaram 

12 folhas de cheque, que o 
motorista disse ter compra-
do via internet. Localizaram 
também vários galões de 
cloro e várias latas de tinta, 
que os guardas descobriram 
que foram compradas horas 
antes na cidade de Salto.

Diante dos fatos tudo 
foi conduzido até a de-
legacia de polícia, onde 
o delegado determinou a 
devolução das latas de tin-
ta para a loja e a apreensão 
do veículo.

O indivíduo foi in-
diciado e liberado para 
posterior investigação.

INVESTIGAÇÃO
Chupa Cabra é 
encontrado em 
agência bancária

REPRODUÇÃO

No caderno havia nomes dos alunos que estavam marcados para morrer

caderno estava escrito 
“Death Note”, caderno 
da morte em inglês, e 
o conteúdo revelava 
quantos alunos iriam 
morrer e também des-
crevia com quantos ti-

ros ou com faca. 
Ainda segundo as 

investigações, dois ado-
lescentes de 15 anos, 
estão envolvidos no 
caso. Os alunos, as fa-
mílias e a direção da 

No último sábado (30) um 
jovem identificado como Hugo 
Alex, de 24 anos, morreu em 
um acidente na Estrada do Par-
que do Mirim.

Segundo informações Hugo 
teria perdido o controle de sua 

motocicleta em direção ao Jar-
dim Morumbi. Ele foi socorrido 
e levado ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (HAOC), 
mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia segue investigan-
do as causas do acidente.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Três caixas eletrônicos possuíam “chupa cabra”

O veículo apreendido estava sendo monitorando pela DIN

Durante o patrulha-
mento na tarde do último 
sábado (30), a equipe da 
viatura 045 foi aciona-
da por populares, que 
desconfiam de um caixa 
eletrônico.

A equipe deslocava 
pela Avenida Ario Bar-
nabé, no Jardim Morada 
do Sol, quando foi solici-
tada por uma pessoa que 
informou ter feito um 
depósito no caixa eletrô-
nico, porém o banco não 
registrou o valor.

Os guardas foram até 
a agência bancária e no-
taram que exista algo es-
tranho na boca de entrada 
de envelopes.

Ao analisarem o equi-
pamento, conseguiram 
retirar um sistema que 
prendia os envelopes de-
positados antes deles en-
trarem no cofre do caixa 
eletrônico. Esse sistema é 
popularmente conhecido 
como “chupa cabra”.

Ao analisarem os de-
mais caixas da agência, 
os guardas localizaram 
mais dois caixas com o 
mecanismo.

Tudo foi recolhido e 
apresentado na delegacia 
de polícia, onde uma in-
vestigação deve se iniciar 
para descobrir os respon-
sáveis pela instalação dos 
equipamentos.
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Natação conquista medalhas em Torneio 
Indaiatuba foi representada por 41 atletas das categorias petz e sênior

VITÓRIA
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DIVULGAÇÃO

Indaiatuba foi representada por 41 atletas das categorias petz e sênior

A equipe de na-
t ação  de  In -
daiatuba ADI/

Secretaria Esportes con-
quistou o total de 51 
medalhas (25 de ouro, 
16 de prata e 10 de bron-
ze) no Torneio Regio-
nal realizado em Mogi 
Mirim no sábado (30), 
com a presença de 427 
atletas de 19 entidades 
federadas. Indaiatuba 

foi representada por 41 
atletas das categorias 
petz e sênior.

A competição serviu 
como avaliação para 
os atletas que irão para 
o Troféu Maria Lenk 
2019, considerado o 
maior evento da Nata-
ção do Brasil e também 
para consolidar os pré-
-selecionados para o 
Troféu Kim Mollo que 
é o evento mais impor-
tante para as categorias 
de base de São Paulo.

A atleta de Indaia-
tuba Isa Costa venceu 
duas ultramaratonas no 
mês de março. Nos dias 
09 e 10 Isa venceu a 
Ultramaratona Brasil 
Caieiras na modalidade 
12 horas e na semana 
seguinte foi campeã na 
modalidade corrida de 
estrada em Minas Gerais. 

“Foi muito difícil a 

Atleta de Indaiatuba vence duas ultramaratonas
prova na pista de 400 
metros, pois precisa estar 
com psicológico muito 
bom. Na segunda prova 
tive que cortar rios, mon-
tanhas, e muita mata, fui 
ao meu extremo, muitas 
bolhas nos pés. De dia 
muito sol e a noite a 
temperatura caia demais 
naquela região, mas eu 
tinha um objetivo, termi-

nar a prova e me destacar 
mais uma vez”, conta Isa.

A atleta participa de 
ultramaratonas há 15 anos 
e iniciou com provas cur-
tas. Isa teve que passar por 
uma cirurgia depois de um 
acidente, se recuperou e 
migrou para provas de 
longas distâncias. “Ouvi 
meu neurocirurgião di-
zendo que eu poderia 

ter uma vida normal e 
após um convite de um 
amigo comecei a parti-
cipar das provas e hoje 
amo essa modalidade”, 
revela a atleta.

Isa explica como foi 
o processo de adaptação 

para provas.  “Achei 
que seria impossível eu 
competir, mas foi aí a 
surpresa. Vi que eu ti-
nha muita resistência, e 
nunca mais parei. Nes-
ses dois anos de provas 
longas nas montanhas, 

eu sempre fiquei entre 
as cinco primeiras colo-
cada. Agradeço sempre 
a Deus que me dá força 
para conseguir fazer 
tudo isso e a minha 
família que sempre me 
apoia”, finaliza.

ARQUIVO PESSOAL

A atleta participa 
de ultramaratonas 
há 15 anos e ini-
ciou com provas 
curtas



Primavera empata e se 
despede do Paulistão
Equipe lutou até o fim do jogo, mas não conseguiu vencer fora de casa
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LEORO VERONI

A campanha do Primavera no Campeonato Paulista rendeu 21 pontos em 15 jogos

CAPOEIRA
X Encontro Infantil ocorre amanhã

Na manhã do do-
mingo (31) o Pri-
mavera entrou em 

campo pela última rodada 
do Campeonato Paulista 
contra a equipe do Osasco 
Audax fora de casa. A equi-
pe de Indaiatuba precisava 
da vitória para se classificar 
para próxima fase.

O duelo começou mo-
vimentado. Mesmo jogan-
do por um empate para 
avançar, o Audax não quis 
dar chance ao azar, foi 
para cima e precisou de 
dez minutos para abrir o 
placar. Danrley recebeu na 
entrada da área e deu um 
tapa por cima para colocar 
Marcondele na cara do gol. 
O camisa 10 chutou no 
fundo das redes.

Logo aos 11 minutos, 
Jhonatan recebeu pelo lado 
esquerdo de campo e chu-
tou mascado. Franc deu 
um desvio crucial no meio 
do caminho e deixou tudo 
igual. O time de Indaiatuba 
cresceu, mas viu a equipe 
de Osasco novamente equi-
librar as ações.

Amanhã (6) o Clu-
be 9 de Julho recebe 
o X Encontro Infantil 
de Capoeira organizado 
pelo Grupo de Copeira 
Maya com coordenação 
do Mestre Claudinei.

O evento visa integrar 
grupos diferentes e crian-
ças capoeiristas de 6 até 
12 anos, com apresenta-

Danrley recebeu dentro 
da área, pelo lado esquer-
do, e chutou fraco para de-
fesa do goleiro Felipe, que 
voltou a salvar o Primavera 
com mais um milagre nos 
minutos finais. Já o time 
de Indaiatuba chegou com 
Russo. Ele arriscou do 
meio da área e jogou rente 
a trave.

Na etapa final o Audax 
começou o segundo tempo 
pressionando o Primavera 
e contou com uma falha 
de Felipe para se colocar 
novamente na frente do 
marcador. Aos dois minu-
tos, Matheus Azevedo ace-
lerou pelo lado esquerdo e 
cruzou. O goleiro deixou 

passar e Danrley colocou 
para o gol.

O Primavera respondeu 
com Dhiego Farias em um 
chute da entrada da área, 
mas Jeferson fez a defesa. 
O Audax, no entanto, era 
mais eficaz. Após linda 
troca de passes, Danrley 
recebeu livre dentro da 
área e, de três dedos, jogou 
na trave. Aos 25, não teve 
jeito. Marcondele apareceu 
em posição duvidosa e 
marcou.

O Fantasma ainda co-
locou tudo a perder com a 
expulsão de Nonato, mas 
encontrou força com 10 
homens para reagir. Aos 
39 minutos, Jhonatan foi 

derrubado dentro da área, e 
o árbitro assinalou pênalti. 
Russo foi para a cobrança 
e diminuiu.

O mesmo Russo fez um 
terceiro gol, empatando o 
jogo, com um bonito chute, 
aos 46 minutos. O Prima-
vera foi para cima, mas 
não teve tempo para fazer o 
quarto. Antes do apito final, 
Pablo também foi expulso, 
mas já era tarde.

Campanha
Ao longo da competição 
o Primavera sofreu muito 
com problemas extracam-
po, mas conseguiu se man-
ter na série A3. 

A equipe de Indaiatuba 

ções de Maculelê, Puxa-
da de rede, instrumentos, 
entre outros. A troca de 
experiências é muito im-
portante para as crianças 
e para os Mestres.

A expectativa é que 
cerca de 150 crianças 
participantes no even-
to, entre elas crianças e 
mestres das cidades de 

Indaiatuba, São Carlos, 
Capivari, Monte Mor, 
Piedade, Guarulhos, São 
Bernardo do Campo, 
Santa Barbara do Oes-
te, Campinas, Sumaré e 
Cerquilho.

Durante o evento 
haverá brindes para as 
crianças participantes e 
a presença do Palhaço 

fez 21 pontos em 15 jogos, 
sendo quatro vitórias, oito 
empates e apenas três der-
rotas ficando na nona co-
locação no geral. Jogando 
em seus domínios, a equipe 
ficou invicta com quatro vi-
tórias e três empates. Já fora 
de casa a equipe não venceu 
e finalizou a participação 

com cinco empates e três 
derrotas.

O ataque do fantas-
ma marcou 14 gols tendo 
como artilheiro da equipe 
o atacante Lucas Douglas 
com três gols marcados. 
A defesa sofreu onze gols 
ficando entre uma das me-
lhores da competição.

TABELÃO
21º CAMPEONATO LIGA REGIONAL AIFA 2019
Rodada amanhã, dia 06, na Sol- Sol

Horário Times   Divisão
12h50 Schalke Gril/Futshow x Celtic/Ótica Diniz   3º
13h50 Clube 9 de Julho X Os Brabos                3º
14h40 Flamengo x  Zenit Futsal              3º
15h30  Tênis de Ouro x Carvalhada Futsal        1º
16h20 Schalke G./Tam. Tintas x ML. Inf. Drog Unifarma  1º
17h10 R5 Colégio Meta x União Z. Leste          2º
18h10 Projeto Restitui x Parque Indaiá              2º
Rodada amanhã, dia 06, no Carlos Aldrovandi

Horário Times                 Divisão
12h50 Avante F.C x Red Bull/Cardeal              3º
13h50 The Rockets x Galaticos Futsal              3º
14h40 Indaiá City Futsal x Dortumont/M. Lanches       3º
15h30 Napoli Futsal x Sol Sol/U. Tribuna         1º
16h20 Sem Chance x XII Junho                         1º
17h10 Belle Bras/Óptica Sol x Juventus Futsal  2º
18h10 Barcemlona Futsal x Palone Tintas           2º
Rodada domingo, dia 07, na Sol-Sol

Horário Times   Divisão
09h00 Cidade Nova x Invictus Futsal               3º
Rodada domingo, dia 07, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário Times                Divisão
09h50 Real Magia/CA x Oros Futsal                 3º
10h40 Otro Iskema  x Atlético C. Indaiá      3º
11h30 Dudaluna Futsal xS. M. /Inova  3

Koringa que irá animar 
a festa.

A entrada é 1 kg de 
alimento não perecível 
ou ainda pode ser doado 
roupas usadas em bom 
estado e brinquedos, no-
vos ou usados, que se-
rão encaminhados a uma 
comunidade carente da 
cidade.
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DIVULGAÇÃO

O evento visa integrar grupos diferentes e crianças capoeiristas



Horóscopo de 05 a 11/04  
Por Alex Costa Guimarães

DIVULGAÇÃO

FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Apresentação acontece dia 13, com solo do violinista Felipe Oliveira

Sinfônica traz concerto 
Alma Brasileira ao Ciaei

O ariano estará mais afetivo, mais voltado para iniciar uma 
nova forma de amar ou de se relacionar, estará mais aberto para 
a afetividade. Sua vida fiananceira passa ater uma melhora em 
diversos aspectos, e o proprio nativo se sentirá mais suave em 
suas posturas. Isso facilitará muito  seus acordos e negociações. 
Um novo ciclo se inicia. É uma nova fase aproveite.

Agora o taurino pode se sentir um pouco mais fechado 
e introspectivo. Sua vida afetiva tende a apresentar alguns 
problemas e necessitará aprender a deixar de lado, a desa-
pegar de alguns sentimentos que só causam confusão. Essas 
semanas são ótimas para viajar ou incicar um estudo que traga 
novidades em sua mente.

O geminiano entra em uma fase onde as amizades e os projetos 
se tornaão muito interessantes, para quem é solteiro poderá querer 
ficar conhecendo diversas pessoas, sem conseguir se fixar em 
ninguém. Fase onde pode encontrar muitas amizades novas.Em 
termos profissionais é um bom momento.

A vida profissional do canceriano estará sendo movimen-
tada de forma bastante positiva, e novos planos em sua carreira 
podem surgir. No entanto sua vida pessoal pode ficar diminuirda 
pelo cansaço ou necessidade de se recolher um pouco. Pode vir 
a fazer parte de uma nova equipe de trabalho, ou mudanças em 
sua maneira de trabalhar tendem a ocorrer.

O leonino poderá estar revisando sua vida afetiva, alguns 
relacionamentos podem terminar de forma inesperada, alguns 
projetos envolvendo viagens, pessoas e empresas estrangeiras 
podem ocorrer ou ser firmados. Aliás, o nativo terá mais sorte 
com pessoas que vem de longe para sua vida afetiva.Se trabalha 

com comunicação(palestras, comércio ou vendas) será um momento facilitado.

O virginiano estará mais fechado e voltado para seus senti-
mentos e seus desejos pessoais. Haverá uma transformação em 
seus sentimentos, e sua inteligencia emocional será renovada. 
Poderá ter dificuldades em sua vida amorosa, sua memoria pode 
ficar presa a recordações. O ideal é aproveitar esse momento 
para ler, viajar ou dara um curso, se for possível.

O libriano inicia agora uma nova fase afetiva e amoro-
sa, nos seus relacionamentos pessoais e/ou profissionais.É 
comum ter uma maior movimentação em sua vida social 
(amigos, festas, encontros, etc). Pode ficar propenso a modi-
ficar sua maneira de falar ou de se expressar e isso se refletir 
mais ainda em suas relações.

O escorpiano estará agitando seu meio ambiente, apren-
dendo a lidar com as mudanças e a necessidade de controle de 
sua rotina, para que traga também prazer, principalmente no seu 
ambiente de trabalho. Uma nova forma de trabalhar pode surgir 
a qualquer instante. Os amigos (novos e antigos) aproximam-se 
do nativo. Fase boa para concursos. 

Vida social ativa e prazeirosa para o nativo de sagitário. 
Se estiver solteiro, durante algumas semanas o nativo pode 
começar um romance. Uma observação e tomada de conscien-
cia em sua maneira de ser está em andamento.  Aproveite esses 
bons momentos. No trabalho, saiba se comunicar com os outros.

O capricorniano entra em um momento de introspecção, 
mas ao mesmo tempo de criação de novos sentimentos ligados 
a sua familia, pode ter que se tornar mais caseiro ou mais fami-
liar ou ficar preso a sensações e sentimentos do passado, mas o 
momento pede renovação dessas emocões. Novas oportunidades 
podem surgir.

O aquariano pode se envolver mais com seus compromissos sociais. É 
possível fazer novas amizades pois estará mais aberto, simpático 
e comunicativo.  Dentro de casa, em familia, corre o risco de 
discutir ou de disputar ideias juntos aos familiares. Desejará 
receber amigos em sua casa. No trabalho, muitas energias estão 
permitindo seu crescimento.

O pisciano começa uma fase de maior envolvimento 
com suas finanças, poderá fechar acordos, contratos, e acertar 
situações que permitam aumentar seus rendimentos e sob esse 
aspecto, um novo negócio ou projeto pode ser firmado. O 
dinheiro tende a chegar até mais tranquilamente. 
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A Orquestra Sin-
fônica de In-
daiatuba apre-

senta o concerto Alma 
Brasileira, uma home-
nagem ao Movimento 
Armorial, no próximo 
dia 13, a partir das 20 
horas, na Sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei 
(Centro Integrado de 
Apoio à Educação de 
Indaiatuba). O progra-
ma contará ainda com 
a participação especial 
do violinista indaiatu-
bano Felipe Oliveira, 
que interpretará o Con-
certino para Violino, 
de César Guerra-Peixe. 
O evento é gratuito, 
com entrada por ordem 
de chegada. A promo-
ção é da Secretaria 
Municipal de Cultura 
e da Associação da Or-
questra de Indaiatuba.

O Movimento Armo-
rial foi lançado no início 
dos anos de 1970 e tinha 
como objetivo valorizar 
a cultura popular nor-
destina, criando uma arte 
brasileira erudita com 

raízes nas manifestações 
populares do país. Seu 
principal mentor foi o es-
critor Ariano Suassuna e 
sua influência se estende 
a diversas manifestações 
artísticas como pintura, 
música, literatura, cerâ-
mica, dança, escultura, 
tapeçaria, arquitetura, 
teatro, gravura e cinema.

A música foi um im-
portante eixo do movi-
mento. Logo de início 
foi criada a Orquestra 
Armorial, sob liderança 
do violinista Cussy de 
Almeida, composta por 
cordas, tradicionais em 
toda orquestra, e por um 
grupo de instrumentos 
que visavam imitar os 
grupos típicos populares: 
flautas (como pífanos), 
percussão (zabumba, 
triângulo) e a viola nor-
destina. Dessa mistu-
ra única de timbres dos 
instrumentos chamados 
“eruditos” com outros 
populares vem a música 
chamada Armorial.

Inspiração
A inspiração popular fica 
clara já pelos títulos das 
peças que muitas vezes 

fazem referência a ele-
mentos típicos da paisa-
gem nordestina. Aboio, 
de Cussy de Almeida, 
se baseia no canto típico 
do vaqueiro, assim como 
Mandacaru, de Benny 
Wolkoff e Henrique An-
nes, uma alusão clara à 
planta símbolo do sertão. 
Já Galope de Cavalhada 
e Chamada nº 2 fazem 
referência às cantorias e 
festas, sendo o galope um 
tipo de desafio de violei-
ros e as chamadas uma 
espécie de entrada para 
festas. A literatura re-
gional também está pre-
sente com Sem Lei, Nem 
Rei, peça inspirada no 
livro de mesmo nome do 
escritor pernambucano 
Maximiano Campos, e 
que tem como mote as 
lutas entre cangaceiros 
e coronéis no sertão.

Já o Concertino para 
Violino e Orquestra de 
Guerra-Peixe foi escrito 
para a Orquestra Armo-
rial e dedicada ao violi-
nista Cussy de Almeida. 
A influência de Guer-
ra-Peixe sobre os com-
positores que formaram 
o Movimento Armorial 
foi enorme, a começar 
pelo fato dele ter sido 
professor de grande parte 
desses compositores no 
período em que esteve 
em Recife pesquisando a 
música popular nordesti-
na nos anos de 1950.

Solista
Felipe Oliveira, natural 
de Indaiatuba, frequen-
tou o curso de música 
no Conservatório de 
Tatuí. Em 2016 formou-
-se bacharel em Música 
pela Faculdade Can-

tareira, em São Paulo, 
na classe da professora 
Betina Stegmann. Em 
2017 concluiu um inter-
câmbio na Europa onde 
recebeu instruções dos 
violinistas Peter Brunt 
(Royal Concertgebouw 
Orchestra, Amsterdam), 
Rudger Liebermann (Fi-
larmônica de Berlim), e 
Daniel Stabrawa (Spalla 
da Filarmônica de Ber-
lim), entre outros.

Já  se  apresen tou 
como solista junto à 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, Camerata 
Filarmônica Brasilei-
ra, Oficina de Cordas 
de Campinas, Orques-
tra de Câmara da USP 
(OCAM), Festival de 
Prados/MG. Em 2015 
e 2016 integrou como 
convidado o Quarteto 
de Cordas da Cidade 
de São Paulo em con-
certos itinerantes em 
São Paulo e Paraty (RJ). 
Tem participado como 
músico convidado da 
OSUSP (Orquestra Sin-
fônica da USP) e da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba. Atualmen-
te, é Spalla (primeiro-
-violino) da OCAM.

Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba –  
Alma Brasileira

Solista: Felipe Oliveira 
(violino)
Dia: 13 de abril
Horário: 20h
Local :  Sala  Acrís io 
de Camargo, no Ciaei 
Endereço:  Av.  Eng. 
Fábio Roberto Barna-
bé, 3.665, Jardim Re-
gina,  Indaiatuba/SP 
Entrada gratuita e por 
ordem de chegada

O programa contará ainda com a participação especial do violinista indaiatubano Felipe Oliveira
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Desfile de Moda abre projeto 
“Bahia de Encantos”
Programação inclui semifinal do concurso Miss Indaiatuba e desfile da Expo Noivas  
DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO POLO SHOPPING

O desfile é o primeiro de uma série de eventos que irão acontecer até o dia 14 de abril

A Programação es-
pecial do projeto 
“Bahia de En-

cantos” tem início hoje 
(5), no Polo Shopping 
Indaiatuba, a partir das 
20h, com o desfile das 
coleções outono-inverno 
de 17 marcas presentes 
no centro de compras, 
incluindo vestuário femi-
nino e masculino, acessó-
rios e calçados.

O desfile é o primeiro 
de uma série de eventos 
que irão acontecer até o 
dia 14 de abril, envolven-
do a semifinal do con-
curso Miss Indaiatuba, 
amanhã (6), e a Indaia-
tuba Expo Noivas, com 
o desfile de moda para 
casamentos e festas no 
domingo (7) e a feira de 
produtos e serviços do 
segmento nos dias 13 e 14 
de abril.  Todos os eventos 
terão como tema principal 
a atmosfera das praias 
baianas, a grande inspira-
ção para a Expo Noivas 
deste ano, promovida pela 
Loggar Entretenimento e 
realizado pela oitava vez 
no Polo Shopping. Toda 
a programação acontece 
na Praça Central do Sho-
pping, com participação 
gratuita.

Entre as tendências que 
serão apresentadas na pas-
sarela, destacam-se cores 
vibrantes como o neon, 
elementos com estampa 
animal, tons terrosos, ca-
murça, franjas, bordados 
étnicos, xadrez e muito bri-
lho. Entre as peças queri-
dinhas da estação, estão os 
cintos, as calças pantalonas, 
o mom jeans e os casacos 
estilo capa ou poncho. As 
marcas participantes são: 
C&A, Hering, Centauro, 
Multi Ponto, Scaranza, Só 
Mais um Detalhe, Querida, 
Annual, Ophicina, Au-
thentic, Passarela, Vizzent, 
Star Bijoux, Star Gold, 
Belle Vinea, Oticas Carol 
e Triton.

 
Miss Indaiatuba
A seletiva para a final do 
concurso Miss Indaiatuba 
será realizada no amanhã 
(6) com a participação de 
25 candidatas. Coordena-
do pela Loggar Entreteni-

mento, o concurso é rea-
lizado há 7 anos no Polo 
Shopping Indaiatuba.

A programação co-
meça  às  19h com a 
presença do modelo 
Rodrigão, Mister Pa-
raná 2009, participante 
do  BBB em 2011 e 
influencer nas redes 
sociais com mais de 2,3 
milhões de seguidores 
no  Ins tagram.  Con-
tratado pela empresa 
Lúcia Ramos Lingerie, 
Rodrigão fará  fotos 
com os fãs e, na sequ-
ência, abrirá o desfile 
do concurso às 20h. A 
Miss São Paulo CNB, 
Michelle Vale, também 
estará presente e fará a 
apresentação do evento 
juntamente com o Mis-
ter Indaiatuba 2017, 
Wesley Ometto.

As candidatas que 
fo rem se lec ionadas 
para a final passarão 
por treinamento, sessão 
de fotos e workshops 
em um espaço exclusi-
vo no Polo Shopping.  
Ainda no sábado será 
realizado pela primeira 
vez o Miss Simpatia, 
voltado para mulheres 
que  es tão  ac ima da 
faixa etária padrão do 
concurso. A Miss In-
daiatuba e a Miss Sim-
patia serão conhecidas 
no dia 20 de junho.

Indaiatuba Expo Noivas
O evento Indaiatuba Expo 
Noivas deste ano será re-
alizado em duas etapas. A 
primeira, acontece no do-
mingo (7) com o desfile 
de moda para casamentos 
e festas.  A abertura do 
evento será a partir das 
16h, com a apresentação 
do grupo Uasambê com 
cerca de 30 participantes 
e a presença de baianas 
que entregarão fitinhas 
para o público. Na se-
quência, acontecerá a 
abertura do desfile com 
a participação especial 
das integrantes do Projeto 
Vida Feliz, que promove 
atividades para a 3ª idade 
visando o bem-estar e 
qualidad e de vida para 
essa faixa etária.

O desfile de trajes 
de festas e casamentos 
terá início às 17h, com a 
presença de 70 modelos 
que irão apresentar as 
coleções de cinco lojas 
dos segmentos de linge-
rie, roupas casuais, trajes 
tradicionais para noivas, 
noivos e convidados.    

A segunda etapa da 
Expo Noivas acontecerá 
nos dias 13 e 14 de abril 
com a realização da feira 
de negócios, com produtos 
e serviços desse segmento. 
Toda a programação acon-
tece na Praça Central do 
Polo Shopping.

O desfile é o primeiro de uma série de eventos que irão acontecer até o dia 14 de abril. Todos os eventos terão como tema principal a atmosfera das praias baianas



Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

A coluna dessa semana traz a continuação da nossa 
sobremesa Duo Royal, que comecei a apresentar 
na semana passada. Formado pelo Pudim de leite 
do Royal e pelo Quindim, é uma das sobremesas 
mais deliciosas que servimos nos nossos buffets 
durante a semana e aos finais de semana.
Confira a receita:
Ingredientes

• 200 gr de gema 
• 225 g de açúcar
• 30 g de glucose
• 330 g de margarina ou manteiga
• 30g de coco seco
• 65ml de leite
 
Modo de preparo:
Derreta a manteiga com a glucose. Misture as 
gemas, o leite, o açúcar e acrescente a manteiga 
com glucose. Por último adicione o coco;
Unte a forma com bastante margarina e polvilhe o 
açúcar. Leve ao formo de 150º, durante 30 minutos.
Os ingredientes rendem até 2 porções grandes ou 
várias menores, a gosto. Aproveitem!!

Buon Apetitto !!!
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Karan no Cintra Restaurante

Renata e Tuca no Grenelle Gastro Pub
Edenira e Graziela da Farma Lupa - Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé, 2685 - Vila Bergamo

Família Falasqui, comemorando a Formatura da Leticia 
na FAU-USP, na Pizzaria Torrelaguna que fica em Itaici. 
Parabéns Leticia!

Mauro Gioni, Maria Elidia Carrer e José Carrer, comemorando 
o Aniversário da Maria na Pizzaria Torrelaguna. O Mais 
Expressão deseja muitas felicidades!

Gerson e Vidal - Na abertura dos jogos no ginásio oficial da 
cidade de Indaiatuba SP atletas de Cristo
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Hoje pela manhã a Câmara de Indaiatuba realizou 
a primeira cerimônia de posse, seguida de Sessão 
Solene, do Parlamento Jovem de Indaiatuba. Doze 
alunos da E.E. Professora Deolinda Maneira Severo, 
escolhidos por votação direta realizada na institui-
ção, participaram do evento ao lado dos vereadores 
da Câmara. Nesta mesma sessão, ocorreu as apro-
vações das moções de congratulações a vária pes-
soas diretamente ligadas ao bairro Jd. Oliveira Ca-
margo e a algumas(uns) professoras(es), entre eles 
uma muito especial, a Prof.ª. Anabel Marino Santos, 
muito querida de todos. Parabéns a todos e um es-
pecial para min ha querida cunhada Anabel. 

O primeiro concerto do ano da Corporação 
Musical Vila Lobos, foi uma reprise do suces-
so que que foi o Let it Beatles em 2018. Teve 
novamente a participação especial da ban-
da The Bitters, que deu um algo mais para o 
show. A Corporação agradece a parceria com 
a Secretaria Municipal de Cultura de Indaia-
tuba e o apoio do Lions Club de Indaiatuba e 
do Educandário Deus e a Natureza, também 
tivemos uma notícia maravilhosa, a prefei-
tura cedeu uma subvenção de 100% para a 
Corporação, a Orquestra Sinfônica Municipal 
e para o Projeto “Guri”. Mas voltando a falar 
do Show, plagiando Caetano, Tudo foi divino 
e maravilhoso, e levou muita gente as lágri-
mas, inclusive eu de tanta emo&cced il;ão. 
uma ressalva a falar, os solos de Andrelino J. 
Santos e do César G. Jr., foram algo fora de 
série, merecem toda o honra e toda a glória, 
parabéns, e parabéns também para nossa se-
cretária de cultura, Tânia Castanho, pelo be-
líssimo trabalho junto a Secretaria de Cultu-
ra, e ao Sr. José Roberto Éffore, pelo grande 
apoio que tem dado a corporação. Tudo pelas 
mãos de Wladmir Soares. Finalmente, quem 
foi teve uma noite maravilhosa e se divertiu e 
se encantou muito, que não foi, não saberá 
jamais o que perdeu!

No dia do evento do The Royal Palm Tower de In-
daiatuba, tive o imenso e inenarrável prazer de po-
der usufruir da presença de uma amiga muito que-
rida, que veio de Americana para o dito evento e 
também pudemos almoçar juntos no Restaurante 
Simetria do mesmo Hotel. Muito agradecido Cas-
sia Gargantini por esta oportunidade maravilhosa.

O Royal Palm Tower Indaiatuba recebeu o evento 
de finalização do Projeto Arte no Muro, que nesta 
ocasião apresentando o trabalho da artista plásti-
ca Raíssa Schroeder, filha de meu dileto migo Luiz 
Augusto Schroeder. O projeto tem como intuito 
apresentar um novo visual à área externo do hotel 
a cada semestre. Outros artistas poderão participar 
dessa ação e encaminhar o portfólio com os seus 
trabalhos até o dia 31 de julho, no e-mail marke-
ting@royalpalm.com.br. No evento, a artista Raíssa 
Schroeder finalizou sua obra iniciada em 21 de mar-
ço no muro do hotel. Após o término, o Simetria 
Restaurante recebeu os convidados para um almoço 
com a tradicional Feijoada do Royal.

O almoço no Restaurante Simetria do The Royal Palm 
Tower de Indaiatuba, na companhia da amiga muito 
querida Edna Badin, entrada um buffet especial com 
antepastos e saladas compostas, no nosso pedido, 
(pepino com creme de tomate seco), (Cuscuz Mar-
roquino) e (Queijos) ; Prato Principal: Filé de Tilápia 
com molho de camarões e um mix de arroz, branco, 
vermelho e negro e purê trufado de batatas; e a sobre-
mesa doces variados e frutas da estação.

Dona Nair e Seu Orlando da Fotos e Placas para 
Túmulos

Na Tamarossi vocë encontra Persiana em tecido 
vertical com blackout para deixar sua casa um 
luxo!



A Nova Loja / Coleção Magnólia

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

Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

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!

Aquele prato que todo mundo ama! Medalhão ao 
molho de vinho com risoto de parmesão, simplesmente 
maravilhoso, só no Grenelle Gastro Pub. Vá experimentar! 
Av. Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802

As lindas Preta e Castanha do proprietário Lima em 
consulta com a Dra. Ana Lucia na Clínica Bicho Amigo

Bar do Alemão

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!

Os amigos Luís e Luciano saboreando a maravilhosa costela 
do restaurante Kostela do Japonês

Casamento 
de Pamela 
Caliman. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente.  

Ricardo e Erica esta semana no Kostela do Japonês

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! Fone: (19) 3801-1094. Estrada Municipal do 
Sapezal, 1038 – Indaiatuba /SP

Grupó Ambev em treinamento almoçando no Cintra 
Restaurante 
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Joice Teixeira Vice Presidente e Rose de Liz Presidente, 
que assumiram a nova gestão do BNI Reference

Nessa semana o programa EXPRESSÃO NO AR  recebeu  
o vereador e empresário Edvaldo Bertipaglia, da Hot 
Flowers, e Professora Carla, coordenadora de RH, da 
Unimax,  se você perdeu acesse nossas redes sociais você 
vai encontrar as entrevistas na integra.

Tiago Costa com sua amiga e Cliente Mathilde no desfile 
da Balé Boutique.

Vilma Modas , com amigas e clientes muito especiais no desfile de Moda Outuno-Inverno/2019.

Barbara e Alexandra proprietárias da Balê Boutique no 
Desfile de Outono 2019.

Hildebrando Stein presidente do Clube Nove de Julho, 
Manuel Vice presidente  e Anderson Ricardo diretor social, 
no evento Happy com Elas que aconteceu no dia 29, com 
um lindo  desfile de lingerie e show da Cantora Juliana Alves

Gerson, Denise (jornalista, jornal Mais expressão) Uilza e 
Tina Martins

Vidal e Ademar Brite na abertura dos jogos Atletas de 
Cristo no ginásio oficial de esportes de Indaiatuba 

Rodrigo Moraes e Quise Pimentel proprietários do La 
Coxinha com Delano Cavalgante Digital Influencer, no 2° 
Encontro de Influenciadores e Seguidores que aconteceu 
na quarta feira
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cozinha planejada, WC Social, lavanderia, quintal 
com churrasqueira, garagem para 3 autos 1 cober-
ta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.

CA08197 - VILA SUIÇA - AT.300 m², AC 169 m², 03 
Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala de 
Estar, Sala de TV, Copa e Cozinha, Despensa, La-
vanderia, Banheiro de Empregada, Área Gourmet, 
Quintal, Garagem P/ 04 Autos e Jardim. R$ 2400,00 
+ IPTU.

CA08166-AT.250m² AC 120m²- 03 Dormitórios, 
sendo 01 suíte com sacada, Wc social, sala, cozi-
nha, lavanderia, 02 vagas de garagem. R$ 1.700,00 
+IPTU

VENDA

TE05740 - HELVÉTIA PARK I - AT. 490 m² - Excelente 
terreno residencial plano em condomínio! Área de 
lazer com salão de festas, churrasqueira e acade-
mia. R$ 500.000,00

CH01736 - LINDA CHÁCARA EM TERRAS DE ITAICI 
- AT 1.000 m² AC.350 m² - 03 suítes sendo todas 
com closet, sala 02 ambientes, cozinha, escritó-
rio, brinquedoteca,  quarto, externo,  piscina, área 
gourmet, várias vagas de garagem, portaria 24 ho-
ras, câmera de monitoramento,  ACEITA PERMUTA 
COM CASA EM CONDOMÍNIO NA CIDADE.

AP04459 - PALLAZZO ROYALE - 02 Suítes, Sala Es-
tendida 02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, Espa-
ço Gourmet, WC Social e Garagem P/ 02 Autos Co-
bertas. R$ 487.600,00.

negócios & classificados
Nº 839

CA08203 - AC. 100,00 m² - AT. 125,00 m² - EX-
CELENTE IMÓVEL COM LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA 
AO DISTRITO INDUSTRIAL - 2 dormitórios sendo 
1 suíte, 02 WC social, 1 sala com cozinha estilo 
americana planejada, quintal, churrasqueira. 02 
vagas cobertas. R$ 320.000,00

CA08221 - PARQUE DOS INDAIÁS - AU. 193 m ² 
- Imóvel com duas casas no mesmo terreno, pavi-
mento inferior e superior no nível da rua.  Sendo 
cada uma com 02 dormitórios, sala, cozinha, WC 
e garagem coberta para 2 autos. R$ 350.000,00

CA08171- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150 m² AC.170 m² - Sobrado com 03 suítes 
sendo uma master, WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha, área gourmet, lavanderia, garagem para 
03 autos, portaria 24 horas, piscina, academia, 
salão de festas, Playground. R$ 646.000,00

CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 
120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala ampla dois ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia fechada com armários, espaço 
gourmet com churrasqueira, pia com armários, 
WC externo, garagem para 02 autos sendo 01 co-
berta. **Condomínio novo com piscina adulto/
infantil, salão de festas, quiosque.

CA07970- JARDIM RESIDENCIAL - MARIA DULCE 
- AT. 300m² AC.180m² 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, cozinha, sala 02 ambientes, área gourmet, 
área de serviço, excelente acabamento, ótima lo-
calização, área de lazer completa, garagem para 
02 autos, portaria 24 horas, R$ 890.000,00

LOCAÇÃO

AP04457 - CENTRO - 03 dormitórios com armá-
rios embutidos, 01 WC social com gabinete e Box 
Blindlex, sala de estar e jantar, cozinha com ga-
binete de pia e lavanderia com WC. 01 vaga de 
garagem coberta. Área de lazer com Salão de 
Festas, Biblioteca e Recepção. R$ 950,00 + CON-
D.+IPTU

AP04454 - SÃO LORENÇO- AC 125m² - 02 dor-
mitórios com armários sendo 01 suíte, 02 salas 
sendo uma no piso superior e uma no inferior, 
01 cozinha planejada, lavanderia, 02 WC social, 
01 lavabo, lavanderia, varanda gourmet, 01 vaga 
descoberta. R$ 1.700,00 + COND + IPTU

AP03573 - CLASS - AU 79,33 - Apartamento novo 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte , WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem 
para 02 autos. **Infra-estrutura de lazer comple-
ta**R$ 2300,00 + COND + IPTU

CA08204 - Jardim Jequitibá - AT 169,50 m² 
AC.146,43m² - 03 dormitórios sendo 01 suítes, 01 
salas, garagem para 02 autos, ótima localização. 
R$ 1.800,00 + IPTU

CA08187 - VILA MARIA HELENA - AT. 175m² 
Ac.135m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos, excelente localização 2.000,00 + IPTU

CA06223 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC. 135,49 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, es-
critório, sala de estar e jantar integrada, lavabo, 

CA08165 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - AT 360m², AC 280m², 
Pavimento Térreo: Sala Estar e TV com Pé Direito Duplo, Sala Jantar, 
Cozinha Americana Integrada Toda Planejada, Lavabo, Despensa, 
Escritório ou Suíte, Espaço Gourmet, Lavanderia, Depósito, Garagem 
Coberta para Dois Carros. Piscina com Prainha e Espaço para Ombre-
lone e Espreguiçadeiras. Pavimento Superior: Suíte máster(com closet 
duplo e Banheiro com Pia Dupla) com grande sacada, Suíte 2 com 
closet, suíte 3 com sacada, espaço no hall superior para Roupeiro. 
Linda de Viver. ACEITA COMO PARTE DE PAGAMENTO PERMUTA 
POR TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO. R$ 1.700.000,00.

AP04466 - AU. 90 m² - CENTRO - Excelente localização - 3 dormitórios 
(1 suíte)  todos planejados, sala para 2 ambientes, wc social, despensa, 
lavanderia planejada, cozinha planejada e garagem para 1 auto cober-
ta. Condomínio possui salão de festas. R$ 1400,00 + COND + IPTU.

AP04439 - DUE - 3 dormitórios (1 suíte com ar e armários planeja-
dos), sala para 2 ambientes com ar condicionado, cozinha planejada, 
wc social, lavabo, varanda gourmet com churrasqueira, home box 
e garagem para 2 autos coberta. apartamento com sol da manhã 
em excelente condomínio com área de lazer completa e portaria 24 
horas. R$ 768.000,00. 

CA08180 - JARDIM REGENTE - AT. 160 m² AC 100 m² - 3 dormitórios (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.

AP04452 - - PREMIUM RESIDENCE - AU 91 m² - 03 dormitórios 
sendo 02 suítes todos com armários, cozinha planejada, sala dois 
ambientes, wc social, lavanderia, varanda gourmet, garagem para 
02 autos. R$ 2.000,00 + CONDOMINIO+ IPTU.

CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², AC 200m² - 03 
suítes (1 com ar condicionado), WC social, hall de entrada, lavabo, 
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$ 2.750,00 + IPTU.



LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324

 EXCELENTE SOBRA-
DO COM 3 SUÍTES,1 
COM CLOSET, SALA, 

COZINHA, WC, LA-
VABO, DESPENSA. 4 

VAGAS.
R$ 1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- CH 
00331

EXCELENTE SOBRA-
DO COM 3 SUÍTES, 

SALA DE JANTAR EM 
3 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, PISCINA. 3 

VAGAS.
R$ 1.350.000,00

VENDA TERRENOS   

JD. TURIM- TR00002
150 METROS VÁRIOS 

LOTES
R$ 112.000,00

JD. TURIM- TR0006
207 METROS VÁRIOS 

LOTES
R$ 152.000,00

JD. HELVÉTIA 
-TR00796

TERRENO 255 ME-
TROS.

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 
00804

TERRENO 314 ME-
TROS.

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPES-
TRE -VIRACOPOS TR 

000009
999 METROS
R$ 220.000,00

JD. REGINA-TR00731
370 METROS CAÍDA 

NA FRENTE.
R$ 240.000,00

SALTO- TE 00011
1.058 METROS 
R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA 
CUNHA-TR00778

999 METROS
R$ 280.000,00 COND R$ 

280,00 

JD.RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754

400 METROS 
R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/
COMERCIAL

CENTRO-SL00367
500 METROS E 300 
METROS DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03052

 02 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS

R$ 280.000,000

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052

 03 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, 02 SALAS, 

COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET

R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS 
– CC 00074

 02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA GOURMET, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053

 03 DORMITORIOS 
SENDO 1 SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, CHUR-

RASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS,SEN-
DO 1 SUÍTE, SALA,-
COZINHA,WC,ÁREA 
GOURMET. 2 VAGAS

R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – 
CC 00069

 03 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, 
WC, CHURRASQUEIRA, 

02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – 
CC 00058

3 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUÍTE, SA-
LA,COZINHA,WC, LA-

VABO,ÁREA DE SERVI-
ÇO, ÁREA GOURMET.2 

VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES,WC,SALA,-
COZINHA,ÁREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 

2 CARROS.2 VAGAS
R$ 540.000,00

COND.BRESCIA-
-CC0062

3 DORMITÓRIOS,1 
SUÍTE, SALA EM 3 AM-
BIENTES, COZINHA,W-
C,ÁREA DE SERVIÇO.3 

VAGAS
R$ 570.000,00

COND.VISTA VERDE 
-CC00067

3 SUÍTES,SALA,CO-
ZINHA,WC,ÁREA DE 

SERVIÇO,ÁREA GOUR-
MET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

VENDA CHÁCARAS   
RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, EDÍCULA. 
5 VAGAS 

R$ 560.000,00

JD. COLIBRIS – 
AP 00862

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC,01 

VAGA.
R$ 175.000,000 + R$ 

200,00 (CONDOMINIO)

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO, 

01 VAGA
R$ 175.000,000 + 

R$ 313,00 (CONDOMI-
NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS (SEN-

DO 01 PLANEJADO), 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,01 

VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 

250,00 (CONDOMINIO) + 
R$ 50,00 (IPTU)

JD. SANTIAGO – 
AP 00835

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,02 

VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE  
AP 00870

02 DORMITÓRIOS (SEN-
DO 01 SUITE), SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA

R$ 280.000,000 + R$ 
200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 
00858

03 DORMITÓRIOS, 
SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – 
AP 00867

02 DORMITÓRIOS, 
SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS 
  

JD. COLIBRIS – CA 
03003

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, ÁREA 

DE SERVIÇO, WC,02 
VAGAS

R$ 210.000,00

JD. SABIAS – CA 03066
 02 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, CHURRAS-
QUEIRA. 3 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA 02979

 02 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, ESCRITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, 

WC
R$ 275.000,000

JD. PAULISTA – CA 
003112

PISO SUPERIOR 03 
DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM SUITE, SALA, 

COZINHA, ÁREA GOUR-
MET COM CHURRAS-

QUEIRA.
R$ 1.250,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

CENTRO – AP 00932
EXCELENTE KITNET 
COM QUARTO, COZI-

NHA E BANHEIRO
R$ 700,00 (INCLUSO 

ÁGUA E IPTU)

JD. ELDORADO – AP 
00930

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

01 VAGA
R$ 700,00 (INCLUSO 

CONDOMINIO E IPTU)

JD. SANTA CRUZ – AP 
00924

KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO

R$ 600,00 + R$ 53,00 
(IPTU) + R$ 50,00 

(ÁGUA)

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

(CONDOMINIO) + R$ 
122,00 (IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 
00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 

(CONDOMINIO) + R$ 
55,00 (IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 
00883

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA PLA-

NEJADA, WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO 
CONDOMINIO E IPTU)

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS SEN-

DO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

 CIDADE NOVA - AN-
DALUZ – AP 00925

03 DORMITÓRIOS SEN-
DO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES, COZINHA, 
WC, VARANDA, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

VENDA 
APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 
00555

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 

40,00 (CONDOMINIO) 

JD. MORUMBI – AP 
00891

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000  

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

LOCAÇÕES SALAS
 E SALÕES 

CENTRO – SL 0112 
ED. AMBASSADOR
1 WC, ANDAR ALTO
R$200,00 + R$400,00 
(COND) + R$ 65,00 

(IPTU)

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - 

SL 00355
100 M², 02 AMBIEN-

TES, 02 WC SENDO 01 
ADAPTADO

R$ 900,00 
(INCLUSO IPTU)

JD. MORADA DO SOL - 
SL 00364

50 M² + 2 WC
R$ 950,00 

(IPTU INCLUSO)

JD. COLIBRIS - 
SL 00362

120 M²
R$ 2.000,00 + R$ 100,00 

(IPTU)

CENTRO - SL 00359
100 M² ,02 WC, 01 

ADAPTADO PARA CA-
DEIRANTES

R$ 1.720,00 + R$ 80,00 
(IPTU)

JD. DO VALE- SL 00366
98 M², 02 WC
R$ 1.000,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VES-
TIARIOS, COZINHA, 

ESCRITÓRIO E VAGA 
PARA 10 CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 
(CONDOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC
R$ 1.800,00 

(IPTU INCLUSO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - 

GL 00042
 380 M² DE CONSTRU-
ÇÃO, 5 WC SENDO 01 
ADAPTADO PARA CA-
DEIRANTE, COZINHA

 E AMPLO 
ESTACIONAMENTO

R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - 
SL 00363

140 M² ,02 WC
R$ 2.000,00 +R$ 

140,00(IPTU)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - 

GL 00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, 

REFEITÓRIO, WC, 
VESTIÁRIO.

R$ 14.000,00 + R$ 
600,00 (IPTU)

CENTRO -SL 00367
300 M², WC
R$ 7.000,00

LOCAÇÕES CASAS  

JD.CALIFORNIA – CA 
02570

01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, WC, 

01 VAGA COBERTA
R$ 650,00 + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03108

01 DORMITÓRIO, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVI-

ÇO, WC, 01 VAGA
R$ 600,00 

(IPTU INCLUSO)

PARQUE DAS NAÇÕES 
– CA 03078

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA COBERTA

R$ 1.100,00 

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03107

02 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 COM SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM
R$ 1.300,00 

(IPTU INCLUSO)

JD. SÃO FRANCISCO – 
CC 00090

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, 02 

VAGAS.
R$ 1.900,00 + R$ 

322,00(CONDOMINO) + 
R$ 57,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA 
VERDE – CC 00083
03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 COM SUITE, 
SALA, COZINHA AME-

RICANA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 03 VAGAS.

R$ 2.500,00 + R$ 214,00 
(CONDOMINIO) + R$ 

100,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA 
VERDE – CC 00086

SOBRADO - 03 DOR-
MITÓRIOS COM SUI-

TES, SALA, COZINHA, 
LAVABO, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHUR-

RASQUEIRA, PISCINA, 
ÁREA DE LAZER 

R$ 3.000,00 + R$ 214,00 
(CONDOMINIO) + R$ 

144,00 (IPTU)

ITAICI COND. VILLAGIO 
– CC 00071

SOBRADO - 03 DORMI-
TÓRIOS COM SUITES, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA GOURMET, MOBI-
LIADO, 03 VAGAS.

R$ 3.200,00 
(IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEI-
RO – CA 03098

04 DORMITÓRIOS, 03 
SUITES, AMPLA SALA, 
COZINHA, 5 WC, CHUR-

RASQUEIRA, 04 VA-
GAS.

R$ 5.000,00 + R$ 465,00 
(CONDOMINIO) + 
R$120,00 (IPTU)

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03099

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUIN-

TAL, GARAGEM 
R$ 800,00 + R$ 60,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 02905

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO, QUINTAL, 

GARAGEM COBERTA
R$ 1.100,00 + R$ 51,11 

(IPTU)



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada com 
área gourmet,lavanderia,garage, descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 dorms,sa-
la,coz,wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.342 – VILA SORIANO – R$550 MIL – 3dorms (1st),sala 2 
ambientes,coz planejada,lavanderia,wc,área de luz,área gour-
met,garagem coberta paea 2 carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$300 MIL – 3dorms (1st),sala,co-
z,wc,garagem       
        

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,lavan-
deria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
gramado,quintal,pomar,garagem 

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,la-
vanderia,1 vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sa-
la,coz planejada,wc,garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 MIL – 
dorm,sala,coz,wc,1 vaga de garagem comunitária.

VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
CECAP – R$600,00 -  dorm,coz,wc
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. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,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$1200,00 – 3dorms (1st),sala,coz,wc,la-
vanderia fechada,garagem para 1 carro.
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),sala,co-
z,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 pla-
nejada,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,lavande-
ria,1 vaga de garagem.
VL. ALMEIDA – R$900,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,entrada de 
carro ( sem condomínio)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de 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,estrutura 

para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,-
cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC pri-
vativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,ser-
viço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para 
cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
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, DE-
POIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos : 
piso porcelanato,ar condicionado,pia,wc privativo. Para den-
tistas : piso porcelanato,ar condicionado,pia,espaço para es-
terilização,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

PQ.DAS NAÇÕES – R$3800,00 – 2wc,mezanino com escri-
tório,copa e wc. AT: 426m² AC: 359m²

 SITE NA NET: www.localizaimoveis.net   
com fotos de imóveis para venda 

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

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

CA03795 – CASA – JD ESPLANADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com planejadoS, Sala, Cozinha com 

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apar-
tir 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,w-
c,sem garagem

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

Planejados, 1 WC, área de serviço, Garagem  4 vagas 
sendo 2 cobertas. A/C 190,00M² e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00 

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

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

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

IMÓVEIS PARA VENDA

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

TEMOS GALPÕES E TERRENOS INDUSTRIAIS PARA LOCAÇÃO E VENDA!!

VENDE
 

CASAS

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- Casa com 3 dormitórios sendo 
uma suíte, sala dois ambientes, cozinha planejada , área de ser-
viço com churrasqueira e pia. Aquecimento solar. Condomínio 
com área de lazer completa.
CA00019- JARDIM ELDORADO - Térrea  com 3 dormitórios  
e uma  suíte, cozinha, sala, garagem para 2 autos, wc social. 
Corredor lateral. Aceita  terreno como parte de pagamento. ....  
..............................................................................R$ 350.000,00
CA00003 JARDIM SÃO FRANCISCO - 2 dormitórios, 
sala , cozinha, wc social. 2 vagas . Aceita permuta 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 vagas. .............  
....................................................................R$ 250.000,00
CA00012 JARDIM EUROPA - 3 dormitórios com uma 
suíte, sala dois ambiente, cozinha americana, área gour-
met e 2 vagas.  ..........................................R$ 545.000,00
 

CASA EM COMDOMÍNIO
 
CA00014 GREEM VELLAGEM - Sobrado com 3 dor-
mitórios, cozinha, sala jantar e estar. Área gourmet e 3 
vagas. ..........................................................R$500.000,00
CA00013 MONTREAL-  3 dormitórios com uma suíte, 
cozinha, sala dois ambiente. Área gourmet.  ......................
............................... .....................................R$ 495.000,00
CA00001 VILA VENEZA -3 dormitórios planejados, sala 
dois ambientes, cozinha, lavanderia e wc social. ..............
.............................. ......................................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, cozinha, wc 
soacial  ................................................................R$ 210.000,00
AP00004 EDIFÍCIO SOLAR DOS GIRASSOIS 2 dormitórios, 
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

CH00011- RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com área 
de lazer completa, churrasqueira, lago, toda gramada e cercada 
excelente. R$ 720.000,00
CH00002- VALE DO SOL-  AVARANDADA COM SALA ,COZI-
NHA AMERICANA COM BALCÃO, UM DORMITÓRIO E WC. 
AO LADO UM DORMITÓRIO COM DOIS WC FEMININO E 
MASCULINO. UMA PISCINA GRANDE, EM ALVENARIA. CAS 
DE MÁQUINAS, CHURRASQUEIRA, MURADO, CERCADO E 
GRAMADA. 

OPORTUNIDADE

GALPÃO INDUSTRIAL

MOSTEIRO DE ITAICI 
Excelente Rua, sem movimento com uma Praça 
na frente, 6 suites, Lavabo, 4 salas, Aquecimen-
to Solar, Poço, Caixa d’agua, Casa de Caseiro 
- Grande, Capela, Piscina, 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

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

ACEITA PERMUTA E PARCELAMENTO

CH00016 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de terre-
no com uma construção, casa com 4 dormitórios.  ..................  
.............................................................................R$ 320.000,00
CH00007 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de terre-
no plano todo murado, pronto para construir.  ..R$ 265.000,00
CH00003 ELIAS FAUSTO  - 1000 metros cercados com po-
mar, muro e alambrado e lago.  .........................R$ 100.000,00

 
SÍTIOS

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

TERRENOS

TE00034- JARDIM DOS IMPÉRIOS- 150 metros.R$ 125.000,00
TE00029 - JARDIM VENEZA - Comercial com excelente locali-
zação. Ao lado de grandes industrias, Aceita financiamento.  ..  
..............................................................................R$ 250.000,00
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 social + 2 
comôdos nos fundos.  .................................................... ............ 
......................................................................R$ 1.300,00 + iptu.
CA00005 CENTRO - 3 dormitórios e mais dependências. Co-
mercial  ..........................................................R$ 2500,00 + iptu. 
 

CONDOMÍNIO

CH00015- ALTOS DE ITAICI-Chácara com 3 dormitórios sendo 
uma suíte, sala dois ambientes, cozinha e lavanderia, com pla-
nejados. Salão para festa com churrasqueira toda avarandada. 
Aceita casa como parte de pagamento.R$ 900.000,00. 
CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 suítes, casa de casei-
ro, 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 am-
bientes, cozinha, wc social, todo planejado 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 reparos 
(elétricos, hidráulicos e pin-
tura). Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para traba-
lhar 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. Conhe-
cimento em desenho mecâ-
nico e metrologia, conhecer 
software Solid Edge ou simi-
lares. 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 In-
daiatuba ou Salto. CNH B. Irá 
dirigir os carros da empresa.

FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Construção 
e manutenção de moldes. 
Para trabalhar na cidade 
de Monte Mor. Residir em 
Indaiatuba ou região.

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

INSPETOR OPERACIONAL 
– Possuir experiência em 
liderança de equipe. Ensino 
médio completo. Conheci-
mentos em Informática. CNH 
B. Irá dirigir os carros da em-
presa. Residir em Indaiatuba.

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 fresa, furadeira 
e torno CNC. Residir em 
Indaiatuba.
 
R E B A R B A D O R  I N D U S-
TRIAL – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

RECEPCIONISTA – Ensino 
médio completo. Bons co-
nhecimentos em Informáti-
ca. Experiência na função. 
Para trabalhar em consultório 
odontológico de segunda a 
sexta-feira das 10H as 20H.

TORNEIRO MECÃNICO – 
Experiência na função e torno 
convencional. 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.

Auxiliar de jardi-
nagem na conser-
vação de vias per-
manentes

Auxi l iar  de Lim -
peza

Auxiliar de padeiro

Chapista de lan-
chonete

Cozinheiro geral

Encar regado  de 
obras

Ferramenteiro

Ferramenteiro de 
moldes plásticos 
(sopro)

Inspetor de quali-
dade

Modelista

Motorista de Mun-
ck

Oficial de serviços 
gerais na manu-
tenção de edifica-
ções

Op. de centro de 
usinagem CNC

Op. de telemarke-
ting ativo

Operador de inje-
tora de plástico

Promotor de ven-
das

Soldador

Técnico de enfer-
magem 

Técnico de manu-
tenção em infor-
mática 

Técnico em segu-
rança do trabalho

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
ClassificadosB18

Oportunidade - Ven-
de-se casa Jardim 
Primavera. Sendo 2 
dormitórios um suíte, 
garagem p/02 carros 
e mais dependências. 
F.: (19) 99375-2113. 
WhatsApp.
Casa 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa 
econômica do terre-
no e da construção – 
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 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  -  (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, wc 
social, sala e cozinha 
ampla, área de serviço 
fechada, garagem p/ 
3 carros, portão ele-
trônico 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 aprovada 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, cer-
ca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietá-
rio F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de 
primeira. Recanto do 
Guaraú - 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, gara-
gem para 2 carros . AT: 
175m² AC: 92,5m². Va-
lor : R$250.000,00 F.: 
(19) 99612-7897. Aceito 
permuta com terreno 
em Indaiatuba.
Jardim Montreal - 
Excelente casa térrea 
com 106m2 – AT150, 
3 D (1 suíte), wc so-
cial cozinha c/ balcão 
e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visi-
ta, churrasqueira com 
wc, aquecimento solar, 
preparada p/ ar condi-
cionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem 
coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 
65362.
Jardim Montreal - Ex-
celente sobrado com 
168m2 – AT150, 3 D 
(2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com 
cook top, churrasquei-
ra, aquecimento solar, 
ar condicionado, por-
celanatos especiais, 
granitos, tetos traba-
lhados, esquadrias em 
alumínio, muitas toma-
das e muita iluminação  
ampla e bela escada 
mais, garagem coberta 
e jardim. R$680.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 
19-9.97519921. creci 
65362.
Vendo casa e salão 
bairro Costa e Silva, 
02 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal e gara-
gem p/ 01 carro com sa-
lão comercial, em cima 
edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cô-
modos. Terreno 180m². 
Valor R$400.000,00. 
Alugada com renda de 
R$1.500,00 mensaias. 
Contato F.:(19) 98288-
1728
 OPORTUNIDADE! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suí-
te, sala/cozinha ameri-
cana, wc, garagem p/02 
autos quintal nos fundos 
em lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!

Vende-se casa no Vale 
II. Valor R$200.000,00 
- 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, garagem 
coberta, edícula com 
1 quarto, banheiro e 
lavanderia. AT: 130m² 
AC: 120m². Contat0 
(19) 99124-2964. Aceito 
carro até R$35.000,00
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churrasquei-
ra e garagem 02 vagas. 
A/T  180M² A/C  150M² 
- R$ 390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLANA-
DA - 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 encana-
mento preparado, aque-
cimento solar em todos 
os cômodos e garagem 
coberta 02 vagas. A/T  
360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banhe i ro ,  á rea  de 
serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E  A /T  125 ,00M²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vendo/Troco casa no 
Sul de Minas Gerais 
por casa em Indaiatu-
ba - 2 suítes, 1 quarto 
para visitas, wc, sala de 
estar, cozinha de fogão 
a lenha integrada com 
churrasqueira. Lavan-
deria, garagem para 
2 autos. Canil Pomar, 
galinheiro. Área total 
5.000m². Área cons-
truida 290.76m². Docu-
mentação: OK. F.: (19) 
98174-527
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suite c/ armá-
rios embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira e 
2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond.Fone: (19) 99778-
4336
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-

mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. 
- R$750,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. 
- R$1.400,00 +IPTU. F.: 

(19) 3935-1413
 
Vendo apartamen-
to novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, 
ar condicionado sala e 
quartos, 9º andar sol da 
manhã. Aceito permuta 
de terreno no Bréscia 
ou Mantova como parte 
do pagamento. Valor: 
R$ 290.000,00. Tratar 
direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
VENDE-SE APARTA-
MENTO COCAIS II - 2 
dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavande-
ria e 1 vaga de garagem 
coberta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
ED. SOHO- 2 dormi-
tórios com suíte, 2 va-
gas, varanda gourmet e 
área de lazer completa. 
R$450.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
APARTAMENTO JD. 
TROPICAL – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 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 chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-

ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis pla-
nejados), sala de estar 
e jantar, cozinha pla-
nejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo con-
domínio e IPTU - Ven-
do mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entrada e 
financiamento 2 dormi-
tórios. Jardim Morumbi. 
Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99482-6697 
F.:(19) 3875-3201
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 
3 dorm; cozinha pla-
nejada; 1 vaga; área 
de lazer completa. R$ 
259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 
99368-2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suí-
te); 2 vagas;  cozinha e 
quarto planejados; va-
randa gourmet; área de 
lazer completa. R$ 350 
000,00. F.: (19)99928-
8133 ou (19) 99256-
9976
VENDE-SE APARTA-
MENTO: AP00037- 
Condomínio Edifício 
SOHO– Indaiatuba/SP- 
85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Village 
Azaléia. Com 3 dorm., 
1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com 
proprietário (19) 99127- 
1799
Vende-se ou Troca-
-se apartamento Villa 
Felicità. Frente ao Par-
que Ecológico - com 
móveis planejados, ar 
condicionado, 2 vagas 
na garagem . Lazer 
completo . 84m². Valor: 
R$490.000,00. F.: (19) 
99622-7901. Direto c/ 
proprietário
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
Le Jardin - Apartamen-
to frente ao Parque Eco-
lógico, sol da manhã 
nos 3 dormitórios sendo 
1 suíte, duas vagas na 
garagem, amplo salão 
de festa, salão de jo-
gos, 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. 
C o n s ó r c i o  S P  - 
Oportunidade única 
R$1090.000,00. Apto 
com  140m², 3 suítes 
equipadas, sala ampla 

com 2 vastos ambien-
tes, varanda gourmet, 
cozinha com armários 
planejados, área de ser-
viço, wc de empregada, 
2 vagas. Condomínio 
com lazer completo, pis-
cinas especiais, quadra, 
academia, etc. Acesso 
fácil ao comércio, ban-
cos, escolas, shopping, 
avenida Interlagos. Dis-
poníveis fotos e demais 
informações. Discute-se 
proposta. (19) 99751-
9921 (Cel e WhatsApp) 
Cresci 65362

 

Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Gui-
lhermina à 50m da 
praia, para finais de 
semana e temporada. 
F. 99564-4054 / (19) 
3328-4766
Aluga-se apto 70m² 
- 2 Dormitórios, suíte, 
varanda gourmet. Próxi-
mo ao SESI e Walmart. 
R$1.500,00 (Já incluso 
condomínio e IPTU). 
Tratar com Luci (19) 
99928-3350

 
Chácara Vale do Sol 
- Casa Avarandada – 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha americana, WC fem 
e mas, piscina, churras-
queira, murado e gra-
mado R$510.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sitio Estrada Mato 
Dentro  2.500. 000,00. 
F.: (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. A 
propriedade fica a 4 km 
da BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença 
região de belas praias 
do litoral baiano com 
aeroporto operando 
com voos da (Azul) aos 
sabados saindo de Vi-
racopos em Campinas-
-SP. A propriedade esta 
distribuída em pasta-
gem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro 
da propriedade. Casa 
sede nascente com 
água boa sendo pre-
servada em três locais 
da propriedade. Docu-
mento ITR OK. Opções 
para plantação de fei-

OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORA-
DA DO SOL. Rua:77, 
próximo ao Parque Eco-
lógico de R$210.000,00 
em oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dormi-
tórios, suíte, garagem, 
bom acabamento em 
lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de en-
trada + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dor-
mitórios (01 suíte) sala- 
cozinha –wc social- la-
vanderia, garagem p/02 
autos. Oportunidade 
única! Em oferta para 
o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - 
Excelente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 02 dormi-
tórios (01 suíte) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o Parque Ecológico e 
no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edí-
cula   e grande espaço 
de terreno com piso 
ideal para piscina, gara-
gem com portão eletrô-
nico. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sala, cozinha, 
garagem com portão 
eletronico,110m² de 
área construída, em 
lote de 133m² docu-
mentos em ordem para 
financiamento. Apenas 
R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Jard im I tamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de área 
contruída, em terreno 
de 400 metros, com 2 
dormitórios, sendo uma 
suíte e um WC social, 
sala, cozinha, área de 
serviço, garagem p/ 3 
carros, todos com aca-
bamento em piso frio, 
corredor lateral com 
1,5 metros de largu-
ra, no fundo uma área 
do terreno com 123m², 
com opção para outra 
construção, como casa 
terrea e/ou sobrado. 
Aceito permuta por casa 
de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, 
Jardim Aquario, Cidade 
Nova I e II. O imóvel 
encontra-se em perfeito 
estado de conservação, 
não necessitando 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, 
lavanderia separada 
nos fundos e garagem. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Valor 
R$195.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-2829 
WhatsApp
Oportunidade casa em 
condomínio Bréscia 
- casa terrea 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
banheiro social, lavabo, 
garagem, área gourmet. 
Valor: 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$420.000,00. 
F.: (19) 98373-1718. 
Direto com proprietário
Condomínio Montreal 
- Lindo sobrado com 
fundos para área verde. 
3 dormitórios sendo 1 
suíte com amplo clo-
set, com sacada para 
área verde, 1 garagem 
coberta e uma desco-
berta, cozinha com pia e 
bancada e ilha, sala de 
estar e jantar, varanda 
gourmet, lavaderia fe-
chada, aquecedor solar, 
preparada para ar con-
dicionado em todos os 
dormitórios com porta 
balcão e persiana com 
controle remoto. Fácil 
acesso a área de lazer. 
A.T. 150m² A.C. 162m². 
Aceito financiamento. 
Valor R$ 580.000,00 F.: 
(19) 99703-3734
Park Real - Linda casa 
terrea. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte master 
com closet grande, 
aquecedor solar, lumi-
nárias instaladas, pra-
parados para ar condi-
cionado, sala de jantar 
e de estar, área de ser-
viço com churrasqueira, 
1 garagem coberta e 
outra descoberta. A.C. 
105m² A.T. 150m². Acei-
to financiamento. Valor: 
R$380.000,00 F.:(19) 
99703-3734
Parque das Nações - 
Linda casa terrea A.T. 
125m² A.C. 108m², 2 
vagas cobertas, sala, 
cozinha, 2 dormitórios 
(1 suíte), casa refor-
mada próximo ao Polo 
Shopping, Rua Mão 
única super tranquila. 
Valor: R$235.000,00 F.: 
(19) 99703-3734
Casa cond.  Brés-
cia - 3 amplas suítes 
com sacadas, salas 
de jantar, estar, la-
vabo. Cozinha plane-
jada e área gourmet. 
Acabamento de luxo, 
200m² construídos. 
R$ 730.000,00. Avalio 
proposta de apto e 
terreno como entrada. 
F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
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jão, 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 ener-
gia e agua no local. 
Valor R$ 140.000,00.  
Telefone  para conta-
to:  (19)994087078 e 
(19)982665946.
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço e 
garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A /T  5 .280M²  -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
 

VENDO JARDIM LA-
GUNA - Terreno de 
302m² planos. Aceito 
veiculo c/ parte paga-
mento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 98282-9020. 
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terre-
no de 300m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 
99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo terreno Jar-
dim Regina. Ótima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.
Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio de 
alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abai-
xo do mercado, R$275 
mil (R$725,00 o m2). 
Aceita permuta com 
apartamento de valor 
similar.  Direto com o 
proprietário. Imóvel qui-
tado. F.:19-98128-7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista Ver-
de 175m². Próximo a 
portaria. Tratar com pro-
prietário. F.: (19) 99792-
1440 / (19) 99774-3834
Vendo/ Troco : Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Par-
que Ecológico, 5 minu-
tos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e 
o novo Sumerbol, pa-
daria Suiça e Gianinni. 
Fácil acesso à rodovia. 
Aceito terreno de menor 
valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsapp) 
/ (19) 3875-2860 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 150M2 – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRI-
TURADO. F.: (19)99762-
7997 / (19) 3935-3294. 

JARDIM ALICE (ÚNI-
CO 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 
juntos de esquina no 
Jardim Esplanada II. 
Tratar com proprietário 
pelo Fone: (19) 3875-
0801
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 200m2, 
plano, na quadra H, 
com escritura e registro, 
R$165.000,00. Estuda 
-se proposta. F.: (19) 
3834-6222 / (19) 98394-
0038. 
Terreno no Distri-
to Industrial 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 parce-
lo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 240m2, 
plano, na quadra J, 
com escritura e re-
gistro, R$215.000,00. 
(19) 99751-9921 (Cel e 
WhatsApp) Creci 65362

 

SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² constru-
ídos. Cozinha, meza-
nino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vende-se padaria no 
Centro. Tratar com Isa-
bel F.: (19) 98439-0774
Galpão Industrial Vi-
tória Martini – 770 A/T 
e 375 A/C. R$4.500,00 
Fone: (19) 98333-5694 
– (19) 99166-8272
Vendo sobrado co-
mercial - Salão co-
mercial e casa na par-
te 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 odontoló-
gico - 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 medi-
cal. Direto com o pro-
prietário. Tel. (19) 9 
8239-4260
Passo ponto comer-
cial Restaurante monta-
do no Centro WhatsApp 
F.:(19) 98223-4489
 

Vende-se fi lhote de 
Maltes - Femias e Ma-
cho micro, vacinado. 
F.:(19) 99716-4485 
WhatsApp
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tratar 
c/ Plínio. F.: (19) 99358-
4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 
para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 
3318-4441  /Wha ts 
98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos 
a partir de R$ 50,00. 
(19) F.: 3834-1367 (19) 
9648-9124 Dona Jan-
dira
Vendo 1 freezer vertical 
R$ 300,00. PORTAO 
1,80X3- $400,00. MÁ-
QUINA DE RECAR-
REGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO 
- (19) 3935-1633
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo 
estado. R$ 350,00 F.: 
(19) 99259-1877 / 3017-
5541
Vendo alto falante de 
carro. Valor a nego-
cE97
Vendo Bicicleta Scott 
Importada de R$2000,00 
por R$800,00. F.:(19) 
3935-6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma maquina 
de recarregar cartucho. 
Valor R$400,00. Tra-
tar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma porta de 
correr de vidro 1,60m. 
Valor: R$400,00. Tra-
tar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo 
Valor: R$150,00. Tra-
tar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633

Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo 12 metros de 
corrimão 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, 
desenhos e seriados 
R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. 
F.: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo uma camera 
Tek-Pick, grava ví-
deo, som, tira foto, 
web cam nova na cai-
xa. R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pe-
destal. Valor: R$100,00 
F.: (19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Va-
lor: R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Máquina de cos-
tura Brilhante. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Estante semi 
nova. Valor R$70,00. 
F.: (19) 3017-4925 / (19) 
99140-9237
Vendo comoda de MDF 
para bebe. Brilhante 
branco. 1,62 de compri-
mento. 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 ca-
dence  110. F.: (19) 
3875-4575
Impressora Hp Offi-
ceJet J4660 Multifun-
cional, colorida, usada, 
revisada, sem tinta, 
USB, R$200,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora MG3210 
Pixma jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, com USB, com 
Wifi, R$150,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Pho-
tosmart C4480 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, colorida, USB, 
R$180,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Offi-
cejet Pro 8600 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, colorida, USB, 
com Wifi, com ethernet 
RJ45, R$350,00.  F.: 
(19) 99617-4522

Impressora HP Desk-
jet 3940, usada, tinta 
no fim, em bom estado, 
jato de tinta, colorida, 
USB, R$70,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora multifun-
cional jato de tinta HP 
Photosmar t  C4280 
sem tinta, colorida, 
usada  e  rev i sada , 
USB, R$150,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora matricial 
Epson LX-300 com 
cabo paralelo, usada, 
funciona ok com form. 
cont., com fita nova e 
mais duas fitas na cai-
xa, usada e revisada 
ok, R$500,00.  F.: (19) 
99617-4522
CPU AMD Athlon II 
X4 620, 4GB RAM, HD 
80GB, Win7, usado, 
revisado ok, R$250,00.  
F.: (19) 99617-4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, 
revisado ok, R$100,00.  
F.: (19) 99617-4522
Monitor LG Flatron 
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 Carr inho de 
bebe. Valor R$80,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 
R$400,00.  F. :  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379
V e n d o  e s c r i v a n i -
nha nova sem uso 
R$350,00.  F. :  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379

Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo estabilizadores 
R$40,00 (Cada). Cabos 
com 3 pinos, caixas de 
som para computado-
res, teclados e mouses. 
Preço Imperdível. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379 
Aceitamos doações de 
equipamentos eletro-
nicos (computadores, 
TV, impressora, som) 
reciclável em geral. Re-
tiramos no local Fone: 
(19) 99193-2917
Vendo Escrivaninha p/ 
computador ou impres-
sora R$100,00. F.: (19) 
3875-9994
Vendo 1 balcão de 
1,20m, 2 poltronas hi-
dráulicas, 2 mesa carri-
nho manicure, 2 cadeiras 
pedicure, 1 balcão de 
vidro de 1,5 metros, 2 
lavatórios, 1 cama de 
massagem, 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 um acento de 
encaixar no vaso para 
idosos. Com nota fis-
cal R$170,00. F.: (19) 
98174-5270
Vendo cokpit com volan-
te. R$1300. Tratar com 
Guilherme (19) 99712-
1426
 

Vendo  Carro Et ios 
HBXLS 1.5 Comple-
to Modelo 2018 Cor: 
Branca Kilometragem: 

17.659. Valor da tabela 
F.: (19) 38757738
Vende-se Corsa sedam 
prata 2006, em perfeito 
estado, $14.000. tra-
tar com Pedro. F.: (19) 
99793-1806
 

Ofereço-me  como 
motorista de van para 
viagens com cursos de 
passageiros e escola-
res. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos na 
construção civil e pin-
turas. (19) 98329-8580 
(WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como ins-
talador de antenas digi-
tais. Valor R$50,00 con-
tato F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório 
e  e tc  a tend imento 
hospitalar possui ex-
periência e referência 
horár io  d isponíve l . 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuida-
dora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou 
em minha residência. 
Entrar em contato com 
Val (19) 99448-0082 - 
whats app
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025
Ofereço-me  como 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone (19) 
99595- 9448

Ofereço-me como jar-
dineiro roçada de chá-
caras e limpezas. (19) 
3875-7624
Ofereço-me como jar-
dineiro, pedreiro, en-
canador e eletricista . 
Tratar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
Ofereço-me como em-
pregada doméstica. 
Tratar com Sonia F.: 
(19) 98265-1498 ou (19) 
98239-0199
Ofereço-me como Ca-
beleireira. Faço Escova 
Progressiva e Selamen-
to 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 cui-
dadora de idosos pes-
soas com necessidades 
especiais enfermos e 
etc atendimento Re-
sidencial e hospitalar 
possuo experiência e 
referência tratar com 
Talita (19) 98869 -4313
Ofereço-me como mo-
torista particular, passa-
geiros particular. Tratar 
com Rosane. F.: (19) 
99710-4661
Ofereço-me como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 
agulhas, travete, galo-
neira e interlock) F.: (19) 
99212-1731 
Ofereço-me como Re-
visão Manutenção e 
instalação: Alarmes - 
cerca elétrica ponteiro e 
portas eletronicas - ca-
meras acesso remoto. 
Elétrica, PABX, interfo-
nia predial, residencial, 
comercio, condomínio 
F.:(19) 991932917
Ofereço-me como 
prestador de serviços 
de pedreiro, encanador, 
eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841
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