
Rainha Faici define suas semifinalistas

Dos 161.607 eleitores que votam em Indaiatuba, 3.292 tiveram seu título de eleitor cancelado por 
ausência nas últimas três eleições, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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CONCURSO

TSE cancela 3.292 
títulos em Indaiatuba

Acontece amanhã, dia 
01 de junho, às 9h30, o 
Vestibular de Inverno da 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck de 
Indaiatuba. A prova será 
realizada no campus I.

Na noite de domin-
go (27) um acidente 
envolvendo um carro 
e um ciclista foi regis-
trado na Avenida Fábio 
Engenheiro Roberto 
Barnabé.

A equipe de rugby de 
Indaiatuba Tornados entrou 
em campo no último sába-
do (25) pela última rodada 
do Campeonato Paulista. 

Entre os dias 3 a 7 de junho, o Topázio Cinemas 
do Shopping Jaraguá recebe a primeira edição da 
Mostra de Curtas de Indaiatuba (MOCIN), com a 
exibição de curtas-metragens produzidos em todo 
o Brasil.

A Clínica CampoMed 
é um centro médico com 
estrutura completa para 
atendimento em mais 
de dez especialidades 
de consultas e exames 
laboratoriais.

Domingo será dado 
o ponta pé inicial para 
mais uma edição do 
Campeonato Amador 
Série A 2019. Partici-
parão da competição 11 
equipes.O Concurso Rainha Faici 2019 já tem suas 20 semifinalistas. A primeira seletiva ocorreu na 

praça de eventos do Polo Shopping Indaiatuba.

Vestibular de 
Inverno acontece 
amanhã

Motorista 
embriagado 
atropela ciclista

CampoMed: uma 
clínica completa 
para você 

Campeonato 
Amador inicia 
no domingo
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Tornados perde 
no Paulista

Topázio recebe 1ª Mostra de Curtas 
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O Departamento de 
Trânsito da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas re-
alizou segunda-feira (27) 
a mudança na direção de 
trânsito da rua Doutor 
Pedro Maschietto, no 
Jardim Esplanada II. 

No mês em que se cel-
ebra a campanha de se-
gurança no trânsito Maio 
Amarelo, levantamento re-
alizado pela CPFL, mostra 
que Indaiatuba lidera o 
ranking de acidentes con-
tra postes de energia.

Ruas sofrem 
alterações na 
direção de trânsito

Cidade lidera 
lista de colisões 
contra postes

MUDANÇA

RANKING

P. A6

P. A6

Os consumidores terão 
que preparar o bolso a par-
tir de junho, isso porque a 
Aneel autorizou o reajuste 
no valor das bandeiras tar-
ifárias. O reajuste servirá 
para adequar o valor do 
custo extra.

Indaiatuba continua 
em ascensão na geração 
de emprego na construção 
civil, é o que mostrou os 
números divulgado pelo 
Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged). 

Conta de luz 
ficará mais cara 
a partir de junho

Cidade registra 
aumento em 
geração de emprego
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Editorial
Aleitamento materno

Artigo

Nos primeiros meses de vida, a mãe se preocupa em 
garantir a melhor alimentação que uma criança pode ter. 
Boas mamadas, em intervalos de tempos programados, 
garantem a sensação de que ela está sendo bem alimentada. 
Mas, na medida em que o bebê vai crescendo, surge o medo 
de que o leite materno não seja o suficiente para garantir o 
seu sustento por completo.

A falta de informações sobre a importância do aleita-
mento materno é uma realidade comum em hospitais pú-
blicos e particulares. Atualmente, apenas 38% das crianças 
no mundo se alimentam exclusivamente de leite materno 
nos seis primeiros meses de vida, de acordo com dados da 
OMS (Organização Mundial da Saúde). A intenção é que 
até 2025 esse número chegue a, pelo menos, 50%.

O leite materno é o único alimento que fornece nu-
trientes importantes para o desenvolvimento cerebral, que 
combate infecções, protege a criança contra bactérias e 
vírus, e evita diarreias. 

Por isso mamães vamos entrar nessa corrente e permitir 
que nossos filhos cresçam fortes e saudáveis com os nutrien-
tes que só nós, mães, podemos oferecer, pois amamentar é 
um de amor e vale ouro!

Orquestra Sinfônica realiza 
concertos neste fim de semana

Voluntários ensinam inglês na 
rede municipal

A Orquestra Sinfônica Municipal de 
Campinas apresenta dois concertos 
especiais e gratuitos este fim de se-
mana. O primeiro Concerto Especial 
será na Igreja São Pedro Apóstolo no 
sábado, dia 31 de maio, às 20h; e 
domingo, dia 1º de junho, às 20h, 
na Igreja Santa Rita de Cássia. A 
regência é do maestro e solista (violi-
no) Paulo Henes. 

De 29 de maio a 1º de julho, oito vol-
untários dos Estados Unidos, da ONG 
Learning Enterprises, estarão, pelo sé-

timo ano consecutivo, possibilitando 
a mais de 1,2 mil alunos do 6º ao 
9º da Rede Municipal de Ensino de 
Valinhos uma imersão no universo 

da língua inglesa. Tudo isso graças a 
parceria entre a Secretaria de Educação 

e a ONG.
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Terceirização conforme a reforma trabalhista 

O presente artigo dispõe resumidamente sobre a prestação de serviço com o ad-
vento da reforma trabalhista aprovada pela Lei 13.467/17. 

Nesse sentido, o artigo 442-B da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), deter-
mina que: “A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades 
legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de 
empregado prevista no art. 3o desta Consolidação”.

Por oportuno, cabe lembrar que embora a legislação tenha ficado mais branda 
com relação a contratação do autônomo, é importante ressaltar que tal prestação 
não poderá ser através de pessoa física, bem como, ter subordinação, pessoalidade 
e onerosidade, caso contrário será considerado empregado nos termos do artigo 3o 
da C.L.T.

Assim, o prestador de serviço, executará seu trabalho sem ingerência, sem con-
trole de jornada e, ainda desde que não trabalhe com exclusividade, poderá prestar 
serviços para várias empresas, inclusive na atividade fim destas.

Portanto, a empresa que pretende contratar um prestador de serviço nos moldes 
do artigo 442-B da CLT, deverá se atentar principalmente, no requisito de subor-
dinação, pois caso esse requisito não seja cumprido, então teremos um emprego e 
não um prestador de serviço autônomo.

Dessa forma, apesar da reforma trabalhista ter facilitado a contratação de servi-
ços terceirizados, continuará tratando com rigor os processos onde são discutidos 
o reconhecimento do vínculo empregatício.

Por fim, caso seja reconhecido tal subordinação na Justiça, certamente se terá 
o vínculo de trabalho reconhecido e, consequentemente a condenação das verbas 
inerentes do contrato de trabalho.

José Ricardo Rios Barbosa
Advogado Empresarial.
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Prazo terminou no último dia 6, mas eleitores ainda podem recuperar o documento 

TSE cancela 3.292 títulos em Indaiatuba

FABIO ALEXANDRE
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Dos 161.607 elei-
tores que votam 
em Indaiatuba, 

3.292 tiveram seu título 
de eleitor cancelado por 
ausência nas últimas três 
eleições, segundo dados 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). O número 
aumentou bastante, segun-
do Lilian Dalva Silva de 
Lima, chefe do Cartório 
Eleitoral da 211ª Zona 
Eleitoral, de Indaiatuba. 
O prazo para regularização 
terminou no último dia 6 
deste mês, mas os eleitores 
ainda podem recuperar seu 
título. 

Segundo dados do 
TSE, Indaiatuba conta 
com 161.067 eleitores, 
sendo que 3.475 foram 
identificados como falto-
sos nos últimos três plei-
tos e não regularizaram 
sua situação antes da data 
estipulada. Esse número 
inclui também eleitores 
acima de 70 anos e abaixo 
de 18 anos, que não terão 
o título cancelado por não 
serem obrigados a votar. 
Para somar as três faltas, 
são contados também os 
turnos de votação. 

Deste total, 168 regu-
larizaram sua situação e 
outros estão pendentes. O 
total de títulos cancelados 
é de 3.292. “O número 
aumentou bastante nos 
últimos anos”, destaca a 
chefe do Cartório Elei-
toral da 211ª Zona Elei-
toral. Segundo o TSE, o 
cancelamento do título 
pode acarretar uma série 
de problemas. A pessoa 
fica, por exemplo, impe-
dida de obter passaporte e 
carteira de identidade, de 

receber salário de função 
ou emprego público e de 
participar de concorrência 
pública ou administrativa 
estatal.

A irregularidade tam-
bém pode gerar dificul-
dades para inscrição, 
investidura e nomeação 
em concurso público; re-
novação de matrícula em 
estabelecimento de ensi-
no oficial ou fiscalizado 
pelo governo; e obtenção 
de certidão de quitação 
eleitoral ou qualquer docu-

mento perante repartições 
diplomáticas a que estiver 
subordinado, entre outras.

No entanto, Lilian 
lembra que ainda é possí-
vel regularizar a situação. 
“Demora um pouco mais, 
porém, basta procurar o 
Cartório Eleitoral”, res-
salta. “Não se trata de uma 
atualização automática, às 
vezes demora um pouco 
até a regularização no 
banco de dados do TSE”. 

Quem teve o título 
cancelado deverá pagar 

uma multa e, em seguida, 
poderá fazer a regulariza-
ção da sua situação no seu 
Cartório Eleitoral, levando 
documento de identifica-
ção oficial original com 
foto, comprovante de resi-
dência e o título, se ainda 
o possuir.

Quantitativo
Estes números foram fe-
chados no último dia 24 de 
maio, quando foi divulga-
da a relação do quantitati-
vo de pessoas (por região, 
unidade da Federação e 
município) que tiveram o 
título de eleitor cancelado 
por ausência aos três últi-
mos pleitos. 

No total, foram can-
celados 2.486.495 títulos, 
sendo 1.247.066 na região 
Sudeste; 412.652 no Nor-
deste; 292.656 no Sul; 

252.108 no Norte; 207.213 
no Centro-Oeste; e 74.800 
de eleitores residentes no 
exterior. O estado de São 
Paulo lidera o número 
de cancelamentos, com 
674.500 títulos cancela-
dos; seguido do Rio de 
Janeiro, com 299.121; 
de Minas Gerais, com 
226.761; do Rio Grande 
do Sul, com 120.190; do 
Paraná, com 107.815; e de 
Goiás, com 96.813.

Para saber se o seu 
título foi cancelado, basta 
consultar a situação no 
Portal do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) na 
área “Serviços ao Eleitor 
– Situação Eleitoral – con-
sulta por nome ou título” 
ou então comparecer a 
qualquer cartório eleitoral 
com um documento de 
identificação com foto.

O prazo para regularização terminou no último dia 6 deste mês

E m  I n d a i a t u b a , 
34,26% dos eleitores já 
fizeram o cadastramento 
biométrico obrigatório. 
No total, eleitores de 478 
municípios devem reali-
zar o procedimento, sen-
do 26 cidades da região 
de Campinas. A meta do 
Tribunal Superior Eleito-
ral é concluir a operação 
em todo o país até 2022. 

“Atendemos cerca de 
600 pessoas por dia, mas 
precisamos de mais”, 
destaca Lilian. “Durante 
a semana, atendemos 
aqueles que fazem o 
agendamento e os que 
não agendam. Porém, 
neste caso, o atendimento 
pode demorar um pouco 

mais”. No total, 55.772 
eleitores já fizeram o ca-
dastramento biométrico 
em Indaiatuba. 

Vale lembrar que o 
prazo se encerra em 19 de 
dezembro deste ano. Para 
atingir a meta, o Cartório 
Eleitoral realiza um plan-
tão por mês ao sábado, 
sempre das 8h às 13h. 
O próximo acontece dia 
15 de junho. O Cartório 
Eleitoral da 211ª Zona 
Eleitoral, em Indaiatu-
ba, atende de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 
18h, e está localizado na 
Rua Treze de Maio, 834 
(Centro). Mais informa-
ções pelo telefone (19) 
3834-6378. 

Cadastramento biométrico
alcança 34,26% dos eleitores
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O secretário ad-
junto de Segu-
rança Pública 

de Indaiatuba, Sandro 
Bezerra Lima assumiu 
interinamente a pasta na 
terça-feira (28). 

Alexandre Guedes, 
ex-secretário no cargo 
desde 2009, entregou 
carta com pedido de 
exoneração ao prefeito 
na última terça-feira 
(28). No texto, ele jus-
tifica motivos estrita-
mente pessoais para a 
saída e acrescenta que 
encerra um dos princi-
pais ciclos de sua vida 
profissional.

“Dediquei-me inte-
gralmente à Seguran-
ça Pública de nossa 
querida Indaiatuba sa-
bendo da importância 
e responsabilidade da 
missão, portanto trago 
comigo o sentimento 
do dever cumprido”, es-
creveu. Em outro trecho 

Secretário Adjunto assume Segurança
Sandro Bezerra Lima substitui Alexandre Guedes, que entregou cargo na última terça-feira (28)
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

do documento, Guedes 
agradece ao prefeito, 
ex-prefeitos com quem 
trabalhou, além de toda 
sua equipe, a parceria 
dos demais secretários 
municipais e ressalta os 
investimentos no setor.

“Priorizamos os in-
vestimentos na Guarda 
Civil em diversas áreas, 
principalmente em trei-
namento, organização, 
tecnologia e inteligên-
cia. Aplicamos recursos 
em estrutura sem deixar 
de preparar e valorizar 
o ser humano, o guarda, 
que diariamente deixa 
o conforto do seu lar e 
sua família para cuidar 
de todas as famílias de 
Indaiatuba”, registrou.

 
Secretário interino

Sandro Bezerra Lima, 
42 anos, é formado em 
Administração e Ciên-
cias Contábeis e guar-
da civil de carreira na 
patente de sub inspe-
tor. Foi aprovado em 
concurso e entrou para 

Alexandre Guedes justifica motivos estritamente pessoais para sua saída da secretaria municipal

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

a corporação em 1998. 
Em 2005 assumiu como 
diretor da Secretaria, 
cargo que permaneceu 
até 2013, quando pas-
sou a ocupar a função 
de adjunto, posto exer-
cido atualmente.

“A Segurança Pú-
blica de Indaiatuba é 
uma referência e não 
somos apenas nós que 

dizemos. Todos que nos 
visitam e conhecem o 
nosso trabalho afirmam 
isso. Temos um projeto 
em aplicação e vamos 
dar continuidade a ele 
contando sempre com 
o apoio da corporação 
e dos funcionários, pois 
sem eles nada disso é 
possível. Nosso objeti-
vo é proteger o cidadão 

e garantir uma cidade 
segura para todos”, dis-
se o novo secretário.

L ima  passou  por 
cursos de Violência, 
Criminalidade e Pre-
venção; Mediação de 
Confl i tos  e  Policia-
mento Orientado para 
o Problema, da Senasp 
(Secretaria Nacional 
de Segurança Pública). 

Também estudou In-
teligência Estratégica 
e  Segurança Corpo-
rativa na Associação 
dos  Dip lomados  da 
Esco la  Super io r  de 
Guerra e Convivência 
e Segurança Cidadã no 
Programa das Nações 
Unidades para o De-
senvolvimento.
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Cidade registra aumento 
na geração de emprego
Aneel autorizou o reajuste no valor das bandeiras tarifárias
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Contratações na 
Construção Civil 
segue em alta nos 

primeiros meses 
de 2019

Indaiatuba continua 
em ascensão na ge-
ração de emprego na 

construção civil, é o que 
mostrou os números di-
vulgado pelo Dados do 
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged). Com isso, a 
cidade continua no azul 
no quarto mês seguido.

No mês passado, o 
setor gerou 302 empre-
gos formais e de janeiro 
a abril, a construção civil 
acumulou 768 novas con-
tratações de trabalhadores 
com carteira assinada, 
sendo Indaiatuba a ci-
dade da Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC) que apresentou o 
maior número de empre-
gos acumulados no ano. 
Já o comércio mostrou 
resultado negativo, sendo 
-85 contratações.

Quando comparado 
ao mesmo período do ano 
passado, a construção ci-
vil e o comércio apresen-
taram queda no número 
de empregos, sendo -62 

e -160, respectivamente.
O Caged ainda reve-

lou que no acumulado de 
janeiro a abril de 2019 
foram geradas 1869 vagas 
de empregos; em 2018, no 
mesmo período, 2094; e 
em 2017, o resultado foi 
negativo com -466 con-
tratações.

Para o presidente da 
Associação Regional da 
Construção de Campinas 
e Região (Habicamp), 
Francisco de Oliveira 
Lima Filho os números 
do Caged mostram uma 
recuperação gradual, mas 
consistente da construção 

na região. “Já são quatro 
meses seguidos com as 
contratações superando as 
demissões e a expectativa 
é que isso continue nos 
próximos meses, com no-
vas obras sendo iniciadas 
e lançamentos saindo do 
papel”.

O executivo da Habi-
camp acredita que o mer-
cado regional se mantém 
em recuperação devido a 
chegada de novas constru-
toras e incorporadas às ci-
dades da região. “Se estas 
empresas estão chegando, 
é um sinal de que o setor 
imobiliário tem grande 

potencial de crescimen-
to e que existe público 
consumidor interessado 
em adquirir imóveis”, 
completa o presidente da 
Habiamp.

RMC
Das 20 cidades que com-
põem a RMC, onze ci-
dades apresentaram re-
sultado positivo no mês 
de abril, porém quatro se 
destacaram sendo Paulínia 
(363), Indaiatuba (302), 
Campinas (79) e Sumaré 
(67). Americana foi o mu-
nícipio com maior perda 
de vagas (-15).

ATIVIDADES
Divulgada programação 
para semana de Meio 
Ambiente 

A Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente 
preparou uma série de ações 
em comemoração à Semana 
do Meio Ambiente. A partir 
de segunda-feira (03) estão 
programadas palestras em 
escolas, visitas monitoradas 
ao Aterro Sanitário, ações 
educativas nas praças e 
plantios. Abrindo a progra-
mação, na segunda-feira 
as equipes do Click Árvo-
re e Cata Bagulho estarão 
nas praças Dom Pedro II e 
Prudente de Moraes, apre-
sentando os projetos para 
a população e também fa-
zendo cadastramento para 
plantio de mudas de árvores 
nas calçadas.

Para lembrar o Dia Mun-
dial de Meio Ambiente, dia 
05 de junho, a Secretaria 
promoverá plantios de mu-
das de árvores nativas na 
área de lazer que está em 
processo de urbanização no 
Jardim Paulistano. Além da 
equipe de plantio do Urba-
nismo, de manhã o prefeito 
receberá os alunos da Emeb 
“Maria José Ambiel Ma-
rachini” para o plantio. À 
tarde, será a vez dos funcio-
nários da empresa General 

Motors participar da ação.
Durante a Semana tam-

bém serão promovidas pa-
lestras sobre o tema Meio 
Ambiente a alunos do 5º 
ano das Emebs (Escolas 
Municipais de Educação 
Básica) “Aparecido Batista 
dos Santos”, “João Baptista 
de Macedo” e “Maria Ignêz 
Pinezzi”, com visitas moni-
toradas ao Aterro Sanitário.

O encerramento da pro-
gramação será no dia 09, 
com o Domingo Ecológico, 
nas dependências do Parque 
Temático, em frente ao deck 
dos Pedalinhos. O início das 
atividades será às 10h. No 
local serão montados estan-
des para a doação de cães e 
gatos; doação de mudas de 
árvores para calçadas com 
o projeto Click Árvore; e 
doação de mudas de tem-
peros como manjericão, 
salsa, coentro e hortelã. As 
crianças também poderão 
se divertir com a soltura de 
alevinos no lago do Parque e 
com passeios de pônei. Para 
completar, o público ainda 
poderá conhecer como é 
feita a produção de biodiesel 
com a Mini Usina que será 
montada no local.
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Indaiatuba lidera ranking 
de colisões contra postes 
Município fica à frente das cidades de Itu e Salto, segundo CPFL

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

WERNER MÜNCHOW

MUDANÇAS
Ruas sofrem 
alterações na 
direção de trânsito

De janeiro a abril de 2019, já foram regstradas 44 ocorrências, seguido por Salto e Itu

No mês em que 
s e  ce l eb ra  a 
campanha de 

segurança no trânsi-
to Maio Amarelo, le-
vantamento realizado 
pela CPFL Piratinin-
ga,  dis t r ibuidora da 
CPFL Energia, mostra 
que Indaiatuba lidera 
o ranking de acidentes 
contra postes de ener-
gia na região. Ainda 
segundo  a  CPFL,  a 
cidade é a 8ª cidade 
no ranking dos 10 mu-
nicípios com o maior 
número de  ac idente 
contra postes entre as 
306 cidades atendidas 
pelo Grupo CPFL no 
Estado de São Paulo. 

De acordo com o le-
vantamento, na cidade 
foram registradas 138 
ocorrências em 2018, 
seguido por Itu, com 
83 casos, e Salto, com 
37. No acumulado das 
estatísticas entre 2017 e 
abril de 2019, 342 casos 
de falta de energia por 
conta de colisão contra 
poste foram registrados 
pela distribuidora.

O  l e v a n t a m e n t o 
também mostra o acu-
mulado de janeiro a 
abril de 2019, e apon-
ta que Indaiatuba se 
mantém na liderença 
e já registrou 44 ocor-
rências, seguido por 
Salto (20) e Itu (19). 
Porém, apesar do alto 
números de ocorrên-
cias a CPFL informa 

que houve queda de 
13,75% frente a 2017.

Segundo a distribui-
dora, em média, cada 
ocorrência na região 
de Indaiatuba inter-
rompe o fornecimento 
de energia para 229 
clientes, com o tempo 
médio de restabeleci-
mento de quatro horas. 
O tempo de retomada 
do serviço se explica 
pelo  fa to  de  que as 
colisões contra postes 
exigem, muitas vezes, 
que a distribuidora re-
construa a rede elétrica 
no local. atingido, com 
a substituição do poste, 
conforme a dimensão 
do dano. Dependendo 
da gravidade do aci-
dente, as equipes de 
campo precisam tam-

bém aguardar a reali-
zação dos trabalhos da 
perícia policial.

 
Ranking

O ranking absoluto é 
liderado por Campi-
nas, maior cidade da 
área da concessão do 
Grupo CPFL no Esta-
do de São Paulo. Com 
1,18 milhão de habitan-
tes, o município teve 
1.155 casos de falta 
de energia por conta 
de colisão contra pos-
tes. Jundiaí, com 409,4 
mil moradores, fica na 
segunda  pos ição  de 
ocorrências, com 895 
colisões, seguida por 
Ribeirão Preto (682,3 
mil habitantes), com 
688 desligamentos em 
função deste fator. 

O Departamento de 
Trânsito da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas re-
alizou segunda-feira (27) 
a mudança na direção de 
trânsito da rua Doutor 
Pedro Maschietto, no Jar-
dim Esplanada II. A via 
ficou de sentido duplo 
no trecho entre a avenida 
Fábio Ferraz Bicudo e a 
rua Ernesto Ferrari. Nesta 
semana, outras cinco ruas 
terão alterações.

O trecho da Pedro 
Maschietto que foi alte-
rado era de mão única, 
mas o Demutran fez uma 
avaliação no local e verifi-
cou que os motoristas que 
trafegavam pela avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, sen-
tido bairro-centro, esta-
vam sem opção de acesso 
pelos fundos do Jardim 
Esplanada II. Isso cau-
sava congestionamento 
no semáforo instalado no 
cruzamento com a aveni-
da Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, por isso a 
necessidade da mudança.

Nesta quarta-feira (29), 
foram alteradas as direções 
de trânsito das ruas José 

Francisco Ceccon, entre 
a rua Dr. Renato Ríggio 
até rua José Carlos Wolf, 
e da rua Benedito Ribeiro 
Panzeti Martins, entre a 
José Carlos Wolf e a Dr. 
Renato Ríggio. As duas 
ficaram de mão única.

Até o final deste sema-
na os agentes do Demutran 
devem concluir os traba-
lhos na rua Dr. Renato 
Ríggio, entre ruas Vitan-
tonio Scisci e Antônio 
Martiliano de Campos; na 
rua Pe. Francisco Cabral 
Vasconcellos, entre rua 
Antônio Martiliano de 
Campos e Orlando Mar-
tins de Almeida; e na rua 
Reverendo Ataíde Costa, 
da avenida Ário Barnabé 
até a rua José Francisco 
Ceccon. As três vias tam-
bém ficarão com sentido 
único de direção.

As mudanças têm o 
objetivo de melhorar as 
condições de tráfego e a 
segurança dos usuários 
das vias. Agentes de 
trânsito estarão no local 
para orientar os motoris-
tas que trafegam nesses 
pontos da cidade.

ELIANDRO FIGUEIRA

As mudanças têm o objetivo de melhorar as condições de tráfego 



Conta de luz ficará mais 
cara a partir de junho
Aneel autorizou o reajuste no valor das bandeiras tarifárias
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Os consumidores 
terão que prepa-
rar o bolso a par-

tir de junho, isso porque 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
autorizou o reajuste no 
valor das bandeiras tari-
fárias.

Com o aumento, o 
maior reajuste será na 
bandeira amarela, jus-
tamente a que opera no 
Brasil atualmente. A tarifa 
que antes era de R$ 1,00 a 
cada 100 quilowatts-hora 
consumido passou para 
R$ 1,50, o que representa 
um aumento de 50%.

Já a bandeira vermelha 
também sofreu com alte-
rações em seu valor, tendo 
havido alta em seus dois 
patamares. O primeiro foi 
de R$ 3,00 para R$ 4,00, 

um crescimento de 33%. 
O segundo, que antes era 
de R$ 5,00, agora está 
em R$ 6,00 pelo mesmo 
consumo de referência, 
registrando alta de 20%.

O reajuste servirá para 
adequar o valor do custo 
extra a ser cobrado dos 
consumidores em perío-

dos em que a produção 
de energia ficar mais cara. 
O objetivo é que a arreca-
dação com as bandeiras 
fique o mais próximo pos-
sível do valor extra gasto 
com a geração de energia.

Sistema
O sistema de bandeiras tari-

fárias foi criado, de acordo 
com a Aneel, para sinalizar 
aos consumidores os custos 
reais da geração de energia 
elétrica. A adoção de cada 
bandeira, nas cores verde, 
amarela e vermelha (pata-
mar 1 e 2), está relacionada 
aos custos da geração de 
energia elétrica. 

O reajuste 
servirá para 
adequar o valor 
do custo extra, 
segundo a Aneel

CAPACITAÇÃO
Palestra para corretor 
de imóveis ocorre no 
Museu da Água

O Museu da Água 
sedia no dia 13 de junho 
uma capacitação para 
corretores de imóveis, 
que contará com pa-
lestra do consultor e 
palestrante de vendas, 
Raphael Garcia. O even-
to é gratuito e terá início 
às 8h30. Para participar 
é necessário fazer ins-
crição através do link: 
https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/governo/as-
suntos-industriais/ins-
cricoes-eventos/

Raphael, que tam-
bém é especialista em 
inside e filed sales e em 

portais imobiliários, vai 
abordar o tema “Como 
transformar leads (pes-
soas cadastradas nos 
portais imobiliários in-
teressadas em comprar 
imóveis) em vendas”. 
Com sólida experiência 
na liderança de equipes, 
Raphael é um dos pa-
lestrantes das edições 
2018 e 2019 do Conecta 
Imobi, um dos maiores 
eventos de tecnologia, 
marketing e vendas do 
mercado imobiliário 
na América Latina. A 
capacitação é realizada 
pela Elo Forte Imóveis.

SERVIÇO
Capacitação para corretores de imóveis
Data: 13 de junho (quinta-feira)
Horário: 8h30
Local: Museu da Água - Rua do Museu, 205 – 
Bairro Tombadouro
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Vestibular de Inverno da UniMAX acontece amanhã
Inscrições devem ser feitas pelo site da Universidade; A novidade do 2º semestre é o curso de Psicologia

IMPRENSA UNIMAXPOR TATIANE DIAS
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Acontece ama-
nhã, dia 01 de 
junho, às 9h30, 

o Vestibular de Inverno 
da UniMAX – Cen-
tro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba. 
A prova será realiza-
da no campus I, que 
fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jar-
dim Pedroso. Para se 
inscrever é só acessar 
o site www.faculdade-
max.edu.br ou por este 
link.  A novidade do 
2º semestre é o curso 
de Psicologia, com du-
ração de 10 semestres 
e nota máxima (5) do 
MEC (Ministério da 
Educação).

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério 
da Educação) oferece 
mais de 20 opções de 
graduação nas áreas de 
Exatas, Humanas e Saú-
de. Todos os cursos pos-
suem no mínimo 50% 
de aulas práticas desde 
o início, corpo docente 
altamente qualificado e 
infraestrutura moderna, 
com salas de aulas e 
laboratórios equipados 

de acordo com as neces-
sidades do mercado de 
trabalho. A instituição 
também é reconhecida 
com nota máxima (5) 
pelo MEC em corpo 
docente, infraestrutura 
e Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC).

Entre os diferenciais 
do Centro Universitário 
Max Planck, destaca-
-se o HEV-UniMAX 
(Hospital-Escola Ve-
terinário), localizado 
no campus II e que foi 

desenvolvido exclusi-
vamente para o ensino 
de Medicina Veteriná-
ria, sendo o único da 
região com atendimento 
24 horas para pequenos 
e grandes animais, in-
cluindo a realização de 
cirurgias.

A  Un iMAX pos -
sui ainda biblioteca de 
800 metros quadrados 
e com mais de 40 mil 
exemplares disponíveis 
tanto para alunos como 
para comunidade local, 

além de um auditório 
moderno, equipado e 
com capacidade para 
aproximadamente 500 
pessoas.

Dentre os mais de 
30 laboratórios, o des-
taque está no Fab Lab, 
o primeiro da região 
com esse conceito e 
que é aberto a todos os 
alunos da UniMAX e 
também à comunidade 
local. A UniMAX tem 
também a Mesa Digi-
tal de Anatomia, que 

revoluciona o estudo 
do  corpo  humano e 
que permite que várias 
pessoas a utilizem ao 
mesmo tempo de for-
ma independente.  A 
plataforma auxilia os 
estudantes a explorar 
dezenas de casos reais 
sem a necessidade de 
cadáveres.

O Centro Universi-
tário oferece ainda o 
UNIEDUCA, programa 
estudantil, totalmente 
sem juros: o aluno paga 

50% da mensalidade 
durante a graduação 
e o restante somen-
te após o término do 
curso. Já o Programa 
de Monitoria, oferece 
uma bolsa-auxílio ao 
aluno, ao mesmo tem-
po em que desenvolve 
suas habilidades para 
a carreira docente, nas 
funções de ensino, pes-
quisa e extensão, além 
da  opor tunidade  de 
pré-capacitação pro-
fissional.

A UniMAX oferece mais de 20 opções de graduação nas áreas de Exatas, Humanas e Saúde

UniMAX promove Festa Junina Beneficente no sábado, dia 08 de junho
No sábado, dia 08 

de junho, a partir das 
18h, a UniMAX – Cen-
tro Universitário Max 
Planck realiza sua tra-
dicional Festa Junina 
Beneficente. A entrada 
é 1 quilo de alimen-
to  não perecível  ou 

de ração para cães ou 
gatos, que serão doa-
dos para instituições 
de assistência social e 
ONGs (Organizações 
Não Governamentais) 
de proteção animal . 
O evento acontece no 
campus I, que fica na 

Avenida 9 de dezem-
bro, 460 – Jardim Pe-
droso em Indaiatuba. 

Como nas edições 
anteriores, haverá bar-
racas que ficam por 
conta dos alunos do 
curso de Gastronomia 
e de instituições sociais 

e que servirão pratos 
como churros, crepe 
suíço, hot dog, milho 
verde,  pipoca,  entre 
outras comidas típicas. 

No úl t imo ano,  o 
evento reuniu mais de 
4 mil pessoas no cam-
pus I e arrecadou 3.5 

toneladas de alimentos 
e 105 kg de ração (cães 
e gatos). Os produtos 
fo ram doados  a  d i -
versas  organizações 
sociais  de Indaiatu-
ba, Salto, Itu e Elias 
Fausto.

Para 2019, a apre-

sentação musical será 
com Jill Reis, além da 
tradicional quadrilha 
e atividades desenvol-
vidas, com a orienta-
ção do Departamento 
Tom Soc iocu l tu ra l , 
por todos os cursos da 
UniMAX. 
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Tornados perde e vai para 
repescagem no Paulista
Equipe terminou na penúltima colocação com dez pontos 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A partir de agora a equipe do Tornados espera o adversário para repescagem

Equipe Santa Clara foi campeã da Copa da Amizade

DIVULGAÇÃO

A equipe de rugby 
de Indaiatuba 
Tornados entrou 

em campo no último sá-
bado (25) pela última 
rodada do Campeonato 
Paulista contra a equipe 
da Poli, da capital pau-
lista. 

O adversário veio re-
cheado de reservas devi-
do ao conflito de datas 
com a seleção brasileira 
da categoria. Os politéc-
nicos arrancaram com 5 
tries não respondidos no 
primeiro tempo, e o des-
taque ficou para os dois 
tries de Guelfi e dois do 
veterano Mib.

Outro veterano, Pedro 
Mantovani, saiu do banco 
de reservas no intervalo 
para anotar mais dois 
tries, e Pompeo jogando 
de abertura cruzou o in-
goal em mais duas opor-
tunidades para dar uma 
vantagem folgada ao time 
da capital. A resposta, já 
tardia, veio aos 33′ com 
Felipe Bachegga, mas 
sem chances de buscar o 
ponto da salvação, termi-
nando a partida em 55 x 
7 para Poli.

O Tornados, apesar 
de ter realizado a melhor 
campanha de um clube 
recém-promovido à di-
visão, terá que aguardar 
a definição da Série B no 
segundo semestre para 
conhecer seu oponente 
pelo direito de disputar 
a elite estadual por mais 
um ano.

Na classificação geral 
na liderança ficou o São 
José com 33 pontos; na 
segunda colocação Poli 
com 31; em terceiro o 
Pasteur com 21; na quar-
ta colocação Jacareí com 
21; na quinta posição o 
Band Saracens com 11 
pontos; em sexto o Spac 
com dez; em penúlti-
mo Tornados com 10 
pontos; e em último o 
Templários com 0.

O vice-presidente da 
equipe, Marcelo Amato, 
fala sobre a campanha da 
equipe na competição. 
“O desafio da primei-
ra divisão paulista de 
rugby é muito grande, 
nela enfrentamos alguns 
dos mais antigos clu-
bes do Brasil, com tra-
dição. Então traçamos 
nosso objetivo: vencer 
03 partidas e garantir 
nossa permanência na 
série A 2020, porém, não 
atingimos o objetivo. 

Vencemos somente duas 
das sete partidas”, disse. 
“Mas independente dis-
so, avalio o desempenho 
da nossa equipe como 
bastante satisfatório no 
campeonato, pois con-
seguimos pontuar em 
todas as partidas, con-
seguimos duas vitórias 
(primeira vez que uma 
equipe recém subida da 
segunda divisão vence 
duas partidas na primei-
ra), uma delas contra o 
Bandeirantes, um dos 
mais antigos clubes de 
rugby do Brasil e conse-
guimos ver um salto de 
nível técnico da equipe 
em geral do ano passado 
para esse”, comemora.

Amato ainda comenta 
sobre a repescagem contra 
o segundo colocado da 
segunda divisão (somente 
após o super 16, o cam-
peonato brasileiro). “O 
Paulista B terminará em 
outubro, então somente 

lá saberemos quem vamos 
enfrentar. A expectativa 
é de encontrar um ad-
versário motivado e de 
bom nível técnico, o que 
vai garantir uma grande 
partida. Nosso objetivo é 
vencer e nos mantermos 
na primeira divisão 2020, 
mas para isso teremos que 
viver os intensos 80 mi-
nutos da partida”, revela.

Ainda o vice-presi-
dente conta da prepara-
ção da equipe para com-
petição. “Após termos 
vencido o Paulista B e a 
Taça Tupi (brasileiro B) 
em 2018, conquistamos 
as vagas tanto para o 
Paulista A quanto para 
o Super 16 em 2019. 
Começamos então um 
treinamento diferente 
dos outros anos. Nossa 
pré-temporada começou 
em novembro de 2018, o 
que geralmente começa 
no meio de janeiro”, 
finaliza.

FUTEBOL
Campeonato Amador 
inicia no domingo

Domingo será dado o 
ponta pé inicial para mais 
uma edição do Campeo-
nato Amador Série A 
2019. Participarão da 
competição 11 equipes: 
Atlético FC Oliveira, 
AA Ponte Preta, EC 
Camisa 10, Comunidade 
Independente FC, Sport 
Club Indaiatuba, EC XV 
de Novembro, LBC FC, 
E.C. Mastiga Samba, 
Santa Cruz FC, Operário 
FC e União Agrícola 
Cardeal.

Nesta primeira fase 
as equipes se enfrentam 
entre si em turno único, 
classificando-se para 
a próxima fase as oito 
melhores equipes. Na 
segunda fase as equipes 
serão divididas em duas 
chaves. Na chave A fi-
cam o primeiro, quarto, 
quinto e oitavo colocado 
e na chave B entram o 
segundo, terceiro, sexto 
e sétimo colocado.

As equipes se enfren-
tarão em jogos também 
de turno único dentro de 
suas chaves, sendo clas-
sificadas as duas me-

lhores equipes de cada 
chave, formando assim 
a fase de semifinal.

Na semi o primei-
ro colocado do grupo 
A enfrenta o segundo 
colocado do grupo B, 
e segundo colocado do 
grupo A joga contra o 
primeiro colocado do 
grupo B, sendo uma 
única partida em caso de 
empate nos 90 minutos 
a decisão será nas pena-
lidades máximas. 

A final está prevista 
para ocorrer no dia 29 
de setembro, sendo que 
os horários serão mar-
cados pela organizadora 
da competição, a Lidi. 
Confira a rodada com-
pleta no nosso tabelão.

Copa da Amizade
Em torneio preparató-
rio para o Campeonato 
Amador teve a equipe 
do Santa Clara como 
grande campeã. Em fi-
nal disputada no último 
domingo (26) a equipe 
venceu o Unidos de In-
daiatuba pelo placar de 
2x1.



Assaltantes levaram valor em dinheiro e segue foragido

Ladrão entrou no estabelecimento e levou todo o dinheiro

Minimercado é roubado 
no Jardim Morada do Sol
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FURTO

FLAGRANTE

Traficante é preso 
no Campo Bonito

Motorista foge após acidente

Casa é assaltada no 
Jardim Esplanada

Motorista embriagado 
atropela ciclista
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RODRIGO CAMPOS

Na tarde de ter-
ça-fe i ra  (28) 
um minimer-

cado localizado na Rua 
Oscar Ribeira, no Jar-
dim Morada do Sol foi 
alvo de assalto.

Um ladrão entrou 
armado e levou todo o 
dinheiro do estabele-
cimento. Em seguida 
fugiu em direção à Rua 
Jordalino Pietro Bom.

Segundo informa-
ções da Guarda Civil, 
o crime ocorreu por 
volta das 18h30 e o 
assaltante já foi iden-
t i f icado,  mas  segue 

Na sexta-feira (24), 
a  equipe  da  v ia tura 
090 encaminhou até a 
delegacia um indiví-
duo flagrado com dro-
gas no Bairro Campo 
Bonito.

A equipe realizava 
o patrulhamento pela 
Avenida Horst Frede-
rico João Heer, quan-
do recebeu a denúncia 
anônima de que um in-
divíduo trajando calça 
de moletom e chinelo 
verde estaria realizan-
do o tráfico de drogas 
nas proximidades dos 
condomínios Teka e 
Pinus.

P r o n t a m e n t e  o s 
guardas  des locaram 
até o endereço infor-
mado, onde encontra-

ram um indivíduo com 
as exatas característi-
cas informadas pelo 
denunciante.

A p ó s  a b o r d a r  o 
suspeito,  os guardas 
localizaram com ele 
um microtubo cheio 
de cocaína e R$82,00. 
Escondido na bicicleta 
em que o indivíduo es-
tava foram localizados 
três microtubos cheios 
de cocaína e uma por-
ção de maconha.

Diante dos fatos o 
indivíduo foi encami-
nhado até a delegacia 
de polícia, onde a au-
toridade de plantão de-
terminou a elaboração 
de um boletim de ocor-
rência e a liberação do 
indivíduo.

Na noite de sábado 
(25) um atropelamento foi 
registrado na Rua Onze de 
Junho, no centro.

Um motorista identi-
ficado como Danilo Sieg, 
de 40 anos, conduzia sua 
caminhonete em alta ve-

No final da tarde de 
segunda-feira (27) uma re-
sidência foi alvo de assalto 
no Jardim Esplanada. 

A dona ao chegar em 
sua casa, observou que 
alguns móveis teriam sido 
revirados e logo acionou a 
equipe da Guarda Civil. A 
vítima contou que foram 
roubadas peças de roupas 
que eram de um indivíduo 
com nome João Vitor.

Também estiveram no 

local a equipe do COI para 
pegar imagens e colher 
depoimentos de vizinhos.

A vítima ainda relata 
que foram roubados dois 
televisores, roupas, vídeo 
game, notebook e uma 
quantia de R$500,00 em 
dinheiro, além de diversas 
joias. Segundo a dona de 
casa esta é a segunda vez 
que sua residência é alvo de 
furto, na primeira furtaram 
uma bicicleta.

Na noite de domingo 
(27) um acidente envolven-
do um carro e um ciclista 
foi registrado na Avenida 
Fábio Engenheiro Roberto 
Barnabé.Segundo infor-
mações levantadas pela 
equipe da Guarda Civil 
que atendeu a ocorrência, 
o motorista identificado 
como Marcio Alves Morei-
ra, de 24 anos, conduzia seu 
veículo em alta velocidade 
quando atropelou o ciclista 
Bryan Martins Pereira de 

Silva, de 18 anos. Ambos 
foram socorridos e levados 
até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
Jardim Morada do Sol.

Na unidade Marcio 
confessou ter ingerido be-
bida alcoólica no período 
das 14h até 16 horas. De-
pois de ser atendido ele 
foi conduzido até o IML 
de Campinas para fazer o 
exame de dosagem alcoó-
lica. Após isso seu veículo 
foi liberado.

foragido .  Ele  levou 
cerca de R$350,00 em 

dinheiro, e segundo a 
vítima estava armado 

com um revólver cali-
bre 22. 

locidade quando não res-
peitou o sinal de pare e 
atropelou um ciclista que 
atravessava a via, e em 
seguida fugiu do local.

De acordo com a ví-
tima, o motorista ainda 
teria o agredido depois 

que ela mencionou que 
iria acionar a Polícia. A 
vítima foi socorrida e en-
caminhada até a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) do Jardim Mo-
rada do Sol e ficou em 
observação.

A equipe da Guarda 
Civil foi até a residência de 
Danilo, o mesmo disse que 
deixou o local do aciden-
te pois, algumas pessoas 
queriam agredi-lo. Ele foi 
conduzido até à delegacia 
para prestar depoimento.
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Seletiva classificou 20 candidatas para a próxima etapa, que acontece em junho 

Concurso Rainha Faici
define suas semifinalistas

Horóscopo de 31/05 a 06/06 
Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua vivendo a fase em que seu foco é para com 
sua familia, para sua casa, observar seu passado, suas raízes. 
Deve buscar ter paciência com as situações que envolvam sua 
familia ou seu lar, pois será um momento um tanto agitado. 
Sua mente está recebendo facilidades para torcar ideias e 
conhecimentos. Vendedores tem o momento facilitado.

O taurino observa agora as possibilidades de liar com seus 
ganhos e gastos, é possível gastar com prazeres ou com sua 
saúde. Novos valores pessoais se tornam mais claros para o 
nativo. Ter cuidado com seu modo de se expressar será muito 
bom, pois o nativo será sondado pela sua inteligência e di-
namismo. Evite ser exageradamente rígido em suas opniões.

O geminiano tem a oportunidade de lidar com suas emoções 
e com as dificuldades que sentem em lidar com a expressão 
sentimental dos fatos. Familiares podem trazer algumas 
preocupações para o nativo. Mais uma vez o geminiano está 
retomando seu brilho mental. Tende a gastar com amigos 
ou com projetos pessoais.

Nesse momento, o canceriano  vive uma fase onde sua 
familia ou seus familiares podem ser uma fonte de difi-
culdades onde precisa aprender a lidar, a ter equilíbrio 
e a saber organizar essas relações familiares. Sua vida 
profissional está vindo até o nativo e as coisas nesse setor 
estão facilitadas. Harmonizar seu relacionamento pessoal 
pode ser necessário.

Durante estas semanas, o leonino sentirá que as amizades 
tendem a fluir com mais facilidade que antes. Seus projetos 
pessoais (aqueles ligados á sua vida profissional) terão mais 
facilidades de concretizarem, mas no momento, o que ocor-
rerá mais livremente são os planejamentos para que ocorra 
a concretização deles.

Profissionalmente, o nativo consegue encontrar boas ideias 
para serem lançadas mais a frente. Neste momento é impor-
tante obter tais ideias e amadurece-las para mais a frente 
conseguir estabelece-las. Há algo terminando dentro de si, e 
isso está ocorrendo e até o final do mês seguinte, onde o nativo 
terá concluído algo muito importante dentro de si.

Agora que terminou o período de reformas internas, o 
libriano começa a viver uma fase importante onde sua es-
piritualidade aumenta bastante. Seus ganhos estão ligados 
diretamente com sua vida profissional. Muitas mudanças 
dentro de casa ou em sua familia.

O escorpiano que tem sua vida material na dependencia de 
outra pessoa pode enfrentar agora uma tempestade. Aquele 
nativo que tem uma forte independencia. Sua saúde continua 
precisando de um profissional da área, seja terapeuta o não,  
e de certa forma, depende de sua filosofia de vida.

Os sagitarianos estão descobrindo muito acerca de si mesmo, 
mas nesse momento pode acabar vivendo através do olhar do 
outro. Embora isso seja um pouco temporário, o nativo poderá 
ter que lidar com mudanças profundas em sua estrutura de vida, 
em sua forma de conseguir ganhar a vida. Bom momento para 
conhecer e lidar com astrologia, tarot, etc.

O capricorniano enfrenta profundas mudanças em seu 
trabalho, pessoas de longe podem trazer algum tipo de be-
nefício para o capricorniano. AS mudanças podem ocorrer 
de forma harmonizadas ou organizadas, mas quem fará essa 
organização é o nativo. Saúde um pouco frágil tenha cuidado.

Embora mergulhado no passado, nas raizes, sua familia pode ser 
um foco de preocupação, e o aquariano tem como possibilidade 
encerrar uma situação e iniciar algo novo. Pode ter que realizar 
alguma cirurgia em termos de saúde. Novos rumos no trabalho, 
ou na sociedade comercial ou em seu casamento tende a ocorrer.

O pisciano estará desejoso de sair e se divertir, de gastar com 
seus prazeres pessoais ou filhos. Sua mente está encerrando 
uma maneira de ser e isso pode dar uma pausa para reflexão. 
Sua relação com seu trabalho tende a estar em fase de percep-
ção do que realmente gostaria de fazer e o que atualmente faz. 
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O Concurso Rai-
nha Faici 2019 
já tem suas 20 

semifinalistas. A primei-
ra seletiva ocorreu na 
praça de eventos do Polo 
Shopping Indaiatuba no 
último sábado (25), com 
grande presença do pú-
blico, que conferiu os 
desfiles. A próxima etapa 
está marcada para 25 
junho, na Sala Acrísio 
de Camargo, e a decisão 
acontece dia 2 de agosto, 
na abertura da festa. 

As concorrentes des-
filaram em dois momen-
tos: primeiro em entrada 
coletiva e, na sequência, 
em entradas individuais. 
Todas vestiram shorts 
jeans e camisa branca, 
além de cuidarem de sua 
maquiagem e cabelo, 
detalhes que foram ava-
liados pelo júri. 

Entre os jurados, es-
tavam Geizi Martins, 
coordenadora da Acade-
mia CTI; Ana Cláudia de 
Souza, da Lúcia Ramos 
Lingerie; Fernando Es-
tevam, um dos organi-

zadores do Miss Indaia-
tuba; Cristina Marchetti, 
diretora da Floraviva 
Cosméticos; Ana Paula 
Rocha, da Açaí Futuro; 
Maria Carolina Marigo, 
analista de marketing do 
Polo Shopping Indaia-
tuba; Sandra Teixeira 
Costa, a Madrinha Faici 
2018; Janaína Moraes, 
da Espaço Laser; e Nádia 
Bernardelli, gerente de 
marketing da Faici. 

Todos avaliaram as 
participantes com notas 
de 1 a 5, que podiam ser 
fracionadas, nos quesitos 
beleza, simpatia e desen-
voltura. Após os desfiles, 
os cantores Roger Ramos 
e Luciana Santtos subi-
ram ao palco para um 

breve show enquanto as 
notas eram apuradas.

As semifinalistas são 
Aline Joceline Vieira 
dos Santos, Amanda 
Alves Lima Leite, Ana 
Beatriz Oliveira Guerra, 
Ana Paula Rodrigues 
de Morais, Barbara Ale-
xia, Caroline Bernardino 
Groseli, Emely Fernanda 
Santos de Oliveira, Fa-
biane Ribeiro, Geovana 
Martins da Silva, Josia-
ne Rodrigues Mendes, 
Karina Beatriz da Silva, 
Ketlen Aparecida Si-
mões, Leticia de Assis da 
Silva, Lohana Gabriele 
de Souza, Maria Gabriele 
Gosse, Milena Mendes de 
Santana, Mylene Campos 
de Melo, Patricia Beatriz 

dos Santos Domingos, 
Tatiane Marinho e Thais 
Carletti.

O Concurso Rainha 
Faici conta com patro-
cínio de Império Cerve-
jaria, GoodBom Hper-
mercados, Hot Flowers 
Produtos Sensuais, Aca-
demia CTI, Açaí Futu-
ro, Autêntica Eventos, 
Espaço Laser, Faculdade 
Unimax, Floraviva Cos-
méticos, Loja Eva Maria, 
Lúcia Ramos Lingerie, 
Nutricionista Camila 
Buitoni, Óticas Carol, 
Pralana, R1 Jeans, Star 
Country, Vita Derm e 
apoio de O Boticário, 
Polo Shopping Indaiatu-
ba, Loja Cris Bandeira e 
Rafa Som e Eventos.

A próxima etapa está marcada para 25 junho, na Sala Acrísio de Camargo
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Evento ocorrerá de 3 a 7 de junho, das 18h às 20h, com entrada franca

Topázio recebe 1ª Mostra de Curtas 

Entre os dias 3 a 7 de 
junho, o Topázio 
Cinemas do Sho-

pping Jaraguá recebe a 
primeira edição da Mostra 
de Curtas de Indaiatuba 
(MOCIN), que acontecerá 
diariamente, das 18h às 
20h, com a exibição de cur-
tas-metragens produzidos 
em todo o Brasil. A entrada 
é gratuita e basta retirar o 
ingresso na bilheteria uma 
hora antes da sessão.

A Mostra, realizada 
pela Fleuma Ações Múlti-
plas, com apoio da Rádio 
Jornal de Indaiatuba e To-
pázio Cinemas, recebeu 
295 inscrições. Integram 
o evento 34 curtas, divi-
didos em cinco sessões. 
Os filmes estão divididos 
nas categorias municipal, 
regional e nacional. 

Esta é mais uma ação 
do Topázio Cinemas com 
o objetivo de apoiar o ci-
nema nacional e a progra-
mação alternativa. “Nos 
últimos anos realizamos 

a Festa do Cinema Bra-
sileiro, com exibição de 
vários filmes com ingres-
sos a preços promocio-
nais. Também recebemos 
a Mostra Internacional 
Brazilian Film Series, 
com produções nacio-
nais gratuitas e debates”, 
lembra Bruna Mascare-
nhas, responsável pelo 
marketing da empresa. 
“A Mostra de Curtas é 
mais um evento para esti-
mularmos os espectadores 
a prestigiarem o cinema 
nacional”, completa. 

PROGRAMAÇÃO
Dia 3 (segunda-feira)
Nova Iorque | dir. Leo Tabosa | Pernambuco 
| 20’
Cana | dir. Giovani Beloto | Tietê/SP | 15’
Entremarés | dir. Anna Andrade | Pernam-
buco | 20’
Impermeável Pavio Curto | dir. Higor Gomes 
| Minas Gerais | 20’
Acorde | dir. Mikael Claro | | Salto/SP |10’
Quântica | dir. Tati Lenna | São Paulo/SP | 20’
Dia 4 (terça-feira)
À Tona | dir. Daniella Cronemberger | Distrito 
Federal | 15’
Ceifo | dir. Tiago Marcon | Indaiatuba/SP | 11’
Primavera de Fernanda | dir. Débora Zanatta 
e Estevan de la Fuente | Paraná | 19’
Eu Não Vou ao Enterro de Painho | dir. Le-
andro Lopes | Minas Gerais | 14’
Eternidade | dir. Flávio Carnielli | Paulínia/
SP | 14’
Thinya | dir. Lia Letícia | Pernambuco | 15’
Abismo | dir. Lucas Reis | Rio Grande do 
Sul | 12’
Dia 5 (quarta-feira) 
Da Curva pra Cá | dir. João Oliveira | Espírito 
Santo | 19’
Aqueles Dois | dir. Emerson Maranhão | 
Ceará | 15’
A Química Entre Nós | dir. Robson Fernan-
des | Indaiatuba/SP | 17’
Carne | dir. Mariana Jaspe | Rio de Janeiro 
| 11’
Ainda Não | dir. Julia Leite | São Paulo/SP 

| 20’
Off Kid | dir. João Folharini | Campinas/
SP | 7’
Concreto Cinza Abstrato | dir. Henrique Grise 
| São Paulo/SP | 11’
Dia 6 (quinta-feira) 
O Vestido de Myriam | dir. Lucas H. Rossi | 
Rio de Janeiro | 15’
Que som tem a distância? | dir. Marcela 
Schild | Rio Grande do Sul | 15’
Existo | dir. Bruno César | Sorocaba/SP | 18’
As Balas Que Não Dei ao Meu Filho | dir. 
Tiago Gomes | Bahia | 13’
MC Jess | dir. Carla Villa Lobos | Rio de 
Janeiro | 20’
Invisível | dir. Nando Dalberto | Campinas/
SP | 12’
A Sombra Interior | dir. Diego Tafarel | Rio 
Grande do Sul | 16’
Dia 7 (sexta-feira) 
Vidas Cinzas | dir. Leonardo Martinelli | Rio 
de Janeiro | 15’
Bem, Te Quero | dir. Bruna Fracascio | Salto/
SP | 17’
Um Corpo Feminino | dir. Thais Fernandes | 
Rio Grande do Sul | 20’
Bolha | dir. Mateus Alves | Pernambuco | 15’
Boca de Fogo | dir. Luciano Pérez Fernández 
| Rio de Janeiro | 9’
Ao Final da Conversa Eles Se Despedem 
com um Abraço | dir. Renan Brandão | Rio 
de Janeiro | 20’
Um Filme de Baixo Orçamento | dir. Paulo 
Leierer | São Paulo/SP | 13’

DIVULGAÇÃO

A entrada é gratuita e basta retirar o ingresso na bilheteria uma hora antes da sessão



CampoMed: uma clínica completa para você 
Diversos especialistas e exames de ponta com preço acessível em um só local 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃOWERNER MÜNCHOW/JME
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A Clínica Cam-
poMed é  um 
centro médico 

com estrutura completa 
para atendimento em 
mais de dez especia-
lidades de consultas e 
exames laboratoriais, 
v i s a n d o  q u a l i d a d e , 
acessibilidade de preço 
justo. Além disso, ofe-
rece ainda check-ups 
para diversos públicos, 
contando com o que há 
de mais moderno no 
mercado. 

Responsável técnico 
da Clínica CampoMed, 
o Dr. Marcelo Magaldi é 
formado em ginecologia 
e obstetrícia pela Facul-
dade de Santos, há 26 
anos, com residência em 
Campinas. Na capital 
paulista, fez cursos de 
diagnóstico por imagem 
e medicina fetal, áreas 
em que atua nos dias 
de hoje. “A CampoMed 
surgiu de outras ideias 
que já havia colocado 
em prática. Em Salto, 
eu e minha esposa temos 
uma clínica há mais 
de 15 anos e tentamos 
fazer o mesmo modelo 
aqui, com mais de dez 
especialidades para os 
nossos clientes”, afirma. 

Inaugurada em maio 
de 2017, a Clínica Cam-
poMed logo se tornou 
referência, oferecen-
do multiespecialidades 
médicas como Clínica 
Geral, Dermatologia, 
Endocrinologia, Fisio-
terapia, Geriatria, Gi-
necologia e Obstetrícia, 

Nutrição, Oftalmologia, 
Ortopedia, Otorrinola-
ringologia, Pediatria e 
Psicologia.

“Também fazemos 
check-ups, com direito 
a exames laboratoriais 
que são colhidos aqui 
também, em parceria 
com um laboratório de 
renome local”, destaca 
o Dr. Marcelo Magal-
di. “Fazemos check-up 
geral masculino, femi-
nino, acima de 40 anos 
e o desportivo também, 
que é uma novidade, 
com apoio de um endó-
crino”, aponta.

O médico destaca a 
importância de realizar 
uma bateria de exa-
mes antes da prática do 
exercício físico. “Che-
ck-ups para desportistas 
são ideais para aquelas 
pessoas que estão co-
meçando a ir para uma 
academia ou resolvem 
praticar um exercício 
físico mais intenso”, 
explica. “Os exames 
podem ser feitos aqui 
na Clínica CampoMed, 
para identificar alguma 
patologia de base que 
pode comprometer o 
esforço físico”. 

Exames
“Oferecemos também 
toda parte de laboratório, 
com exames colhidos 
aqui na clínica in loco 
e alguns exames com-
plementares de imagem, 
como ultrassom, que é 
minha especialidade”, 
afirma o Dr. Marcelo 
Magaldi. Entre os exa-
mes oferecidos estão a 
ultrassonografia, ele-
trocardiograma (ECG), 
mamografia digital, den-
sitometria óssea, papani-
colau, exame preventivo 
do câncer do colo de 
útero, e diversas análises 
clínicas. O público mas-
culino conta ainda com 
exame da próstata, PSA 
(preventivo da próstata) 
e exame de sangue. 

“Dá para fazer um 
check-up em um único 
dia, pois sabemos que a 
vida de todos é muito cor-
rida. Se marcar no período 
da manhã, praticamente 
é possível fazer todos os 
exames”, revela o médico. 
“Quando eles estiverem 
prontos, basta voltar para 
fazer a consulta com o 
clínico ou ginecologista, 
para uma avaliação dos 
resultados”. 

A Clínica Campo-
Med está preparada para 
atender a todos os públi-
cos, com instalações de 
primeira linha. “Temos 
pediatra, clínico geral e 
geriatra, para pacientes 
acima de 60 anos. Mé-
dicos altamente espe-
cializados, formados há 
mais de 20 anos”, conta. 
“Montamos esta clínica 
de forma planejada, sua 
estrutura foi criada com 
base nas exigências da 

Vigilância Sanitária. Te-
mos seis salas de atendi-
mento, além de banhei-
ros com acessibilidade”.

“Na parte de imagem, 
temos aparelhagem de 
ponta, assim como a tec-
nologia do laboratório, 
com ISO 9002. Nosso ob-
jetivo é oferecer o melhor 
atendimento possível ao 
nosso cliente, como se 
fosse da nossa família”, 
enfatiza, que em breve irá 
oferecer ainda um com-

pleto centro de radiolo-
gia, além de profissionais 
de odontologia. 

A Clínica CampoMed 
fica na Avenida Clóvis 
Ferraz de Camargo, 1.112, 
no Parque Campo Bonito, e 
funciona de segunda a sex-
ta, das 7h30 às 18h (alguns 
especialistas atendem até 
às 20h), e aos sábados, das 
7h30 às 13h. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3317-0221 ou pelo What-
sApp (19) 98217-7756. 



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

Hoje trago a vocês uma receita básica e gostosa, que pode ser 
saboreada sozinha ou com um delicioso acompanhamento de 
filé ao molho mostarda, por exemplo. A receita de hoje é uma 
Batata Recheada com Queijo Raclette.

Veja a receita:

Ingredientes:

• 6 batatas médias, de preferência de tamanhos e formatos 
parecidos

• 300g de queijo Raclette ralado
• 100g de parmesão
• 1 colher de chá de orégano seco
• ½ copo de requeijão
• 1 cebola rocha picada
• 2 dentes de alho amassados
• 4 colheres de sopa de manteiga
• ½ cálice de vinho branco
• Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
Descasque as batatas e corte ao meio. Retire o miolo de cada 
metade, tomando cuidado para não as perfurar. Coloque as ba-
tatas em água com sal até cobrir todas e deixe cozinhar.
Tome cuidado para não ficarem muito moles, quando estive-
rem no ponto, retire da água quente e mergulhe em uma ou-
tra panela com água e gelo, para cessar o cozimento, o famoso 
choque térmico.
Unte um refratário com manteiga e disponha as batatas previa-
mente esfriadas e secas com um pano limpo. Em uma frigideira, 
refogue na manteiga o alho e a cebola, junte os miolos das batatas, 
o queijo Raclette e o vinho branco. Por fim, acrescente o requeijão 
e deixe refogar até tudo se incorporar, acerte o sal e a pimenta.
Recheie as batatas com esse creme, salpique parmesão e oré-
gano por cima delas e leve ao forno a 200ºC por 30 minutos ou 
até ficarem douradas e está pronto!

Buon Apetitto !!!
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Está acontecendo na Viber a Feira de Inverno. Roupas, tapetes, doces e chocolates, 
queijos em grande variedade e os preços estão excelentes. A Feira vai até o dia 02/06. 
Corra e aproveite vale a pena!

O casal Isabele Costa e Diego Granado na última Feijoada com 
Samba do Quintal da Vó

A vó caprichou na dica da semana com a  Sardinha Espalmada 
e molho pesto para acompanhar

Paulo, Roberto e Ademir na pizzaria Torrelaguna comendo uma 
deliciosa pizza, a pizzaria fica em Itaici, na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587.Solange e o filho Gustavo no Grenelle Gastro Pub está semana

Jurandir e Magali na pizzaria Babbo Giovani, saboreando as 
deliciosas pizzas da Babbo que fica na Av. Presidente Vargas, 1540.

Sabrina e Douglas, proprietários do Sorvetão almoçando no 
Cintra Restaurante está semana

Durval, da 
Mecânica 
Santo Antônio, 
recebe o 
carinho do 
Jornal Mais 
Expressão, 
um delicioso 
bolo da Bolo 
da Madre, 
como forma de 
agradecimento 
pela parceria 
há mais de 20 
anos, !
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A Nova Loja / Coleção Magnólia
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Adelaide Decorações

Bar do Alemão

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!

A flor da prosperidade 
Peônia é uma flor que 
se tornou a queridinha 

das noivas. Pela 
diversidade de cores e 

com pétalas que podem 
ser simples, dobradas 
ou semidobradas, são 

consideradas perfeitas. 
Arrasam nos buquês 
e arranjos. Com um 

aroma doce e suave 
porem longe de ser 

enjoativo, é considerada 
a flor da prosperidade 

e com significados 
bem importantes para 
as noivas: felicidade, 

casamento ideal e 
vida feliz. Conheça 

na A Nova Loja a 
coleção Peônia, com 
detalhes diferenciado 

e muito brilho que 
está deslumbrante. As 

noivas vão enlouquecer!

Casamento de Denilson e 
Glenda. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes. 

Os primos da rede PS Posto do Distrito, Nelson, Abel, Caio 
e Arthur no restaurante Kostela do Japonês esta semana 

No Bar do Alemão de terça a sexta no almoço com pratos executivos 
com Buffet de saladas à vontade mais prato principal e sobremesa 
por R$31,90 a R$47,90. São fantásticos, vá conferir! Av. Coronel 
Antônio Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610

Está chegando o Dia dos Namorados, e para comemorar o 
amor, que tal um jantar especial? Opções de dar água na boca 
preparadas com muito carinho! O menu sai por R$159 o casal, 
e a opção com vinho (tinto ou branco seco) R$199. Convites 
antecipados no Grenelle Marque seu amor ou faça uma surpresa, 
tenho certeza que você vai acertar em cheio. Telefone para 
reservas (19)3834-4802 ou WhatsApp (19)99924-2494.

Grenelle Gastro Pub

A linda Flecha com o tutor 
Paulo, para vacinação na 
Clínica Bicho Amigo.

O simpático casal João e Fabiana saboreando a deliciosa costela 
do restaurante Kostela do Japonês esta semana.

Maria Fernanda, chef de cozinha, com Flávia Fonseca do Bar 
do Alemão, domingo passado no Chefs no Campus na Unimax

Aline e Xavier 
casaram 
no último 

dia 25 onde 
receberam os 

convidados 
com uma 

linda festa no 
restaurante 

Casa Blanca. 
Parabéns, 
felicidades 

sempre!
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Tarde de Coletiva de Imprensa, no The Royal Palm Tower, sobre 
o Festival Itinerante Sabores da Terra, que se inicia em 17/06 e vai 
até 07/07. Grande novidades este ano, aguardem mais informações.

O Dia 28/05/2019, foi dia de Chefs no Campus, edição 2019 na 
Unimax, com aulas e degustações ao vivo e animação da Banda 
Roça’n Roll. Muitos restaurantes de Indaiatuba participaram com 
seus melhores pratos, para deleite dos convivas presentes na 
festa, um destaque para o stand do “Bar do Alemão”, que foi tanto 
o sucesso que sua tradicional Parmegiana esgotou antes do tempo 
previsto, parabéns ao Chef Fábio!

O mês dos namorados será especial no Parque Mall Indaiatuba. De 
6 a 8 de junho, o shopping recebe a Feira de Variedades - Edição 
Romance. O evento será realizado na quinta e na sexta-feira das 
9h às 21h, e no sábado das 9h às 18h. A feira tem entrada gratuita 
e traz ao público uma variedade de presentes para o Dia dos 
Namorados, bem como para toda família!

Dia 27/05 foi dia de conhecer o almoço da Chef Ana Carolina 
Godói, no novíssimo Mambaia Restaurante no complexo Sky 
Offices dos irmãos Cristiano e Ricardo Mantovani. Pelas mãos 
do sempre atencioso Kleber Patrício, com ambiente super 
agradável, excelente serviço, comida de primeira e claro na 
companhia de amigos queridos, Tânia D’Ávila, Nádia Bernardelli 
e Ricardo Assumpção. Parabéns ao irmãos Mantovani por mais 
este presente para nossa amada Indaiatuba.

Alunos de Medicina da UniMAX participam da 1º semana de 
Conscientização, prevenção e combate ao câncer de pele

Família da Conceição Gás e Água comemorando 40 anos de 
casamento de Eurípedes e Maria. Muitas felicidades para o casal!

Pedro Mota, Michelle Maciel, Bruno Ferraz, Eller Azevedo, Lídia 
Azevedo, Thiago Azevedo e Breno Leles da CodeBuddy

No dia 26/05 aconteceu a Balada Teen, noite animada com a 
cantora Dani Russo e um super Robô de Led pra agitar a noite!!

Realize o sonho da casa própria, use seu FGTS! Planos exclusivos 
para autônomos. Agende uma visita F. (19)9.9480-9096 ou pelo 
marcos.msantos@embracon.com.br

A representante comercial Rosangela Cavalheiro com o Esperança 
para a Família com o Professor Daniel Dantas, diretor do Colégio 
Adventista com a Revista Mais Expressão

Daniel e Wilson da Kolok Pneus

O curso de Pedagogia da UniMAX realiza Ciclo de estudos com 
diversas atividades para os alunos e a população
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Inaugurou no dia 29/05 a Super Cérebro, Seu filho(a) passa 
muito tempo no celular? Que tal apresentar a diversão inteligente 
com um método inovador. Na foto Roberto, Ludmila e Sabrina 
kanashiro - bicampeã brasileira de cálculo mental e campeã 
brasileira de soroban. O Mais Expressão Deseja muito sucesso.

A coletiva de imprensa do Festival Gastronômico itinerante Sabores da Terra aconteceu no ultimo dia 28/05 
no Royal Palm Tower que contou com a presença da imprensa da cidade, dos Chefs e Proprietários dos 
estabelecimentos que irão participar dessa edição e parceiros Castelo Alimentos e Nespresso. Renata Tannuri 
, a Primeira Dama Tânia Castanho e Caio da Unimax falaram sobre o festival e as novidades para 2019. 

Essa semana o programa EXPRESSÃO NO AR recebeu para entrevista, Mauro Batista, 
diretor-executivo da Federação Paulista de Golfe - Oficial; Ademir Mazon, vice-presidente de 
desenvolvimento e novos projetos da entidade; o empresário e vereador Massao Kanesaki; e 
Paulo Tambara, presidente do Sapezal Golf Club, se você perdeu acesse nossas redes sociais.

Mariana e Enzo na inauguração da Loja Enzo de Indaiatuba, 
que inaugurou no ultimo dia 23/05 com coquetel para amigos 
e familiares, o Mais Expressão deseja muito Sucesso.

No ultimo dia 25/05 a Loja Eva Maria Store comemorou 25 anos, a Eva 
Maria agradece a todos que passaram na loja para comemorar com ela 
esse dia tão especial, e o Mais Expressão não poderia deixar passar 
em branco,Parabéns Eva e muito sucesso que venham mais 25 anos.

Quer ser uma sereia? Com as extensões de cabelos naturais Mermaid, aplicadas pelo profissional 
Tiago Costa, você consegue. E a equipe Mermaid está sempre pronta para ajudar você na escolha 
da sua extensão. Conte com Cristina Salles, Larissa Vieira, Tiago Costa e Claudia Salles.

A Cerimonialista e digital influencer Ivanilde Reis ao lado presidente da Associação Alexandre Romão 
e sua esposa Márcia Romão,  organizou o 41o aniversário da Associação dos Engenheiros Arquitetos 
e Agrônomos de Indaiatuba que foi um sucesso e já foi contratada para organizar a tradicional Festa 
do Queijo e vinho que acontecera dia 31 de agosto  maiores informações direto na Associação.



negócios & classificados
Nº 849

CA08239 - ALTO DE ITAICI - AT. 604 m² AC. 450 m² - 6 dormitórios (sendo 4 suítes e 1 máster), sala ampla para 2 ambientes, lavabo, cozinha, área 
gourmet com churrasqueira e piscina e garagem para 4 autos. Condomínio com portaria 24 horas, piscina, salão de festas e quadra poliesportiva. R$ 
3800,00 + COND + IPTU.

para 2 ambientes, cozinha com armários planejados, 
wc social, quintal com churrasqueira e garagem para 
2 autos. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 2.500,00 + COND +IPTU.

CA04765 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² AC 156 m² 
- lindo sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 suíte) 
2 com armários, WC social, sala 02 ambientes am-
pla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + Condomínio 
+ IPTU.

RESIDENCIAL MAISON BANCHE, AT 300m², AC 
186,98, 03 Suítes (01 Máster), Sala 02 Ambientes 
(Estar e Jantar), Sala de TV, Lavabo, Área de Serviço, 
Cozinha Planejada, Espaço Gourmet, 03 Vagas P/ Au-
tos (01 Coberta). R$ 3.500,00 + COND + IPTU

VENDA:

TE05775 - JARDIM CRISTINA - Excelente terreno, to-
talmente plano, localização privilegiada, fácil acesso 
a rodovia SP 75, bairro tranquilo, último lote disponí-
vel. Área total de 307 m². R$ 265.000,00.

AP04506 - Apartamento para Venda - Vila Brizzola 
- Villaggio D’Amore, AU 62m², 02 Dormitórios (Sen-
do 01 Suíte), WC Social, Sala 02 Ambientes (Estar e 
Jantar), Cozinha Planejada, Lavanderia e Garagem 
Para 02 Autos (01 Coberta e 01 Descoberta). R$ 
260.000,00

AP04477 - VILA DAS PRAÇAS - AU. 60 m² - 2 dormitó-
rios, sala para 2 ambientes, WC social, cozinha pla-
nejada com cooktop e forno, lavanderia planejada 
e uma vaga de garagem coberta. Condomínio com 
piscina, churrasqueira, salão de festas, bicicletário e 
playground. R$ 250.000,00.

AP04341 -   TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 
2 dormitórios planejados (1 suíte), sala ampliada, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, wc social, 
varanda integrada à sala, 3 aparelhos de ar condi-
cionado instalados e 2 vagas de garagem cobertas. 
R$ 530.000,00.

CA07655 – MONTE CARLO - AT. 100 m² AC. 63 m² - 2 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha americana pla-
nejada, lavanderia, churrasqueira e garagem para 1 
auto. R$ 250.000,00

CA08223 - CHÁCARAS AREAL - AT. 467,18 AC. 378,93 
- 3 suítes (1 com closet e hidro na parte inferior), 
sala de TV, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozi-
nha planejada, lavanderia, churrasqueira, piscina e 
garagem para 6 autos. R$ 1.150.000,00. Aceita per-
muta por chácara em Terras de Itaici.

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL NOVO 
EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA INFRAESTRU-
TURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL RESIDENCE 
- 03 dormitórios todas com venezianas automatiza-
das sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
área gourmet, porcelanato em todos os ambientes, 
preparação para ar condicionado e aquecimento so-
lar. R$490.000,00.

CH01698 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m²  AC. 200 
m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), escritório, sala 
ampla com pé direito alto, sala de jantar, cozinha 
planejada, wc social, varanda gourmet com chur-
rasqueira, piscina e pomar. Casa muito bem conser-
vada e construção excelente..Estuda permuta por 
imóvel em Indaiatuba. R$ 800.000,00

LOCAÇÃO:

AP04505 - PLAZA BELLA VISTA - AU. 57 m² - 2 dor-
mitórios (1 suíte), sala, cozinha, wc social, lavan-
deria, varanda gourmet e garagem para 2 autos. 
Área de lazer completa, portaria 24 horas locação 
R$ 1.400,00 + condomínio + IPTU

AP04490 - EXCELENTE APARTAMENTO COM LO-
CALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - EDIFÍCIO TUIUTI - AU 
70 m² - 02 dormitórios com armários sendo 01 suí-
te, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 01 
vaga de garagem coberta. PACOTE R$ 1.800,00.

CA08330 - AT. 300m² - AC. 200m² - EXCELENTE 
IMÓVEL ASSOBRADADO COM AREA DE LAZER E 
LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO 
- JD. ESPLANADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios 
sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 WCs social, 
cozinha planejada, área gourmet com churras-
queira, piscina, quintal, garagem para 04 autos. R$ 
3.500,00 + IPTU.

CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 
dormitórios (1 com armário)., WC social, sala, cozi-
nha c/ armário, lavanderia, quintal, garagem p/ 02 
autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

AP01715 - FELICITÁ - AU 84m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, todas com armários e cama, WC 
social, sala 02 ambientes completa, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet, garagem para 02 
autos. **Apartamento mobiliado**R$ 2.100,00 + 
condomínio + IPTU.

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 
105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com armário), sala 

CA08286 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m². AC 
190m², 03 Suíte (01 Máster C/Closet, 02 Lavatórios e Revesti-
mento em Branco Carrara), Sala de Estar e Sala de Jantar C/ Pé 
Direito Alto,  Cozinha Americana com Ilha, Armários Planejados 
e Mesa, Lavabo, Jardim de Inverno, Lavanderia, Paisagismo 
Espaço Goumet com Churrasqueira C/ Coifa de Inox e Armários, 
Todos Lavatórios Com Cuba Esculpida, Fachada em Pele de 
Vidro, Iluminação em Led, Preparada p/ Ar Condicionado e 
Vaga p/ 02 Autos Cobertos e 02 Descobertos.!!!R$ 920.000,00

CA08328 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220 
m² - casa térrea em condomínio com 3 suítes planejadas com 
ar condicionado, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada com dispensa, área gourmet com churrasqueira e 
piscina aquecida e garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com segurança armada e área de lazer com lagos, playgrond, 
salão de festas e quadra de futebol. R$ 1090.000,00

CA08051 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 120 m² AC. 100 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, sala de estar com 
home, sala de jantar, WC social, lavabo, lavanderia planejada, 
cozinha planejada com cooktop, forno e coifa, área gourmet com 
churrasqueira e pia e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
Condomínio com portaria 24 horas, playground, quadra, piscina 
e churrasqueira. Imóvel com aquecimento solar e ar condiciona-
do na suíte e sala. Imóvel totalmente planejado! R$ 450.000,00.

AP01789 - TORRES DA LIBERDADE - AU. 80 m² - Sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, 3 dormitórios (01 suite) sendo 2 com armá-
rios, WC Social,l lavanderia e garagem para 02 autos.R$ 1.900,00 + 
COND + IPTU. Condomínio com portaria 24 horas e área de lazer 
completa.

CA07497 - JARDIM ELDORADO - AT. 120 m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, WC social, lavanderia e garagem para 
2 carros. R$ 1.300,00 + IPTU

AP03573 - CLASS - AU 80 m² - Apartamento novo com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte , WC social, sala ampla dois ambientes, va-
randa, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem para 
02 autos. **Infra-estrutura de lazer completa**R$ 2.300,00 + COND 
+ IPTU



B2 Imóveis

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍ-
T E S ,  S A L A  E M  3  A M -
BIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,3 VA-
GAS
R$ 1.500.000,00

VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328
EXCELENTE CHÁCARA 
C O M  3  D O R M I T Ó R I O S 
SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
S E R V I Ç O ,  E D Í C U L A , 5 
VAGAS 
R$ 560.000,00

L A G O S  D O  S H A N A D Ú - 
CH00324
 EXCELENTE SOBRADO 
C O M  3  S U Í T E S , 1  C O M 
C L O S E T ,  S A L A ,  C O Z I -
NHA, WC, LAVABO, DES-
PENSA, 4 VAGAS.
R$ 1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI-  CH 
00331
EXCELENTE SOBRADO 
C O M  3  S U Í T E S ,  S A L A 
D E  J A N T A R  E M  3  A M -
BIENTES, COZINHA, WC, 
PISCINA, 3 VAGAS.
R$ 1.350.000,00

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, RE-
PRESA
 AREA TOTAL 34.717,37 
M²

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
L A N Ç A M E N T O S 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 
LOTES
R$ 112.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 
LOTES
R$ 152.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²
R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²
R$ 210.000,00

RECREIO  CAMPESTRE 
-VIRACOPOS TR 000009
TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

JD. REGINA-TR00731
TERRENO 370 M²  CAÍDA 
NA FRENTE.
R$ 240.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²
R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778
TERRENO 999 M²
R$ 280.000,00 +R$ 280,00 
(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/
COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  
DE ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE,   02 SALA, COZINHA, 
COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 
00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 
WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS – CC 
00074
 02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, 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, 
CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

C O N D . P A R Q U E  R E A L 
-CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – CC 
00069
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA, 02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – CC 
00058
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
LAVABO, ÁREA DE SERVIÇO, 
ÁREA GOURMET.2 VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- CC0068
3 SUÍTES, WC, SALA, COZI-
NHA, ÁREA GOURMET, GA-
RAGEM PARA 2 CARROS.2 
VAGAS
R$ 540.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, 
SALA EM 3 AMBIENTES, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO.3 VAGAS R$ 570.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO, CASA COM 02 DOR-
MITÓRIOS, 01 AMPLA SUITE 
COM BANHEIRA , COPA, CO-
ZINHA, AMPLA SALA, BA-
NHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 
GARAGEM PARA 02 CARROS-
COBERTOS E 02 DESCOBER-
TOS. R$ 600.000,00

COND.VISTA VERDE -CC00067
3 SUÍTES, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
ÁREA GOURMET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070
04 DORMS (2 SUITES) SENDO 
UMA C/ CLOSET GRANDE E AR 
CONDICIONADO, WC SOCIAL, 
SALA DE TV, SALA DE ESTAR 
C/ 2 AMB., PÉ DIREITO DE 6M 
DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO 
DA ESCADA. SALA DE JANTAR, 
COZ. AMPLA, ILHA GRANDE NO 
CENTRO E COOKTOP E ARMÁ-
RIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO 
PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 
VARANDA NAS PORTAS DOS 
QUARTOS E NA FRENTE DA 
COZINHA. GARAGEM COBER-
TA PARA 02 CARROS E DES-
COBERTA PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZI-
NHA E BANHEIRO (MOBILIA-
DA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO,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 SER-
VIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
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, CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
WC,02 VAGAS
R$ 210.000,00

JD. SABIAS – CA 03066
 02 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, CHUR-
RASQUEIRA. 3 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – CA 
02979
 02 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, ESCRITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC R$ 275.000,000

JD. MORADA DO SOL – CA 
03052
 02 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 280.000,000

JD.NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS.
R$ 290.000,00

CASA COND. BRESCIA – CC 
00000
03 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE, AMPLA SALA, LA-
VABO, COZINHA, BANHEIRO, 
GARAGEM PARA 02 CARROS, 
ÁREA DE SERVIÇO.
TERRENOS COM 200 ME-
TROS, 125 DE ÁREA CONS-
TRUIDA.
R$540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 
SUITE,  02 SALA,  02 COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 
04 VAGAS
R$ 550.000,00

ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086
SOBRADO COM SALA, LA-
VABO, COZINHA , LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, PIS-
CINA, BANHEIRO NA AREA 
DE LAZER, 03 QUARTOS COM 
SUITES . VAGA PARA 02 CAR-
ROS. R$ 590.000,00

CASA COMERCIAL- CENTRO-
-CA02773
04 DORMITORIOS SENDO (03 
SUITES), 03 SALAS,ESCRI-
TORIO, RECEPÇÃO, COPA, 
COZINHA, 05 WC, QUINTAL ,  
09 VAGAS GARAGEM.
R$ 10.000,00  + R$ 700,00 (IPTU)

LOCAÇÕES APARTAMENTOS 
 
CIDADE NOVA – AP 00925
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, 01 VAGA
R$ 2.200,00 + R$ 530 (CONDO-
MINIO) R$ 100,00 (IPTU)

JD. SANTA CRUZ – AP 00924
KITNET COM QUARTO, COZI-
NHA E BANHEIRO
R$ 600,00 + R$ 53,00 (IPTU) + 
R$ 50,00 (ÁGUA)

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 122,00 (IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, WC, 
01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CON-
DOMINIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA AMERICANA, VARAN-
DA, WC, 02 VAGAS, .
R$ 1.300,00 INCLUSO COND. 
E IPTU

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – 
AP 00925
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, VARANDA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CON-
DOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMI-
NIO) + 154,00 IPTU

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO,01 VAGA. R$ 150.000,000 + 
R$ 40,00 (CONDOMINIO) 

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO 
R$ 160.000,000  

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC,01 VAGA.
R$ 175.000,000 + R$ 200,00 
(CONDOMINIO)

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM 
SALA COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZI-
NHA E BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(COND) + R$ 54,00 (IPTU)

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS 

E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
SALAS COMERCIAIS NO 
DISTRITO
SALAS DE  29,43 M² ATÉ 
368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 
2.000,00

CONDOMINIO AMBASSADOR 
– SA 00006
SALA COMERCIAL COM 35 M²  
R$700,00

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - SL 00355
100 M², 02 AMBIENTES, 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 00365
90 M² ,02 WC, 
R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)

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

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, 
COZINHA, ESCRITÓRIO E 
VAGA PARA 10 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CON-
DOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC
R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - GL 00042
380 M² DE CONSTRUÇÃO, 5 
WC SENDO 01 ADAPTADO 
PARA CADEIRANTE, COZI-
NHA E AMPLO ESTACIONA-
MENTO
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, VESTIÁ-
RIO. R$ 14.000,00 + R$ 600,00 
(IPTU)

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

EXCELENTE GALPÃO
DISTRITO INDUSTRIAL JÓIA 
- GL 00000
R$ 3.500 + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE  -  CA 03133
01 DORMITORIO, COZINHA , 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM 
– CASA DE FUNDOS
R$ 450,00 

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132
02 DORMITORIO , SALA,  
COZINHA, WC E VAGA DE 
GARAGEM
R$ 850,00

JD. ELDORADO  - CA 03128
01 DORMITORIO, COZINHA, 
WC, E AREA DE SERVIÇO, 
VAGA PARA MOTO
R$ 650,00 

JD.CALIFORNIA – CA 02570
01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, WC, 01 VAGA COBERTA
R$ 650,00 + R$ 50,00 (IPTU)

JD. AMERICA – CA03125
01 DORMITÓRIO, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, WC
R$ 800,00+ 40,00 (IPTU)

JARDIM ELDORADO – CA 
03073
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA CO-
BERTA
R$ 1.100,00 + R$ 145,00 
(IPTU)

JD. ELDORADO – CA 03127
02 DORMITORIO SENDO 01 
SUITE,SALA, COPA, CO-
ZINHA,  02 WC,AREA DE 
SERVIÇO, 03 VAGAS DE 
GARAGEM
R$ 1.350,00 + IPTU

JD. SÃO FRANCISCO – CC 
00090
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET, 02 VAGAS.
R$ 1.900,00 + R$ 322,00(CON-
DOMINO) + R$ 57,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00083
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
COM SUITE, SALA, COZINHA 
AMERICANA, 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 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, 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. VISTA VERDE 
– CC 00086
SOBRADO COM SALA, LA-
VABO, COZINHA , LAVAN-
DERIA, CHURRASQUEIRA, 
PISCINA, BANHEIRO NA 
AREA DE LAZER, 03 QUAR-
TOS COM SUITES . VAGA 
PARA 02 CARROS.
R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

ITAICI COND. VILLAGIO – CC 
00071
SOBRADO - 03 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET, MOBILIADO, 03 VAGAS.
R$ 3.200,00 (IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEIRO – 
CA 03098
04 DORMITÓRIOS, 03 SUI-
TES, AMPLA SALA, COZI-
NHA, 5 WC, CHURRASQUEI-
RA, 04 VAGAS.
R$ 5.000,00 + R$ 465,00 
(CONDOMINIO) + R$120,00 
(IPTU)

VILA COSTA E SILVA – CA 
03099
01 DORMITÓRIO,  SALA, 
COZ, WC, QUINTAL, GAR 
R$ 800,00 + R$ 60,00 (IPTU)

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121
PISO SUPERIOR 03 DOR-
MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE,  2 SALA, COZINHA, 
EDICULA, ÁREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA. 
SALÃO 100  M² 02 WC 
R$ 4.300

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119
04 SALAS SENDO 1 SUI-
TE, RECEPÇÃO, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, 3 WC, 
08 VAGAS DE GAR.  R$ 2.500



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conju-
gada com área gourmet,lavanderia,garage, descoberta 
para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms,sala,co-
z,wc,
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 dor-
ms,sala,coz,wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2 dor-
ms, sala, 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 gourmet,garagem coberta paea 2 carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sa-
la,coz,wc,garagem
                

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dor-
ms (2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varan-
da,lavanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,-
churrasqueira, gramado,quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS
    

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – 
apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  
R$250 MIL
 

CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 
930m²
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 
L.
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 

CA01260– CASA – JD. PAULISTA - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte), banheiro social, lavabo, cozinha, área de serviço e garagem 
01 vaga. - R$1.200,00+IPTU R$65,00

CA02500– CASA – JD. MORADA DO SOL - 02 suítes com 
box, sala, cozinha planejada, área de serviço e garagem.- 
R$1.200,00+IPTU R$75,00

CA01339 – CASA – JD MORADA DO SOL -03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem – R$ 
1.350,00+IPTU.

SL00237 – SALÃO COMERCIAL – JD. PAULISTA – São 65 m², 
possui 02 banheiros sendo um deles adaptado para deficiente. - 
R$1.400,00+ IPTU

150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo ou-
tro 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
 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,sem garagem
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CECAP – R$600,00 -  dorm,coz,wc
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem gara-
gem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
JD.UMUARAMA – R$1200,00 - 2dorms (1st),sala,co-
z,wc,garagem
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),-
sala,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churras-
queira,garagem para 2 carros.
            

APARTAMENTOS  

JD.ALICE – R$800,00 – 2 dorms,sala,coz planeja-
da,wc,1 vaga coberta
NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$900,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,1 vaga e 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

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estru-
tura para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interli-
gadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,-
gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de 
garage,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para 
médicos : piso porcelanato,ar condicionado,pia,wc pri-
vativo. Para dentistas : piso porcelanato,ar condicio-
nado,pia,espaço para esterilização,já esta pronta para 
receber o equipo. Com direito a secretaria,luz,agua,ip-
tu,limpeza e telefone

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
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/ cascata, churrasq e fogão a lenha e 
ar cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03887 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dorms (1 
suíte), sala, coz, lavand, área gourmet, preparação 
p/ ar cond, pé direito alto, garagem para 2 carros (1 
coberta), portaria 24h e lazer completo. R$480.000,00
CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , co-
zinha 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), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$650.000,00

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, 
sala, coz, 1 vaga e port 24h. R$165.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, coz. planejada, 
sala e gar. Port 24h. R$280.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms 
(1 suíte) c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas 
e depósito c/ 3m². R$500.000,00. Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE

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

TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². 
R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Con-
domínio com piscina adulto e infantil, salão de festas, 
play ground e campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e 

gar. R$800,00 isento de IPTU
CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e 
gar. R$850,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, 
coz e gar. R$600,00 + IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. 
R$900,00 + IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$1.100,00 + 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
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa e 2 garagens. R$2.200,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
copa, coz e gar. R$2.500,00 + 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.
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

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. 
R$800,00 isento de IPTU
AP00756 – JD. PORTAL DO SOL – 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$800,00 + IPTU
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar 
cob. R$1.300,00
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$1.000,00 + 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

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

SL00370 – SALÃO COMERCIAL – JD. PAULISTA - Aproximada-
mente 100m², 02 Banheiros Sendo 01 Adaptado E Área De Luz. 
- R$1.500,00+ IPTU

CA01094 – CASA + EDÍCULA – JD MORADA DO SOL - 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia entrada e garagem 04 
vagas. Edícula com 01 dormitório, cozinha, banheiro e varanda. 
Locação: R$1.500,00 + IPTU/ Venda: R$370.000,00

CA03856 – CASA – JD ESPLANADA - 04 suítes sendo uma c/ 
closet, 01 quarto p/ leitura, sala 02 ambientes, copa, cozinha com 
planejado e fogão embutido, edícula com churrasqueira e lavabo, 
quartinho nos fundos, garagem 02 vagas cobertas com 02 portões 
automáticos. A/C 233M², A/T 300M² Locação: R$3.500,00 + IPTU/ 
Venda: R$750.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM RECANTO DO VALLE Linda casa de 03 dormitorios sendo uma sui-
te,cozinha planejada churrasqueira em otimo acabamento R$ 435.000,00 aceita financiamento e 
imovel ate 50% do valor.                       

APARTAMENTO JARDIM MORUMBI - 02 dormitórios,sala,cozinha,wc,lav. 01 vaga de garagem
apenas 145.000,00 aceita financiamento

             ‘’SÓ UM CORRETOR DE IMOVEIS E CAPAZ DE REALIZAR
 SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA’’

CASAS

CA00023- VILA FURLAN- 3 dorm, 1 suíte. Casa Nova ........... R$ 365.000,00
CA00070- VILA SUÍÇA- 3 dorms 1 suíte.  Área gourmet. Edícula  .................... 
........................................................................................................ R$ 720.000,00
CA00078- PAU PRETO- Sobrado com 3 dorms 1 suíte. Aceita permuta .......... 
........................................................................................................ R$ 530.000,00
CA00006 – JD SÃO FRANCISCO – sobrado 2 dorms 1 suite. (troca por apto  
......................................................................................................... R$320.000,00 
CA00077- JARDIM ESPLANADA 2- 3 dorms 1 suíte. Ar cond. cerca elétrica . 
........................................................................................................ R$ 585.000,00
CA00071- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep. E edícula do fundo .. 
......................................................................................................... R$285.000,00
CA00008- MONTE CARLO- 2 dorms 1 suíte + dep. Casa novaR$ 250.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DE ITAICI- 3 doms 1suíte. Aquec. solar  R$ 480.000,00
CA00001- VILA VENEZA -3 dorms + dep.................................. R$ 385.000,00
CA0059 –JD MONTREAL -3 dorms 1 suíte + dep. Espaço gourmet ................ 
........................................................................................................ R$ 450.000,00
CA00028- JD DOS IMPÉRIOS- 3 dorms 1 suíte + dep. Excelente imóvel.   ..... 
........................................................................................................ R$ 390.000,00
CA00021- MORADAS DE ITAICI-3 dorms + dep. Aceita permuta.  .................. 
....................................................................................................... R$ 350.000,00.
CA00079- PARK REAL- 3 dorms + dep . Casa nova. .............. R$ 405.000,00
CA00034- MESON BLANCHE- 3 suítes + dep. Linda Casa .... R$ 880.000,00 

APARTAMENTO

AP00009 – GIOVANNA – 3 dorms  1 suíte + dep. Otima Localização .  ........... 
........................................................................................................ R$ 850.000,00
AP00028- CENTRO -2 dorms + dep. Varanda  e elevador ....... R$ 320.000,00
AP00021 – VARANDAS DO BOSQUE - 02 dorms + dep. Ótima localização .. 
........................................................................................................ R$ 260.000,00
AP00020 - CLAUDIA -02 dorms + dep. Excel. local ................. .R$ 280.000,00
AP00019 – AZALÉIA – 03 dorms + dep. ................................... R$ 198.000,00
AP00008- JD SEVILHA- 2 dorms  + dep. Varanda gourmet. Seg.24h .............. 
........................................................................................................ R$ 215.000,00

CHÁCARAS

CH00016 PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts  + const.casa ...... R$ 320.000,00
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m............. R$ 500.000,00
CH00019-JD ALDROVANDIA- 2 dorms + dep, poço art e caipira, toda cerca-
da.  ................................................................................................. R$ 240.000,00
CH00021- RECREIO CAMP. DE VIRACOPOS – 02 dorms + dep. Área gour-
met ................................................................................................. R$ 450.000,00
CH00003-ELIAS FAUSTO- Só terreno c/alambrado e muros, pomar e 
lago  .............................................................................................. R$ 100.000,00. 

SÍTIOS

ST00003-CARDEAL A ELIAS FAUSTO-3 dorms + dep. Área gourmet, logo e 
pomar. ......................................................................................... R$ 1.500.000,00
ST00004-MONTE MOR- Estrada municipal de Indaiatuba Monte Mor.............. 
..................................................................................................... R$ 8.000.000,00

TERRENOS

TE00021-JD PIEMONTE - 300 metros.  ..................................... R$ 160.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros ................................................R$ 82.000,00
TE00041- CENTRO-   593 metros, terreno comercial com casa para demoli-
ção.  ......................................................................................................................... 
...................................................................................................... R$1.000.000,00
TE00043- SANTA CRUZ -355 metros, terreno com casa para demolição  ....... 
......................................................................................................... R$180.000,00
TE00074-RESIDENCIAL VILA SUIÇA- 360 metros. Aceita carro como parte 
pag  ................................................................................................. R$279.000,00 
TE00075-JD REGENTE- 301 metros. Comercial em frente ao Colégio Polo. .. 
......................................................................................................... R$325.000,00
TE00078-NOVA VENEZA-150 metros. Boa topografia, pronto para cons-
truir ................................................................................................. R$135.000,00

TE00080-PARQUE DOS INDAIÁS - 500 metros. Comercial .... R$375.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00046 JD ESPLANADA -03 dorms + dep. 4 vagas. Ótima localização  ...... 
...................................................................................................R$ 3800,00 + Iptu
CA00076 CENTRO- Comercial com 5 suítes + várias salas. 8 vagas. .............. 
..................................................................................................R$ 8000,00 + iptu.

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046 VISTA VERDE- 3 dorms 1 suíte c/closet + dep. 2 vagas. .................. 
.....................................................................................R$ 2800,00 + cond + iptu
CA00004 JD ESPLENDOR - 5 suítes + dep e 4 vagas.  .................................... 
.....................................................................................R$ 8.600,00+ cond + iptu
CA00018- PARADISO- 3 suítes máster + dep. Piscina e jardim.  ...................... 
....................................................................................R$ 5.000,00 + cond + iptu
CA00075- JD DOS AROMAS- 3 dorms 1 suíte. 4 vagas  .................................. 
....................................................................................R$ 3.000,00 + cond + iptu

CHÁCARAS

CH00015-ALTOS DA BELA VISTA- 3 dorms  1 suíte + dep. Churrasq.  .......... 
...................................................................................................R$ 3000,00 + Iptu

APARTAMENTO 

AP00001-LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 suítes + dep. 2 vagas. 118m .......... 
........................................................................................ R$2.800,00 cond + iptu
AP00010-EDIF MARAGOGI-3 dorms 1 suíte + dep. 1 vaga. ............................. 
.....................................................................................R$ 1700,00 + Cond + iptu
AP00009- EDIF GIOVANA- 3 dorms 1 suíte, + dep. 2 vagas ............................. 
.....................................................................................R$ 1 800,00 +cond + iptu 
AP00011- TORRE DE MÁLAGA - 03 dorms 1 suÍte + dep. 02 vagas ............... 
............................................................................................. R$ 3400,00   incluso
AP00020- EDIF.  CLAÚDIA - 02 dorms + dep. 1 vaga  ....................................... 
....................................................................................... R$ 1500,00  cond + iptu  
AP00021- VARANDAS DO BOSQUE - 02 dorms + dep.1 Vaga  ...................... 
......................................................................................... R$ 1300,00 cond +iptu
AP00026- PQ.  SÃO LORENÇO 2 dorms + dep. 1 vaga ................................... 
..........................................................................................R$ 800,00  cond + iptu 

SALÃO

SL00001- Av. Visconde de Indaiatuba 500m . ...................................................... 
..................................................................R$ 6.000,00 + iptu   ( piso superior )
SL00002- Av. Visconde de Indaiatuba 500m . ...................................................... 
..................................................................R$ 15.000,00 + iptu  ( piso inferior ).
Sl00003- Av. Visconde de Indaiatuba 500m  ..................... R$ 15.000,00 + iptu  

SALAS

SA00001- CENTRO- 13 salas comercial, com recepção wcs e coz.  ................ 
.................................................................................................R$ 8.000,00 + iptu.

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008- RECANTO DAS FLORES- 4 suítes, 2 salas, 5 banheiros, 4 vagas  
....................................................................................... R$ 3.000,00 cond + iptu

GALPÕES 

GL0020- DIST INDUST.  NOVA ERA-A/T 500 – A/C 403,30 .............................. 
..................................................................................................R$ 5.000,00 + Iptu
GL00005 – CALDEIRAS  A/T 3000 – A/C 2000  .... R$ 34.000,00 cond + iptu
GL00005 – AMERICAN PARK – A/T 6839.68 – A/C 4442.00 ........................... 
............................................................................................... R$ 62.000,00 + iptu
GL00004 – CENTRO EMPRESARIAL – A/T 1380 – A/C 1170 ......................... 
..................................................................................................R$ 6.800,00 + iptu
GL00009 – VITÓRIA MARTINI - A/T 1000 – A/C 700  ..... R$ 10.000,00 + iptu
GL00018- RECREIO CAMPESTRE DE JÓIA- A/T 680 A/C 680  ...................... 
..................................................................................................R$ 5.000,00 + iptu

VENDAS
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Farmácias

Advogados Arquiteta Caçamba Cartuchos

Jóias

EletricistaDentistaDecoração

Mecânica
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Veterinária

Placas p/ túmulos Pousadas

Psicóloga Segurança eletrônica Som e iluminação

Produtos Naturais

Tecnologia digital e internet
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13BServiços / Utilidades

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função e disponibilidade para 
trabalhar em escala 6x1.

AUXILIAR COMERCIAL – Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Instrumentação. Técnico em Me-
cânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial. Residir em Indaiatuba. 
Experiência na área administrativa 
e comercial.

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

ANALISTA DE PCP – Experiência 
na função. Conhecimento no sistema 
TOTVUS Microsiga Protheus. Supe-
rior completo.

ASSISTENTE DE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – Experiência em 
fechamento de folha de pagamento, 
Residir em Indaiatuba.

CONSULTOR (A) COMERCIAL 
– Experiência na área de vendas. 
Vivência na área de Recursos Huma-
nos. Residir em Indaiatuba. CNH B. 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO. 
Experiência nas áreas de som e ilu-
minação. NR 10. Para manutenção 
industrial e predial. 

ELETRICISTA PREDIAL- Experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO 
– Experiência em manutenção de 
máquinas de usinagem. 

MOTORISTA – CNH C. Conheci-
mentos em São Paulo. Residir em 
Indaiatuba.

PASSADOR (A) – Residir em Indaia-
tuba. Com ou sem experiência.

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 momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.

Acabador de mármore e granito

Atendente de lanchonete

Atendente de pedágio

Auxiliar administrativo( PCD)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção(Masculi-
na serv. Pesado)

Chefe de serviço de limpeza

Cozinheiro

Eletricista

Empacotador a mão(PCD)

Encanador

Enfermeiro

Fiscal de loja

Fisioterapeuta geral

Fonoaudiólogo geral

Mecânico de manutenção de empilha-
deiras

Mecânico de refrigeração

Montador de estruturas metálicas

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho pesa-
do com munk

Oficial de serviços gerais na manuten-
ção de edificações

Oficial de serviços gerais na manuten-
ção de edificações(PCD)

Operador de caixa

Operador de pá carregadeira

Operador de prensa

Operador de tesoura mecânica e 
máquina de corte, no acabamento de 

chapas e metais

Operador de zincagem

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Repositor de mercadorias

Serrador de mármore

Serralheiro Industrial

Soldador

Supervisor de produção na mineração

Supervisor de vendas de serviços

Técnico de enfermagem

Técnico em manutenção de equipa-
mentos de informática

Torneiro mecânico

Vendedor 

Vendedor (PCD)

Vigilante

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, 
ga ragem p ra  02 
carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD.  COLIBRIS  - 
AP00862 02 DORM, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
175.000,00 .  (19) 
3875-2215
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F.: (19) 98254 7703  / 
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL - (19) 
98136-7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
 OPORTUNIDADE! 
JD .LAGUNA EM 
SALTO-SP. Casa de 
02 dormitórios, sendo 
um suíte, sala/cozinha 
americana, wc, gara-
gem p/02 autos quintal 
nos fundos em lote 
de180m2 + uma chá-
cara 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!
OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para o 
mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 
de entrada + 90 x 
R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  At : 2700m²,para 
construtores é possí-
vel, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
JD.COLIBRIS - 02 
dormitórios (01 suí-
te) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 

garagem p/02 autos. 
Oportunidade úni-
ca! Em oferta para o 
mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 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, sen-
do no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes 
–lavabo, wc social, 
lavanderia, edícula   e 
grande espaço de ter-
reno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
O P R T U N I D A D E ! 
JARDIM ITAMARA-
CÁ - 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, gara-
gem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote 
de 133m² documen-
tos em ordem para 
financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
Jardim Itamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de 
área contruída, em 
terreno de 400 me-
tros, com 3 dormitó-
rios, sendo uma suí-
te e um WC social, 
sala, cozinha, área de 
serviço, garagem p/ 
3 carros, todos com 
acabamento em piso 
frio, corredor lateral 
com 1,5 metros de 
largura, no fundo uma 
área do terreno com 
123m², com opção 
para outra construção, 
como casa terrea e/ou 
sobrado. Aceito per-
muta por casa de me-
nor valor, nos bairros: 
Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova 
I e II. O imóvel encon-
tra-se em perfeito es-
tado de conservação, 
não necessitando de 
gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Conta-
to direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. 
Doc: OK

Vendo casa no Jar-
dim Oliveira Camar-
go - 5 comôdos sala, 
cozinha, 3 dormitó-
rios, 2 banheiros e 
entrada para carro. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Va-
lor R$190.000,00. 
F.:(19) 3835-1210 / 
(19) 3834-8020 / (19) 
98316-2829 What-
sApp
CASA– VILA FUR-
LAN - 03 dorm.  sendo 
01 suíte, sala de estar 
e jantar, coz. planeja-
da, 02 wc, 01 lavabo, 
área de serviço, chur-
rasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² 
A/C  150M² - R$ 
390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA  -  03 dorm. 
sendo 01 suíte, 01 
WC, 03 sacadas, 
sala de estar, jantar 
e sala de tv, coz. 
p lane jada,  dorm. 
de empregada com 
WC, área gourmet, 
espaço p/ piscina 
com encanamento 
preparado, aqueci-
mento solar em to-
dos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² 
- R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com 
planejados, Sala, 
Cozinha com Plane-
jados, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cober-
tas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORA-
DA DO SOL -  02 
dormitór ios, sala, 
coz inha ,  banhe i -
ro, área de serviço 
e garagem 02 va-
gas A/C 125,00M² 
E  A / T  1 2 5 , 0 0 M ² 
-  R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F.:(19) 3935-1413
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Garagem 2 car-
ros com portão ele-
tronico, sala, cozinha, 
banheiro, 2 quartos 
sendo 1 suíte, parte 
superior lavanderia 
e banheiro. Estuda 
troca por terreno de 
menor valor como for-
ma de pagamento. F.: 
(19) 99735-5418. Tra-
tar c/ Antonio. Valor: 
R$ 380.000,00

Vendo casa Cond. 
Jd.  Park Real  – 
Casa nova em fase 
de acabamento: 3 
dormitórios (1 suíte), 
cozinha americana 
planejada, espaço 
gourmet, lavabo e 
banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem 
coberta para 2 car-
ros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vendo casa - So-
brado Jd. Moacyr 
Arruda – 2 dormitó-
rios com armários, 
1 suíte, ar condicio-
nado, sala de estar 
2 ambientes, lavabo, 
banheiro social, co-
zinha com armários, 
banheiro social, área 
de serviço,  chur-
rasqueira com pia, 
aquecimento solar, 
portão eletrônico, 
cerca elétrica e ga-
ragem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. 
R$560.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo ou Alugo 
Sobrado Cond. Jd. 
dos Aromas – 3 
dormitórios (1 suí-
te), escritório, sala 3 
ambientes, lavabo, 
churrasqueira, for-
no de pizza, amplo 
quintal, garagem para 
3 carros e área de 
lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Casa Jardim Aquá-
rios - Casa nova c/ 
3 dorms, sendo uma 
suíte, wc social, co-
zinha, área de servi-
ço, garagem cober-
ta para dois autos, 
piso porcelanato. R$ 
385.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Casa Vila Suíça - 
Sobrado com uma 
suíte, planejados, wc 
social, sapa para dois 
ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, 
despensa, wc, área 
gourmet e serviço. 
G a r a g e m  c o b e r -
ta para dois autos, 
com churrasqueira 
e forno de pizza.  A/
T300m A/C 180m. R$ 
720.000,00. F.:(19) 
99115-8368
Vende-se uma casa 
dois quartos, sala, 
cozinha, garagem 
coberta e área de 
serviços A.T. 125m² 
A.C.  99m².  Valor 
R$215.000,00. Aceita 
carro e Financiamen-
to. F.: (19) 99124-
2964

Vendo / Troco - Casa 
com 3 dormitórios sen-
do 3 suítes, garagem 
para 3 carros, área 
de lazer. Troco por 
2 casas construídas 
no mesmo terreno. 
Valor R$700.000,00 
Aceito propostas. F.: 
(19)99250-3154 Di-
reto com proprietário.
 

CASA -JD. MON-
T E  V E R D E  -  0 1 
dorm., sala, coz., 
W C ,  l a v a n d e r i a 
e  gar  01  vaga.  - 
R$750,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
S O B R A D O  - J D . 
MORADA DO SOL 
-  02 dorm. ,  sa la , 
coz., wc com box, 
área de serviço e 
garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
S O B R A D O  - J D . 
MORADA DO SOL 
- 03 dorm., sendo 
02 com sacada, sala 
para 02 ambientes, 
copa/coz. com bal-
cão planejado, 02 
WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso 
superior), churras-
queira e garagem 
02 vagas com por-
t ão  e l e t rôn i co .  - 
R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo 
S o b r a d o  C o n d . 
Jd .  dos Aromas 
– 3 dormitórios (1 
suí te) ,  escr i tór io , 
sala 3 ambientes, 
l a vabo ,  chu r ras -
que i ra ,  f o rno  de 
pizza, amplo quin-
tal, garagem para 
3 carros e área de 
lazer. R$3.000,00 
+  I P T U  +  C o n d . 
ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Aluga – se casa 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suíte c/ 
armár ios  embut i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336
Aluga-se Casa Jar-
dim Paradiso - Lindo 
sobrado com 3 sítes, 
c/1 master. Piscina e 
jardim. R$ 5.000,00 
+ iptu + cond. F.:(19) 
99166-8272

 
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cida-
de Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, ga-
ragem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Cen-
tro com 2 dorm. + 1 
suíte, todos os cô-
modos com armário, 
garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. 
(19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios 
(1 suíte), WC social, 
sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de ga-
ragem e home box no 
sub solo. Aceita per-
muta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vende - se Aparta-
mento Cocais II - 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Apar-
tamento Jd. Tropi-
cal – 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 
1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Sala 
Living - Bosqueirão 
Santos-SP - Frente 
prédio na praia F.: 

(13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 What-
sApp
A p a r t a m e n t o  2 
dorm, suite - Frente 
ao mar Vila Caiçara 
/ Praia Grande   F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 What-
sApp
 

Vendo ou Alugo 
apar tamento  no 
condomínio Bosque 
dos Indaiás - com 2 
dormitórios, sala em 
L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
 

Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Precisa-se de ca-
seiro para serviços 
gerais em sítio na 
estrada de Indaiatu-
ba para Monte Mor. 
Boa localidade para 
morar F.: (19)99736-
7983 ou  99619-2921 
(WhatsApp)
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
CHÁCARA – LA-
GOS DE SHANADU 
-03 dorm., sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, wc, área de 
serviço e garagem 
02 vagas. Grama-
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classificados
da e possui pisci-
na. A/C 258.78M² e 
A/T 5.280M² - R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara - Recanto 
das Flores Linda com 
planta aprovada para 
casa com piscina. Po-
mar, área gourmet, 
com churrasqueira , 2 
wcs, cozinha, dispen-
sa, logo com peixes. 
A/T500m A/C 200m² 
R$ 700.000,00. F.: 19 
99115-8368
Parque das Ban-
deiras - Chácara de 
1000 metros casa c/4 
dorms, 2 suítes. Em 
construção. Valor R$ 
320.000,00. F.: (19) 
97423-3079
V e n d o  C h á c a r a 
2.500m² Colinas do 
Mosteiro - fundo para 
o lago à 100 metros 
da portaria. F.: (13) 
99718-5517 / (13) 
99712-3768 What-
sApp
 

Terreno Condo-
mínio Terracota 
- Plano boa locali-
zação 1808m² R$ 
542.400,00 F.:(19) 
99115-8368
PQ SÃO LOUREN-
ÇO (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 150M2 
– R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
J A R D I M  A L I C E 
( Ú N I C O  L O T E 
NA RUA) 125M2 
– PLANÍSSIMO – 
R$1.100,00 P/ M2 
- F.:(19) 99762-7997 
/  (19) 3935-3294

Jardim Piemonte - 
311m².  Boa topografia 
R$ 160.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Europark Terreno 
Industrial - 1000m² 
ótima topografia R$ 
400.000,00 F.:(19) 
99166-8272
J a r d i m  B r é s c i a 
- Oportunidade úni-
ca, TERRENO com 
200m2, plano, na 
quadra H, com es-
critura e registro, 
R$165.000,00. Estu-
da -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 poden-
do construir 5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parcelo 
em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Vene-
za - 250m². Condomí-
nio com piscina adul-
to e infantil, salão de 
festas, play ground e 
campo. R$180.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vende-se Terreno 
Cond. Jd. dos Im-
pér ios –  225m² . 
R$150.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Terreno Comercial - 
Ótima localização R$ 
1.000,00 o metro. F.: 
(19) 99721-0395
Terreno - Condo-
mínio Terracota. 
P lano  boa  l oca -
lização 1808m² R$ 
542.400,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Cardeal - 
125m²  R$ 82.000,00 
F.: (19) 997423-0379

Vendo Terreno - com 
300m² Jardim Espla-
nada I, excelente lo-
calização e topografia, 
a 50 metros da Av. 
do parque ecoógico 
5 minutos do centro, 
próximo ao Colégio 
Objetivo e o novo 
Sumerbol, Padaria 
Suiça e Gianini, fácil 
acesso as rodovias. 
Doc: ok. Escriturado 
e registro. Contato F.: 
(19) 98288-1728. Pro-
prietário. Valor:  R$ 
235.000,00 Mil
Terreno Condomínio 
Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99718-5517 
/ (13) 99712-3768 
WhatsApp
 

Vende-se Ponto – Jd. 
Regina - Salão odon-
tológico - 40m² mobi-
liado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² constru-
ídos. Cozinha, mezani-
no, lav, 02 WC’s sendo 
01 adaptado p/ cadei-
rante. - R$4.000+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
Vendo Marcenaria 
instalada e funcio-
nando ( vendo também 
somente as máquinas) 
F.: (19) 97423-3123

 
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar 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 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 

1.MARIA DA SILVA TEI-
XEIRA com 91 anos, Vi-
úvo (a) , Sendo filho (a) 
de JOSE FRANCISCO 
DA SILVA e PIEDADE 
DE JESUS. Deixa filho 
(s): MANOEL, MARIA 
DE LOURDES , MARIA 
APARECIDA, MARIA 
DO CARMO, APARECI-
DO, PEDRO, MERCE-
DES. Falecido (a) em: 
06/05/2019, Sepulta-
do (a) no CEMITERIO 
DE JUARAMA-MT aos 
07/05/2019.

2.ANA MORO DO NAS-
CIMENTO com 80 anos, 
Casado (a) com AURE-
LINO CUSTODIO DO 
NASCIMENTO, Sendo 
Filho (a) de AUGUSTO 
MORO e REGINA AN-
TONIELI MORO. Deixa 
Filho (s): IDALINA, SO-
NIA (maiores), ALBERTO 
(Falecido). Falecido (a) 
em: 12/05/2019 a Cre-
mação foi no CREMATÓ-
RIO MUN. DR. JAYME 
AUGUSTO LOPES EM 
SP aos 13/05/2019.

3.BENEDITA VIEIRA 
CAETANO com 78 anos, 
Casado (a) com ANTO-
NIO CAETANO SOBRI-
NHO, Sendo filho (a) de 
AFONSO VIEIRA CO-
ELHO e SEBASTIANA 
RODRIGUES COELHO. 
Deixa filho (s): RITA, 
MARIA EUNICE, LUCÉ-
LIA, LEONIRSO, VERA, 
NEUSA e ALESSANDRA 
(todos maiores). Falecido 

NOTAS DE FALECIMENTO
(a) em: 18/05/2019, Sepul-
tado no CEMITERIO JAR-
DIM SANTO ANTONIO 
EM MOGI GUAÇU/SP aos 
19/05/2019.

4.OTACILIO VALERIO DE 
SOUZA com 88 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA APA-
RECIDA DE SOUZA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
VALERIO DE SOUZA e 
MARIA ROSA DE JESUS.
deixa filho(s): LUIZ 58, 
JOSE 54, FATIMA 53, NA-
TALINA 52, CLEIDE 50 e 
ANANIAS (FAL), Falecido 
em: 21/05/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/05/2019. 

5.CLAUDIO APARECIDO 
CAMARAN com 62 anos 
, Casado (a) com NEUSA 
DA SILVA CAMARAN sen-
do filho(a) de LAZARO CA-
MARAN e MARIA JOSE 
SELLES CAMARAN.deixa 
filho(s): MICHELE 18, Fa-
lecido em: 22/05/2019, e 
sepultado(a) no CEMITE-
RIO MUNICIPAL DE ITU-
PEVA aos 23/05/2019. 

6.JOÃO PIRES DA SILVA 
com 76 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA INÊS FRANCHI 
BARBOSA DA SILVA sen-
do filho(a) de JOSE LUIZ 
PIRES e PEDRINA MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
JOÃO CARLOS, NEI-
DE, SULEIDE, SANDRA 
( MAIORES ), Falecido 
em: 22/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/05/2019. 

7.DEMETRIO LUIZ SA-
LES DUARTE com 55 
anos , Casado (a) com 
MARIZA SAMPAIO DU-
ARTE sendo filho(a) de 
LUIZ ANTONIO DUARTE 
e MARIA DE LOURDES 
DE SALES. deixa filho(s): 
EDUARDO 27, DEIZA 25, 
Falecido em: 23/05/2019, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/05/2019. 

8.LIVRADA GONZALES 
LUCHETTI com 91 anos 
, Era Viúvo(a)  sendo fi-
lho(a) de PAULO GON-
ZALES e FLORENTINA 
BENITEZ, Falecido em: 
23/05/2019, e sepultado(a) 
no CEMITÉRIO MUNICI-
PAL DE SALTO SP aos 
24/05/2019. 

9.ANTONIO PIRES RIBEI-
RO FILHO com 69 anos , 
Casado (a) com MARIA 
EUNICE DOS SANTOS 
RIBEIRO sendo filho(a) de 
ANTONIO PIRES RIBEI-
RO e ENEDINA PEREIRA 
RIBEIRO.deixa filho(s): 
GLAUCIA 43,FABIO 41,TI-
CIANE 30        FILHOS TO-
DOS MAIORES, Falecido 
em: 23/05/2019, e sepul-
tado(a) no CEMT.. MEMO-
RIAL PARK  SUMARE-SP 
aos 24/05/2019. 

10.ROBERTO BRITTO 
DOS SANTOS com 68 
anos , Era Viúvo(a) de 
WANDA DE JESUS DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de CESAR BRITTO DOS 

SANTOS e ANIZIA MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
YONA 43,ROUSSEAU 
42,AUGUSTO 37,FANNY 
34 ,KYRILA 15, Falecido 
em: 23/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/05/2019. 

11.JOSE AUGUSTO FI-
LHO com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de ANA MARIA 
DA CONCEIÇÃO sendo 
filho(a) de JOSE FRAN-
CISCO MACHADO e 
DORVALINA CANDIDA 
FERREIRA.deixa filho(s): 
FRANCISCO, CREUZA, 
JOSE (MAIORES) JOÃO, 
MARIA (FAL), Falecido 
em: 24/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/05/2019. 

12.PAULO ROGERIO PI-
NEZI com 55 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de NELSON PINEZI e 
NAIR BORGES PINEZI. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 24/05/2019, 
e sepultado (a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/05/2019. 

13.MARIA PASTORA 
DE ARAUJO FERREIRA 
com 77 anos , Casado 
(a) com MIGUEL LUCIO 
FERREIRA sendo filho(a) 
de CICERO OLEGARIO 
DE ARAUJO e ENAURA 
MARIA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): MARIA APA-
RECIDA 54, IRACI 51, 
SONIA 49, JOSE CICERO 
48, EDIVAL  46, Falecido 

em: 25/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/05/2019. 

14.EURIDES CONSTAN-
TINO com 87 anos , Ca-
sado (a) com BENEDITA 
APARECIDA CONSTAN-
TINO sendo filho(a) de BE-
NEDITO CONSTANTINO 
e MARIA TESOTTO.deixa 
filho(s): MARIA DE FATI-
MA , MARIA APARECIDA 
(MAIORES)- BENEDITO, 
BENEDITA, ANTONIO 
(FALECIDOS), Falecido 
em: 26/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/05/2019. 

15.FRANCISCA DA CON-
CEIÇÃO, Era Viúvo(a)  
Falecido em: 26/05/2019, 
e sepultado(a) no CE-
MITÉRIO MUNICIPAL 
DE CABREUVA SP aos 
27/05/2019. 

16.ANTENOR PALU com 
65 anos , Era Divorciado(a) 
de MARIA DE JESUS SA-
LOMÃO GUEDES sendo 
filho(a) de NUNCIO PALU 
e ANTONIA RISSI.deixa 
filho(s): LETICIA, EDEMIL-
SON      FILHOS MAIORES, 
Falecido em: 26/05/2019, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 27/05/2019. 

17.BETI ALBRECHT PA-
CHELLI com 78 anos , 
Casado (a) com JOSE 
CARLOS PACHELLI sen-
do filho(a) de ALVINO 
ALBRECHT e EDWIG 
AMBRUST. NAO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
26/05/2019, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 27/05/2019. 

18.ANA PAULA NASCI-
MENTO BERNI com 42 
anos , Casado (a) com 

ADRIANO LUIS PEREI-
RA BERNI sendo filho(a) 
de LUIS CARLOS SILVA 
DO NASCIMENTO e MA-
RILENE PRADO NAS-
CIMENTO.deixa filho(s): 
STANLEY 24,STEVAN 22, 
Falecido em: 26/05/2019, 
e sepultado(a) no CEM.
MUNICIPAL DE ARTUR 
NOGUEIRA-SP aos 
27/05/2019. 

19.VILMA DE OLIVEI-
RA com 65 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOAQUIM QUERINO 
DE OLIVEIRA e ALZIRA 
CANDIDA.deixa filho(s): 
PALOMA  29, Falecido 
em: 27/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/05/2019. 

20.MARIA JOSE DOS 
SANTOS com 74 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 

filho(a) de JOSE FER-
REIRA DOS SANTOS 
e ANGELICA BORGES 
DOS SANTOS. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 27/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/05/2019. 

21.MANOEL LAUREN-
TINO DOS PASSOS 
com 92 anos , Era Vi-
úvo(a) de CATARINA 
OLIVEIRA DOS PAS-
SOS sendo filho(a) de 
LAURENTINO FRAN-
CISCO DOS PASSOS 
e MARIA FRANCISCA 
DA CONCEIÇÃO.deixa 
filho(s): VERA LUCIA  
57, RUBENS 54, Fale-
cido em: 27/05/2019, e 
sepultado(a) no CEM. 
SAUDADE SÃO MI-
GUEL PAULISTA   SP 
aos 28/05/2019.

R$400,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo escr ivani -
nha nova sem uso 
R$350,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo estabilizado-
res R$40,00 (Cada). 
Cabos com 3 pinos, 
caixas de som para 
computadores, tecla-
dos e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379 
Vendo cokpit com vo-
lante. R$1300. Tratar 
com Guilherme (19) 
99712-1426
Vendo Mesa de 8 
lugares 2 metros de 
comprimento por 1 
de largura. F.: (19) 
99292-6972

Vendo Guarda rou-
pa em Bom estado 
cor: Marfim 4 gavetas 
e 4 portas  Valor: 
R$190,00 F.: (19) 
98143-4184
V e n d o  P r e n s a 
C a m i s e t a / c a n e -
ca - Prensa plana 
30x42 para sublima-
ção de camisetas, 
almofadas, mouse 
pad, azulejo, mais 
Prensa para Ca -
necas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo berço - ber-
ço americano com 
colchão, jogo de len-
çol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-
2939
Vendo  30  Penas 
de  pavão  ve rde 
R$200,00 F.: (19) 
98174-5270
Vendo Mobilete mo-
tor 75 Caloi cor: Azul 
Ferrari F.:(19) 3875-
7624

 

Vende-se Idea 1.8 
Adventure Ano: 2015 
Cor: Branco Km: 37.700 
Único dono Cel: (19) 
99717-3218
Vendo Montana/13 - 
Modelo: Sport Valor: 
R$33.000,00 F.: (19) 
99122-7378
 

Ofereço-me como 
prestador de serviços 
de pedreiro, encanador, 
eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841
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 cui-
dadora de idosos F.: 
(19) 3875-7624
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