
A passarela metálica de pedestres e ciclistas, instalada sobre 
o Rio Jundiaí, será removida para dar lugar a uma nova ponte 
de concreto. A obra faz parte do projeto de requalificação da 
Alameda Coronel Antônio Estanislau do Amaral, em Itaici, 
que já está em execução. Em boas condições, a ponte será 
realocada no Parque Ecológico, ainda sem local definido. 
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Representantes da empresa apresentaram plano para corrigir acabamento da pavimentação
A Prefeitura de Indaia-

tuba embargou a obra de 
ampliação da rede de dis-
tribuição de gás natural 
encanado da Comgás no 
município. A empresa pa-
ralisou a obra na última 
quarta-feira (24), assim 
que foi comunicada sobre 
a decisão. Os trabalhos de-
vem permanecer suspensos 
até que a concessionária 
corrija o acabamento da 
pavimentação das ruas e 
avenidas que foram perfu-
radas. Representantes da 
Comgás apresentaram um 
Plano de Ação para atender 
as exigências.

A Administração Mu-
nicipal informa que está 
tomando as providências 
legais para apurar o fato 
ocorrido no dia 22 de 
julho, quando um guarda 
civil relatou ter encontra-
do um curativo plástico 
na refeição servida pela 
Omega Alimentação. A 
empresa afirma que abriu 
sindicância interna e que 
“está muita empenhada 
em elucidar os fatos e 
esclarecer a ocorrência 
aventada na refeição ser-
vida no dia 22 de julho”. 

Zé Neto & Cristiano 
abrem a Faici 2019 

SHOWS

P. A8

Apenas a equipe responsável pela recomposição do asfalto danificado tem autorização para trabalhar durante o embargo

A Faici começa na próxima quinta-feira, 2 de agosto, 
e a montagem do recinto do evento entra na reta fi-
nal. Outra novidade foi anunciada: o público poderá 
contar com o transporte público municipal como 
opção para chegar ao local da festa. A programação 
continua na sexta-feira, dia 3, com shows da dupla 
Roby & Thiago e a cantora Marília Mendonça.

P. A15

ROCK

Encerramento 
terá 2 bandas 
e Sinfônica



Editorial
Até quando? 

Artigo

Durante esta semana, segundo informações 
do portal G1, um vídeo viralizou nas redes 
sociais ao mostrar um acidente impressionan-
te na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em 
Campinas. Nas imagens, é possível ver um jo-
vem empinando uma moto na faixa da esquer-
da, sentido Indaiatuba, na altura do Jardim 
São José, quando é atropelado por um carro 
em alta velocidade. É impossível assistir sem 
se espantar com a violência do impacto.

Mas o que queremos discutir aqui é um assun-
to que já abordamos em edições anteriores: a edu-
cação no trânsito. Ninguém deve discordar que 
o motorista da moto foi imprudente. As imagens 
são prova concreta. A pergunta que fica é: o que 
leva um motociclista a empinar seu veículo em 
uma movimentada rodovia, no período da noite?

Seria a paixão pelo perigo, a certeza da im-
prudência junto às autoridades de fiscalização 
ou a necessidade de mostrar a proeza em ví-
deo para seu grupo de amigos? Não sabemos. 
A única certeza é que a “brincadeira” poderia 
ter custado a sua vida e também a de terceiros.  

É preciso começar agora uma campanha de 
conscientização no trânsito, para atingir em 
cheio - como as imagens desse vídeo - uma nova 
geração que está prestes a tomar as ruas e rodo-
vias de nosso Brasil. Não dá mais para esperar 
que as multas façam o papel do bom cidadão, de 
respeitar as leis de convivência no trânsito. Na 
verdade, penalizar deveria ser o último recurso. 
Em breve, o Mais Expressão apoiará uma cam-
panha para conscientizar os pedestres e motoris-
tas. Esperamos o seu apoio, sugestão e opinião. 
Assim construiremos um novo trânsito.  

Sorocaba ganha sua primeira 
usina de energia solar

Número de pacientes com 
hepatite cresce 20%

Sorocaba acaba de receber uma 
usina de energia solar fotovoltaica 
que vai gerar, em média, cerca 
de 7.200 kWh (quilowatt-hora) 
por mês. Para se ter uma ideia, 
esse montante é capaz de abas-
tecer,  mensalmente,  de 28 a 
30 residências. A usina contará 
também com o primeiro charging 
point para carros elétricos, alimen-
tado-os com a energia solar gerada 
pelas placas fotovoltaicas. 

O número de pacientes notificados com 
casos de hepatites virais no Brasil au-
mentou 20% de 2008 a 2018, de acordo 

com o Boletim Epidemiológico de 
Hepatites Virais 2019, divulgado na 
segunda-feira (22) pelo Ministério 
da Saúde. Em 2008, foram registra-

dos 35.370 casos. Dez anos depois, 
esse número saltou para 42.383.

Apesar do aumento, o levantamento 
apontou queda de 9% no total de mortes, 

saindo de 2.402 em 2007 para 2.184 em 2017.  
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Nós não somos felizes sozinhos.  “Havia um velho sentado à beira de uma estrada, na entrada de uma cidade”. Veio um 
viajante e sentou ao lado do velhinho. Enquanto os dois estavam ali conversando, chega um jovem e faz a seguinte pergun-
ta para o velhinho: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho olha para o jovem e diz assim: Que tipo de pessoas 
vive na cidade de onde você veio? E o jovem respondeu: Nunca vi pessoas ruins daquele jeito, egoísta, desanimada, aquilo 
não é lugar para viver, é um inferno, estou procurando outro lugar para morar. E aí como são as pessoas que vivem aqui? 
O velhinho respondeu: As pessoas aqui não são muito boas, não. São egoístas, só pensam no dinheiro, aqui ninguém gosta 
de ninguém. Só pensam em si mesmo. O jovem respondeu: Aqui eu não fico. E foi embora. Passando algum tempo estava o 
velhinho e o mesmo viajante sentado no mesmo local, aí chegou outro jovem e faz a mesma pergunta: Que tipo de pessoas 
vive nesta cidade? O velhinho olha para o jovem e faz a seguinte pergunta: Que tipo de pessoas vive na cidade de onde você 
veio? O jovem respondeu: Olha, aquilo é coisa maravilhosa. As pessoas são fantásticas. Eu me dava tão bem com as pessoas. 
Todo mundo me ajudava. Todo mundo se ajudava. Aquela cidade era uma comunidade, era uma coisa maravilhosa. E aí? O 
velhinho respondeu: Você nunca vai encontrar pessoas tão boas como o pessoal desta cidade. Aqui as pessoas fazem mutirões, 
mutirões para lá, mutirões para cá, cidade perfeita, todo mundo toma cerveja junto, conta piada, brinca. A qualquer hora que 
você precisar tem gente pra te ajudar. O jovem ficou morando na cidade. Aí o viajante olha para o velhinho e diz assim: Que 
tipo de pessoas vive nesta cidade? Um dia você diz uma coisa, e hoje você diz outra. Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O 
velhinho respondeu: O mesmo tipo de pessoas que vivem em qualquer lugar do mundo. Você pode ir para a Europa, para o 
USA, que lá vivem os mesmos tipos de pessoas. Depende de quem? De nós mesmos. Nós é que fazemos o ambiente onde nós 
moramos ou trabalhamos. QUER SER FELIZ, SE APRIMORE, FAÇA NOSSO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO SIGNA1, 
nos dias 21.22 e 23.09.2018

Hoje ter um servidor para pequenas empresas para armazenarem arquivos é coisa do passado. A comodidade de colocar 
seus arquivos em um ambiente de clouding computer ( nuvem ) é muito interessante, mas a segurança de dados nesse tipo de 
armazenamento costuma ser posta em dúvida.

Os fatores que ganham a confiabilidade no armazenamento em nuvem, como a facilidade no acesso dos arquivos em 
qualquer lugar, bastando ter uma conexão com a internet e os custos mais baixos para manter o serviço, trazendo vantagens, 
porém, algumas medidas para isso são necessárias. Neste artigo, vou apresentar  as possíveis ameaças ao cloud computing e 
como contorná-las para usufruir do serviço com tranquilidade. 

1 - Quebra de Segurança de dados 
Ambientes de nuvem enfrentam muitas das mesmas ameaças que as redes corporativas tradicionais, mas, devido à grande 

quantidade de dados armazenados em servidores de nuvem, os provedores tornam-se um alvo muito cobiçado pelos hacke-
rs. Quando uma quebra de segurança de dados ocorre, as empresas podem incorrer em multas ou podem enfrentar ações 
judiciais ou acusações criminais. As investigações de quebra de segurança e as notificações de clientes podem gerar custos 
significativos. Efeitos indiretos, como danos à marca e perda de negócios, podem afetar as organizações por anos.

2 - Senhas Fracas
Ataques frequentemente resultam de autenticação fraca, senhas fracas e gerenciamento de chaves ou certificados defi-

ciente.
Importante rever o que mais acontece de esquecerem de remover o acesso do usuário quando uma função de trabalho 

muda ou um usuário sai da organização ou a senha é feita sem se preocupar com a segurança
3 – Clones de site e aplicativos de celular
Praticamente todos os serviços em nuvem tem aplicativos .A segurança e a disponibilidade dos serviços em nuvem — de 

autenticação e controle de acesso à criptografia e monitoramento de atividades — dependem da segurança do aplicativo. 
Interfaces fracas expõem as organizações a questões de segurança relacionadas a confidencialidade, integridade, disponibi-
lidade e responsabilidade.

4 – Realize Backups contínuos
Realizar backups contínuos dos arquivos em nuvem é uma boa prática pois reduz a change de se algo aconteça com seus 

dados na nuvem você tem uma cópia do mesmo dentro de um HD externo ou pen drive .
Para garantir a efetividade do backup, auditorias devem ser realizadas, analisando se todos os backups estão sendo feitos 

corretamente, se nenhum dado está sendo perdido e se a imagem está, de fato, funcionando e poderá ser usada para restaurar 
arquivos da nuvem em uma situação critica.

Espero que essas informações sejam úteis para quem usa e quem pretente usar esses recursos modernos de compartilha-
mento de arquivos. 

Um forte abraço e até nosso próximo artigo

Somos o pensamos e fazemos

Arquivos na nuvem estão seguros?

Danilo Parizoto

José Trevisan



SIRLENE VIRGÍLIO BUENO RIC/PMI

Representantes da empresa apresentaram plano para corrigir acabamento da pavimentação

Prefeitura embarga obras da Comgás
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A Prefei tura  de 
Indaiatuba em-
bargou a obra 

de ampliação da rede de 
distribuição de gás natu-
ral encanado da Comgás 
no município. A em-
presa paralisou a obra 
na última quarta-feira 
(24), assim que foi co-
municada sobre a deci-
são. Os trabalhos devem 
permanecer suspensos 
até que a concessionária 
corrija o acabamento da 
pavimentação das ruas e 
avenidas que foram per-
furadas. Representantes 
da Comgás apresentaram 
um Plano de Ação para 
atender as exigências 
feitas pelo município. 
Apenas a equipe respon-
sável pela recomposição 
do asfalto danificado tem 
autorização para traba-
lhar durante o embargo.

Na tarde de quarta, 
o secretário de Obras e 
Vias Públicas, Robenil-
ton de Oliveira Lima, 
o Dothe, e sua equipe 
estiveram reunidos com 
representantes da Com-
gás para tratar do assunto. 
O secretário explicou 
que a decisão foi tomada 
com o objetivo de evitar 
o comprometimento do 
sistema viário urbano em 
consequência da obra. 
“Entendemos que a em-
presa não está aplicando 
o cuidado técnico neces-
sário na recuperação do 
pavimento asfáltico, dei-
xando o leito carroçável 
fora dos padrões mínimos 
aceitáveis para garantir a 

segurança de nossos mu-
nícipes”, explicou.

Desde o início dos 
t r aba lhos ,  a  Admi -
nistração Municipal 
registra reclamações 
da população sobre o 
comprometimento das 
condições de tráfego 
nas ruas perfuradas. 
“Em todos os casos 
foram solicitadas pro-
vidências imediatas por 
parte da empresa, mas 
o fechamento das valas 
continua não atendendo 
um padrão aceitável 
pela Prefeitura”, refor-
çou o secretário. 

Plano de Ação
No Plano de Ação 

apresentado à Prefeitu-
ra durante a reunião, a 

concessionária se com-
prometeu em revisar 
todos os pontos onde 
foram abertas as va-
las e ajustar o que for 
necessário no material 
usado para a cobertura, 
a fim de cumprir inte-
gralmente as normas 
vigentes e assegurar a 
qualidade dos serviços 

prestados. Nesses pon-
tos, 43 valas já deverão 
receber o pavimento 
definitivo. As valas 
que ainda precisam 
ser reabertas em razão 
do processo de execu-
ção do furo direcional, 
serão reforçadas com 
pavimento provisório 
composto por “asfalto 

frio” e devidamente 
sinalizadas. Pelo cro-
nograma proposto à 
Prefeitura, esses ser-
viços serão executados 
até hoje (26).

O Mais Expressão 
entrou em contato com 
a assessoria de impren-
sa da empresa, que en-
viou a seguinte nota. “A 

Comgás informa que 
está alinhada à Prefeitu-
ra Municipal de Indaia-
tuba e que fará a revi-
são do pavimento para 
assegurar a qualidade 
dos serviços prestados. 
Os trabalhos serão exe-
cutados até a próxima 
sexta-feira (26/07). A 
Comgás disponibiliza 
o telefone 08000 110 
197 para que a popu-
lação possa esclarecer 
qualquer dúvida sobre 
o andamento da obra”.

Ainda na reunião, 
a equipe da Secretaria 
de Obras solicitou uma 
comunicação da obra 
mais eficiente por parte 
da Comgás, para que 
a população tenha co-
nhecimento prévio dos 
pontos de trabalho.

Os fiscais das se-
cretarias municipais de 
Obras e Vias Públicas 
e de Planejamento e 
Engenharia acompa-
nharão as obras e farão 
as vistorias necessárias 
para verificar se o tra-
balho está de acordo 
com as exigências do 
município, seguindo 
as normas da ABNT 
(Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). 

Robenilton de Oliveira Lima, o Dothe, e sua equipe reunidos com representantes da empresa na tarde da última quarta-feira
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Na última sex-
ta-feira (19), a 
Secretaria Mu-

nicipal de Saúde con-
firmou dois casos de 
sarampo na cidade. O 
Departamento de Vi-
gilância Epidemiológi-
ca recebeu o resultado 
positivo do Instituto 
Adolfo Lutz, sendo clas-
sificado como impor-
tado residente e outro 
autóctone. Durante esta 
semana, foi feita uma 
ação de bloqueio vacinal 
no bairro Nova Veneza, 
ao redor da residência 
do caso confirmado.

O primeiro caso é de 
um menino de 10 anos, 
residente no Jardim Pau-
lista II, com duas doses 
da vacina tríplice viral, 
histórico de viagem re-
cente para São Paulo 

A Administração 
Municipal informa 
que está tomando as 
providências legais 
para apurar o fato 
ocorrido no dia 22 
de julho, quando um 
guarda civil relatou 
ter encontrado um 
curativo plástico na 
refeição servida pela 
Omega Alimentação. 
Um procedimento 
administrativo foi 
aberto para o esclare-
cimento dos fatos e a 
empresa será autuada 
caso seja comprova-
da a responsabilida-
de da mesma. 

A comunicação 
da ocorrência foi 
fei ta  à  Secretaria 
Municipal de Admi-
nistração por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Segurança 
Pública, que enca-
minhou um relatório 

Saúde realiza ação 
de bloqueio vacinal 

NOTA OFICIAL

Objetivo é evitar que sarampo se espalhe

Nota sobre alimentação fornecida  
aos funcionários públicos municipais
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capital e estudante da 
Escola Estadual Annun-
ziatta Leonilda Virgi-
nelli Prado. O segundo 
caso é uma menina de 
1 ano que não frequenta 
creche e não tem históri-
co de viagem, residente 
no bairro Nova Veneza. 

A criança apresentou 
os sintomas em maio e 
foi atendida em unidade 
de saúde privada em Sal-
to. A notificação chegou 
na segunda quinzena de 
junho por meio de la-
boratório particular. De 
acordo com a Vigilân-
cia Epidemiológica de 
Indaiatuba, há mais um 
caso em investigação.

Uma ação de blo-
queio vacinal foi rea-
lizada no bairro Nova 
Veneza, ao redor da 
residência do segundo 
caso confirmado. Rita 
Vaz, diretora do De-
partamento de Vigilân-

cia em Saúde, avalia as 
ações de forma positiva. 
“Estamos agindo para 
evitar que o sarampo 
se espalhe, pois é uma 
infecção viral altamente 
contagiosa. Além dos 
bloqueios nas famílias 
dos casos confirmados, 
há o bloqueio em torno 
da residência. Quando é 
caso suspeito, fazemos o 
bloqueio com as pessoas 
próximas”, conta. 

“Orientamos todas as 
Unidades de Saúde para 
conferir as carteirinhas 
de vacinação para manter 
em dia essa imunização, 
pois é isso que faz a di-
ferença para conter o sa-
rampo. Observamos que 
os adultos geralmente 
não estão com a carteira 
de vacinação em dia e 
por isso é importante ir 
até a unidade de saúde 
para tirar essa dúvida”, 
comenta Rita.

com cópias de fotos da 
refeição e do Boletim 
de Ocorrência apresen-
tados pelo guarda civil. 
Posteriormente, o Sin-
dicato dos Servidores 
Públicos Municipais 
de Indaiatuba também 
protocolou um ofício 
sobre o assunto. 

Após ser notificada, 
a direção da Omega 
respondeu que abriu 
sindicância interna para 
apurar o fato e que “está 
muita empenhada em 
elucidar os fatos e escla-
recer a ocorrência aven-
tada na refeição servida 
no dia 22 de julho na 
cidade de Indaiatuba.”. 

A empresa justificou, 
também, que todos os 
funcionários envolvidos 
no processo de produ-
ção, montagem e distri-
buição das refeições são 
treinados e seguem rigo-
rosamente os procedi-

mentos e condutas de 
higiene. Os colabora-
dores que trabalham 
com manipulação de 
alimentos com fe-
rimentos nas mãos 
s ão  r emane j ados 
para outra função, e 
é terminantemente 
proibido o uso de 
curativos plásticos 
como “band-aid”. 

No contrato fir-
mado com a Prefeitu-
ra consta a exigência 
de que todo o proces-
so de produção, mon-
tagem e distribuição 
das refeições tenham 
supervisão de pro-
fissionais técnicos 
e habilitados (nutri-
cionistas e técnicos 
em nutrição) e essa 
exigência  é  cum-
prida e fiscalizada 
frequentemente por 
parte da Administra-
ção Municipal. 
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Remoção faz parte de requalificação da alameda em Itaici; passagem vai para Parque Ecológico

DENISE KATAHIRA
redação@maisexpressao.com.br

A passarela metá-
lica de pedestres 
e ciclistas, insta-

lada sobre o Rio Jundiaí, 
será removida para dar 
lugar a uma nova pon-
te de concreto. A obra, 
realizada por empresa 
terceirizada, contratada 
por meio de licitação, é 
acompanhada pela Se-
cretaria de Obras e Vias 
Públicas, e faz parte do 
projeto de requalifica-
ção da Alameda Coronel 
Antônio Estanislau do 
Amaral, em Itaici.

Segundo o prefeito 
de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (MDB), a passa-
rela não será mais neces-
sária no local. “A ponte 
para passagem de pedes-
tres e ciclistas está em 
boas condições e será 
realocada no Parque 
Ecológico, ainda sem 
local definido”, disse em 
entrevista exclusiva ao 
Mais Expressão. 

Passarela de pedestres será realocada

Construída no final da 
Alameda Coronel Antô-
nio Estanislau do Amaral, 
a passarela tem cerca de 
55 metros de comprimen-
to por 2,5m de largura, 
com uma proteção lateral 
medindo 1,30m de altura. 
Ela foi projetada pela 
Secretaria de Obras e está 
ao lado da ponte de con-
creto existente no local. 
Instalada em 2017, a obra 
recebeu investimentos 
em torno de R$ 540 mil, 

com o objetivo de dar 
segurança para quem faz 
a travessia no local.

Antes da instalação 
da passarela, a passagem 
de pedestres e ciclistas 
era feita por um corredor 
estreito, na lateral da 
ponte de concreto que já 
existia no local, ao lado 
da passagem de veículos.

Obra
Com um investimento 

de R$ 8.442.113,02 e pre-

visão de conclusão em 18 
meses, a requalificação 
atingirá 2,1 quilômetros e 
ganhará quatro faixas de 
rolamento em toda a sua 
extensão, além de envol-
ver 27 mil m² de asfalto 
novo e de recapeamento; 
quatro mil metros linea-
res de calçadas e mais um 
quilômetro de novas ga-
lerias de águas pluviais. 

Pelo projeto, as in-
tervenções começam na 
altura da Rodovia SP-75 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Passarela não será mais necessária no local e como está em boas condições, será realocada no Parque, em local a ser definido

e se estendem até o tre-
cho inicial da Rodovia 
José Boldrini, na altura 
da portaria do Colinas do 
Mosteiro de Itaici, que foi 
duplicada em 2013. 

Entre as novidades 
do projeto está um novo 
sistema semafórico, o 
semáforo inteligente, 
que será instalado nas 
proximidades da Rua 
Suíça.  O semáforo que já 
funciona na confluência 
com a Avenida Ezequiel 

Mantoanelli será remo-
delado com novas faixas 
de conversão. “Esse se-
máforo foi instalado nas 
proximidades da nova 
rodoviária e também no 
Distrito Industrial. É um 
sistema de laço no chão, 
então para quem estiver 
na avenida o sinal estará 
sempre verde, porém na 
hora que algum carro vier 
da Rua Suíça o semáforo 
fecha por alguns segun-
dos”, explica Gaspar.

O prefeito conta ainda 
que a ciclovia não faz 
parte da requalificação da 
avenida de Itaici. “Infeliz-
mente não conseguiremos 
implantar uma ciclovia na 
avenida, pois isso geraria 
mais demolições, o que 
pode prejudicar o comér-
cio que existe por lá”, 
revela. Para garantir mais 
segurança aos pedestres, 
serão instaladas traves-
sias elevadas em quatro 
pontos da alameda, e as 
calçadas foram projetadas 
seguindo todas as normas 
de acessibilidade. 
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Quinta reunião, que acontece em Hortolândia, abordará o desenvolvimento regional e violência sexual  

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Duas palestras 
de temas atu-
ais serão mi-

nistradas na 5ª Reu-
nião da Associação do 
Parlamento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), presidi-
da por Hélio Ribeiro 
(PSB), também pre-
sidente da Câmara de 
Indaiatuba. A primeira 
tratará sobre o combate 
à violência sexual. A 
segunda, sobre políti-
cas de desenvolvimen-
to regional  em fase 
de implantação pelo 
Governo do Estado.

A pales t ra  sobre 
violência sexual será 
ministrada pela juíza 
de Direito Tatiane Mo-
reira Lima, que atua 
no Fórum Criminal da 
Barra Funda e atende 
diariamente crianças 
e jovens vít imas de 
violência sexual. Em 
entrevista ao portal 
Uol, concedida no mês 
de maio, ela disse que 
“é difícil ouvir sobre o 

Parlamento da RMC terá duas palestras

estupro de cinco, seis 
crianças por dia, por-
que você se identifica, 
se apega. No começo 
eu chorava muito. Pe-
gava o sofrimento para 
mim e não conseguia 
dormir de noite. Aos 
poucos fui aprendendo 
a trabalhar com isso”.

Ronaldo Daher, as-
sessor da Secretaria de 
Desenvolvimento Re-

gional, será o segundo 
palestrante. Tendo sido 
vereador e vice-prefeito 
de Colina, município 
do norte do Estado que 
pertence à microrre-
gião de Barretos, Daher 
discorrerá sobre as pro-
postas, ações e pro-
gramas do governador 
João Dória e do secre-
tário estadual Marco 
Vinholi ,  com vistas 

ao fortalecimento da 
capacidade de gestão e 
da governabilidade das 
regiões metropolitanas 
e das aglomerações ur-
banas do Estado.

Convite
A 5ª Reunião do Par-

lamento da RMC será 
realizada no dia 2 de 
agosto, no plenário da 
Câmara Municipal de 

DIVULGAÇÃO

Hélio Ribeiro, presidente da Câmara Municipal e da Associação do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, comanda reunião no próximo dia 2

Hortolândia, com as pre-
senças de autoridades 
do município anfitrião, 
como o presidente da 
Câmara Valdecir Al-
ves Pereira (Vereador 
Nego), o prefeito Ângelo 
Perugini (PDT) e o vere-
ador Cleuzer Marques de 
Lima (John Lenon), en-
tre outros representantes 
dos 20 municípios que 
compõem a região.

Segundo o presidente 
do Parlamento da RMC, 
Hélio Ribeiro, as reu-
niões têm sido muito 
produtivas. “Deixamos 
o convite a todos os ve-
readores e presidentes de 
Câmara que enfrentam 
questões semelhantes em 
seus municípios e que 
queiram debater e encon-
trar soluções comuns a 
todos nós”, convida.
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PROGRAMAÇÃO

Evento repetirá parceria com a SOU Indaiatuba durante os cinco dias de festa, que começa no dia 2

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Faici (Feira Agro-
pecuária, Indus-
trial e Comercial 

de Indaiatuba) começa na 
próxima quinta-feira, 2 de 
agosto, e a montagem do 
recinto do evento entra na 
reta final. No terreno loca-
lizado na Estrada General 
Motors, estão sendo mon-
tados a arena, camarotes, 
praça de alimentação e toda 
a estrutura necessária. Ou-
tra novidade foi anunciada: 
o público poderá contar 
com o transporte público 
municipal como opção para 
chegar ao local da festa.

A montagem começou 
no início do mês. O pro-
cesso de terraplanagem foi 
o primeiro a ser realizado, 
logo em seguida, parte das 
vigas de sustentação que 
compõem a arquibancada, 
camarotes e áreas cobertas 
da festa, como a praça de 
alimentação, chegaram ao 
recinto e foram montadas. 
Nos próximos dias, será 
concluída a colocação de 

Faici 2019 terá linha exclusiva de ônibus

coberturas e a decoração 
dos ambientes, com mobí-
lias e acessórios.

Transporte
Como na edição pas-

sada, em 2019 a comissão 
organizadora da Faici, com 
apoio da Prefeitura de In-
daiatuba, fechou parceria 
com a Santa Cecília Tu-
rismo (SOU Indaiatuba), 
empresa que administra as 
linhas do transporte público 
municipal, que beneficiará 
a população que pretende ir 
à festa de ônibus. Entre os 
dias 2 a 10 de agosto, a SOU 
disponibilizará um Atendi-
mento Operacional Especial 
exclusivo, saindo do bairro 
Jardim Tropical com destino 
ao recinto, e ainda linhas 
com ponto de partida no 
recinto e destino aos bairros 
no início da manhã.

O trajeto do Atendimen-
to Operacional Especial terá 
como ponto de partida o 
Polo Shopping Indaiatuba, 
localizado no Jardim Tro-
pical, e seguirá diretamente 
para o recinto da Faici, que 

fica na Estrada General 
Motors, s/nº, ao lado da 
Toyota. Este Atendimento, 
intitulada Polo Shopping/
FAICI, será disponibilizado 
aos usuários a cada hora, 
de acordo com a demanda, 
durante os dias da festa. 

Para ter acesso basta pe-
gar qualquer uma das linhas 
disponíveis no município, já 
que todas farão uma parada 
no Polo Shopping a partir 
das 18h30, o que permiti-
rá que os usuários façam 
a integração - durante o 
período de uma hora - até 
a festa. Além disso, todas 
as linhas da cidade terão 
como ponto inicial o recinto 
da Faici. Esse diferencial 
funcionará no início das 
linhas (noturno/madrugada) 
no sábado e domingo da 
primeira semana do evento, 
e de sexta a domingo na 
segunda semana. 

Dessa maneira, o públi-
co poderá curtir toda a pro-
gramação, que vai até a ma-
drugada, e retornar ao bairro 
de sua residência utilizando 
os ônibus municipais logo 

pela manhã. A lista com 
todas as linhas disponíveis 
e previsão do horário de 
passagem em frente ao re-
cinto está disponível no site 
www.faici.com.

Importante ressaltar que 
a integração das linhas só 
é permitida ao usuário por-
tador do cartão eletrônico, 
que pode ser feito gratuita-
mente com documento de 
identidade e comprovante de 
residência no Terminal Ro-
doviário Vereador Maurílio 
Gonçalves Pinto, localizado 
na Rua dos Indaiás, 1.791, 
no Jardim Belo Horizonte. O 
valor da tarifa é de R$ 4,10.

Rodeio
A programação do ro-

deio contará com a prova 
dos três tambores, quando 
as amazonas mostram na 
arena toda a habilidade 
e sintonia com o cavalo 
para completar o trajeto 
com velocidade e preci-
são, além das montarias 
em touro da Copa VR. 

Outro destaque será a 
etapa da Copa Wrangler 

Panther Cutiano, o único 
campeonato de montaria 
em cavalos do Brasil, que 
chega a Indaiatuba pelo 
quarto ano consecutivo. 
Assim como nos últimos 
anos, a estrutura da Faici in-
cluirá praça de alimentação 
e arquibancada cobertas, 
monitoramento por câmeras 
em todo o recinto e equipe 
de segurança especializada.

Dia 2 – Zé Neto & 
Cristiano 
Dia 3 – Roby & 
Thiago e 
Marília 
Mendonça 
Dia 8 – 
Marcio & 
Douglas e Diego 
& Victor Hugo 
Dia 9 – Jill Reis e 
Gusttavo Lima 
Dia 10 – 
Fernando & 
Sorocaba e 
Dennis DJ

FAICI 2019
Data: 2 a 10 de agosto 
Local: Avenida General 
Motors, s/nº 
(ao lado da Toyota) 
Informações: 
(19) 3264-0936  
Site e vendas online:  
www.faici.com 
Pontos de vendas:  
www.faici.com/ingressos
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Interessados no vestibular continuado devem se inscrever pelo site do Centro Universitário Max Planck
UniMAX segue com inscrições abertas 
POR TATIANE DIAS

IMPRENSA UNIMAX

Seguem abertas as 
inscrições para 
o Vestibular de 

Inverno da UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck de Indaiatu-
ba. Para isso, é necessá-
rio acessar o site www.
faculdademax.edu.br e 
agendar a prova, que 
pode ser realizada de 
segunda a sexta-feira, 
às 10h ou às 19h, ou 
aos sábados, às 9h30, 
no campus I, que fica 
na Avenida 9 de De-
zembro, 460, no Jardim 
Pedroso.

Aos que prestaram o 
ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio), a Uni-
MAX oferece bolsas que 
podem chegar até 100%. 
O desconto vai de 10% 
a 80% de acordo com o 
desempenho no ENEM 
e pode ser acumulado 
aos 20% de desconto 

concedido àqueles que 
realizarem o pagamento 
até o quinto dia útil de 
cada mês. Na matrícu-
la, utilizando a nota do 
ENEM, o candidato pode 
conquistar 30% de bolsa 
acrescida dos 20% de 
pontualidade.

A Campanha de pon-
tuação do ENEM é vá-
lida para praticamente 

todos os cursos da Uni-
MAX, exceto Educação 
Física, Enfermagem, 
Gastronomia e Medicina.  
Já para transferências e 
retornos, o desconto é 
de 20% de pontualida-
de mais 30% de bolsa 
para matrícula.

Sobre a UniMAX
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 moder-
na, 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).

Todos os cursos possuem no mínimo 50% de aulas práticas

PRORROGADO
Prazo para trabalhar no ENEM termina no dia 29

Até a próxima segun-
da-feira, 29 de julho. 
Este é o prazo para que 
professores e servido-
res públicos possam 
se cadastrar para tra-

balharem na aplicação 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
O período da inscrição, 
que era até 22 de julho, 
foi prorrogado para dar 

mais chances aos inte-
ressados.

A ideia é que os se-
lecionados possam atuar 
como certificadores re-
presentando o Instituto 

Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 
A autarquia é responsá-
vel pelo Enem, que este 
ano será aplicado em 

dois domingos, 3 e 10 
de novembro, em 1.728 
municípios brasileiros.

Pelo trabalho, os cer-
tificadores receberão R$ 
342 por dia de exame, o 
que equivale a R$ 28,50 
por hora de trabalho. 
Para participar é preciso 
se cadastrar na Rede Na-
cional de Certificadores 
(RNC), seja por meio do 
site (https://certificado-
res.inep.gov.br) ou do 
aplicativo para celular. 
Quem já tem cadastro 
de anos anteriores no 
sistema pode atualizar 

as informações ou fazer 
a inscrição diretamente.

Certificador 
Os certificadores são 

responsáveis por confe-
rir vários procedimen-
tos, como a chegada e 
a abertura dos malotes 
com provas e a distri-
buição das provas para 
os candidatos. Todo o 
trabalho é realizado por 
meio de um aplicativo, 
pelo qual são enviados 
alertas e relatórios ao 
Inep durante todo o pro-
cesso.

Vestibular 2019 UniMAX 
Centro Universitário
Max Planck
Inscrições: www.faculdade-
max.edu.br 
Provas: segunda a sexta, 
às 10h ou às 19h, ou aos 
sábados, às 9h30 
Local: Campus I  
Endereço: Avenida 9 de 
Dezembro, 460  
Telefone: (19) 3885-9900
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Rações, brinquedos, coleiras, produtos para banho, tudo com as melhores marcas e preços justos Profissionais capacitados para tirar as dúvidas dos clientes

Calçadão Pet inaugura mega loja
Os melhores produtos para seu animalzinho de estimação você encontra na Av. Geraldo Hackmann
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

No último dia 13 de 
julho, o Calçadão 
Pet inaugurou sua 

mega loja em Indaiatuba, 
com um ambiente produ-
zido e preparado especial-
mente para receber você e 
seu pet. Comandado por 
Fernando Tomé, o Calça-
dão Pet reúne os melhores 
produtos do mercado para 
seu animal de estimação. 

Fernando conta como 
surgiu a ideia de abrir o 
Calçadão Pet. “Sou apai-
xonado por animais, gosto 
demais. Analisando o mer-
cado, observei que o ramo 
pet estava em alta, pois a 
maioria das pessoas ama 
e tem um animal de esti-
mação em casa, que passa 
a fazer parte da família”, 
destaca. “Foi assim que, 
um ano atrás, surgiram os 
primeiros esboços do Cal-
çadão Pet. Por isso, abrir a 
loja é também a realização 
de um grande sonho, que 
queremos compartilhar 

com quem ama seus ani-
mais de estimação”.

No Calçadão Pet, você 
encontra diversas marcas 
de rações, uma grande 
variedade de brinquedos, 
ossos, coleiras, diferen-
tes tipos de gaiolas para 

pássaros, produtos para 
banho, sempre com as 
melhores marcas e pre-
ços justos. Além disso, o 
Calçadão Pet conta com 
profissionais capacitados 
para tirar todas as dúvidas 
dos clientes, realizando o 

melhor negócio.
Tantos diferenciais 

fazem do Calçadão Pet 
ponto de encontro obri-
gatório para quem ama e 
quer cuidar bem de seus 
animais. “Contamos com 
um atendimento especial 

FOTOS: JME

e estamos prontos para 
auxiliar os clientes, ofere-
cendo sempre os melhores 
produtos e preços. O Cal-
çadão Pet é a loja do seu 
animalzinho de estimação, 
venha nos visitar”, convi-
da Fernando.  

O Calçadão Pet está 
localizado na Avenida 
Geraldo Hackmann, 590, 
na Vila Brigadeiro Faria 
Lima (Cecap). Mais in-
formações pelo telefone 
(19) 3329-9980 ou pelo 
Facebook @calcadaopet. 
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Três jogos abrem 2º turno  
nas copas de society do IC
Equilíbrio tomou conta de estreia no Indaiatuba Clube
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Na manhã do do-
mingo, dia 21 de 
julho, três jogos 

da primeira rodada das 
duas copas de futebol so-
ciety do Indaiatuba Clube 
movimentaram a quadra.

Pela Copa Esqua-
dro Verona - categoria 
Veteranos, J.Ferres e 
Jornal Exemplo empa-
taram em 2 a 2.

Já na Copa Colégio 
Polo - Categoria Adultos, 

o Priority Solutions, cam-
peão do primeiro turno, 
estreou no returno com 
uma goleada de 11 a 3 para 
cima da Padaria Líder.

Fechando o dia, Ba-
lilla e Fisk fizeram um 
jogo muito equilibrado 
com posse de bola e 
bastante empenho na 
marcação e ficaram no 
empate por 3 a 3.

A rodada segue neste 
domingo com mais jogos 
pelas duas Copas do In-
daiatuba Clube.

Campeonato Amador 2019 
Rodada domingo, dia 28 
Horário  Campo   Times
11h00  Belo HorizonteMastiga       Samba x Camisa 10
13h30   Belo Horizonte Vila Flora x Unidos da 13
09h00  Bandeirantes Seati x APP
11h00 Bandeirantes       Atlético Paulista x Atlético Indaiá
13h30  Bandeirantes  Raça x Juventus
11h00  Oliveira  Oliveira FC x Morada do Sol
13h30 Oliveira  Viracopos x Santa Fé
09h00  Osan  Santa Cruz x Atlético Oliveira
11h00 Osan  Rêmulo Zoppi x Portuguesa
13h30 Osan  Jamel x Três Estrelas
15h30 Osan  São Francisco x Ipiranga
11h00 Ponte Preta Ponte Preta x Independente
13h30  Ponte Preta Operário x LBC
15h30  Ponte Preta Jardim Brasil x Atlético Mirim
11h00 São Conrado  Muleks da Praça x Ferroviário
13h30 São Conrado Meninos do Morro x Audax
15h30 São Conrado  Campo Bonito x Estrela
11h00  XV de Novembro   XV de Novembro x Sport
13h30  XV de Novembro   Democrata x Lyon
09h00 Centro Esportivo   Paquistão x Cruzado
11h00 Centro Esportivo   Morumbi x Vila Mercedes
13h30 Centro Esportivo   Schalke 94 x Internacional
15h30 Centro Esportivo   Juventude x Santa Clara

Primeria rodada contou com grandes jogos 

Equipe estreia diante do Araraquara, jogando em casa 

IMPRENSA IC

DIVULGAÇÃOBase do Primavera estreia neste sábado

ADI está no grupo B 
da Liga Paulista

Os meninos da catego-
ria de base do Primavera 
voltam a campo neste fi-
nal de semana pela segun-
da fase do Campeonato 
Paulista das categorias 
sub-15, sub-17 e sub-20.

Na primeira fase a base 
teve um excelente desem-

A equipe principal mas-
culina de futsal está no gru-
po B da Liga Paulista de 
Futsal. Considerada a elite 
da modalidade no Estado de 
São Paulo, a Liga Paulista 
estreia no próximo dia 31.

A LPF conta com a par-
ticipação de 18 times, que 
se dividem em dois grupos 
de nove e se enfrentam 
em turno único. Os seis 
melhores de cada chave 
avançam para a próxima 
fase que, até a semifinal, é 
disputada em jogos de ida 
e volta. A final, ainda sem 
local definido, é disputada 

2ª FASE

FUTSAL

penho, e agora equipe se 
prepara para enfrentar 
grandes adversários e as 
partidas serão cada vez 
mais complicadas.

O sub-15 está no gru-
po 12 com Noroeste de 
Bauru, Corinthians e Por-
tuguesa Santista. Sua es-

treia será amanhã (27) às 9 
horas fora de casa contra a 
Portuguesa Santista.

O sub-17 ficou no gru-
po 14 com Portuguesa 
Santista, Francana e Ju-
ventus. Assim como sub-
15 os meninos irão até 
Santos também no sábado 

às 11 horas para enfrentar 
os donos da casa.

Já o sub-20 está no 
grupo 07 com Santos, 
São Bernardo e Ponte 
Preta. A estreia da equipe 
será no sábado ás 15 ho-
ras contra o São Bernar-
do na casa do adversário.

em apenas uma partida.
O grupo A é composto 

por: Botucatuense, Taboão, 
Magnus Futsal, Jundiaí, 
Pulo do Gato/Sesderma, 
São Caetano Futsal, São 
José Futsal, Taubaté Futsal 
e Tempersul/Dracena.

Já o grupo B conta 
com: Indaiatuba, Bauru, 
Hortolândia, Intelli, Mogi 
das Cruzes, Santo André, 
Corinthians, Araraquara, 
e Yoka Guaratinguetá. 
A equipe estreia no dia 
8, às 19h30, contra a 
equipe de Araraquara no 
Ginásio do XII de Junho.

TABELÃO



Na manhã dessa se-
gunda-feira (22), guar-
das civis localizaram 
uma motocicleta furtada.

A moto foi furta-
da na madrugada de 
domingo. Indivíduos 
pularam o muro de uma 
residência no Jardim 
Esplanada e soltaram os 
pinos da trava do portão 

Na noite de último do-
mingo (21) um motociclis-
ta identificado Francisco 
José Raulino de Freitas de 
53 anos morreu após aci-
dente no Parque Ecológico.

Segundo informações 
de testemunhas, a vítima 
perdeu o controle da moto 
ao fazer a curva e acabou 

FLAGRANTE MORTE
Guarda Civil localiza motocicleta furtada Motociclista morre

em acidente dia 21automático, o que per-
mitiu sua abertura.

Eles se evadiram com 
o veículo, porem a mora-
dora da residência per-
cebeu a falta do veículo 
somente por volta de 9h.

A Guarda Civil foi 
acionada, um regis-
tro de atendimento foi 
confeccionado e a pla-

A11Violência doméstica tem novos casos
Três ocorrências foram atendidas pela Guarda Civil de Indaiatuba durante o final de semana
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Guarda Civil de 
Indaiatuba regis-
trou três ocorrên-

cias de violência domésti-
ca no final de semana.

A primeira ocorrência 
foi atendida no sábado (6), 
na Rua Orlando Barnabé, 
no Jardim Morada do 
Sol, quando a solicitante 
entrou em contato com a 
Guarda Civil, relatando 
uma briga de casal.

A viatura 110 des-
locou até o endereço 

informado e localizou 
a vítima, que estava 
coma mão sangrando 
devido a um corte, e 
um hematoma no rosto.

Enquanto os guardas 
realizavam o primeiro 
atendimento da víti-
ma, o autor da agressão 
retornou ao local. Ele 
foi detido e conduzido 
a delegacia de polícia, 
onde o delegado deter-
minou sua prisão em 
flagrante por violência 
doméstica. A vítima foi 
socorrida até a Unidade 
de Pronto Atendimento.

A13

Ameaça
A segunda ocorrência 

também foi registrada no 
sábado (6), na Rua Val-
ter Gut, no Jardim Mo-
rada do Sol. Segundo as 
informações apresenta-
das, uma discussão teve 
início quando a mulher 
chegou em casa. Ela aca-
bou por desferir um tapa 
no marido, que então a 
ameaçou com uma faca.

Os guardas fizeram 
contato com o casal, e 
nenhum deles desejou 
realizar uma representa-
ção formal na delegacia 

caindo, com o impacto 
acabou batendo a cabeça 
contra o guard-rail, mor-
rendo no local.

A perícia foi aciona-
da para apurar as causas 
do acidente, a via do 
Parque Ecológico viu 
interditada até a retira-
da do corpo.

de polícia.
A terceira ocorrên-

cia foi registrada na Rua 
Antônio Martiliano de 
Campos, no Jardim Alice.

No local dos fatos a 
mulher relatou ter sido 
agredida com empur-
rões. Todos foram con-
duzidos até a delegacia 
de polícia, onde o De-
legado ouviu as partes. 
Como a vítima não de-
sejava representar con-
tra o autor, o delegado 
determinou somente a 
confecção de um bole-
tim de ocorrência.

ca da moto inserida no 
sistema de monitora-
mento da cidade.

Na segunda-feira, por 
volta das 6h, a viatura 
112 foi averiguar uma 
motocicleta suspeita, 
estacionada, na Rua Ma-
ria Cecilia Ifanger, no 
Jardim Califórnia.

Ao  consu l t a r em 

a placa da moto, os 
guardas constataram 
ser a motocicleta fur-
tada na madrugada do 
dia anterior.

Tudo foi apresenta-
do na delegacia de polí-
cia, onde foi elaborado 
um boletim de ocorrên-
cia e a moto devolvida 
ao proprietário.

Uma das vítimas foi levada à Unidade de Pronto Atendimento



Crime em Indaiatuba foi registrado na noite do último dia 17 de julho

COI ajuda encontrar veículo 
utilizado em roubo de cargas
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na manhã da úl-
tima sexta-feira 
(19),  Guardas 

Civis de Jundiaí abor-
daram um veículo Jeep 
Renegade, utilizado no 
roubo de uma empresa 
de Indaiatuba.

O crime em Indaiatu-
ba aconteceu na noite 
da última quarta-feira, 
quando indivíduos in-
vadiram uma empresa 
no distrito industrial e 
roubam mais de R$11 
milhões em produtos.

A Divisão de Inteli-
gência da Guarda Civil 
de Indaiatuba reuniu in-
formações sobre o caso, 
e chegou até um veículo 
Jeep Renegade, utilizado 
pelos criminosos.

O veículo estava com 
uma placa falsa, que foi 
inserida na CRIM, a Cen-
tral Regional de Inteli-
gência e Monitoramento.

Na manhã desta sex-
ta-feira, um veículo Jeep 
Renegade entrou na ci-
dade de Jundiaí e o sis-
tema de monitoramento 
identificou o veículo 
como suspeito, pois, es-
tava com uma placa com 
queixa de furto.

A Guarda Civil de 
Jundiaí abordou o veícu-
lo e constatou que dois, 

ASSALTO
Motorista passa horas em poder de bandido

Na noite de sexta-fei-
ra (19) um motorista de 
aplicativo passou horas 
em poder de bandidos. 

Tudo começou quan-
do o motorista foi soli-
citado para uma corrida 
na Rua das Orquidea, no 
local um indivíduo en-
trou no carro e mandou a 
vítima seguir em frente, 
sendo que poucos metros 
adiante, pediu para pegar 
um segundo indivíduo.

Em seguida eles pe-
diram para que o moto-
rista fosse em direção ao 
bairro de Itaici, sendo 
que próximo ao super-
mercado Miranda de 
Itaici, a dupla anunciou 
o assalto, dizendo para 
vítima que entregasse 

o dinheiro, um deles 
aplicou uma gravata na 
vítima e outro retirou o 
dinheiro do seu bolso.

Os ladrões ordenaram 
que o motorista parasse 
o veículo, em um local 
no bairro Oliveira Ca-
margo, um deles desceu, 
mas logo retornou para o 
automóvel, em seguida 
indicou para vítima ir até 
o bairro Lauro Bueno.

Na Avenida Manoel 
Ruz Perez, os ladrões 
desceram do carro e 
ordenaram que a vítima 
fosse embora, em segui-
da eles fugiram.

A vítima ligou para a 
Guarda Municipal infor-
mando o ocorrido, dizen-
do que estava vendo os 

dos quatro ocupantes, 
eram vítimas de um se-
questro, que estavam em 
poder de criminosos.

Uma das vítimas, rela-
tou que eles estavam em 
um caminhão transpor-
tando uma carga de carne, 
quando foram abordados 
na Rodovia Anhanguera, 
onde criminosos assu-
miram a direção do ca-

minhão e tomaram rumo 
ignorado. Eles foram 
obrigados a seguir com o 
restante da quadrilha no 
veículo Jeep.

Os criminosos deti-
dos pela Guarda Civil 
de Jundiaí confessaram 
fazer parte de uma qua-
drilha de roubo de carga 
e indicaram alguns en-
dereços utilizados pelo 
bando.

Em um dos endere-
ços foram localizadas 
as placas utilizadas no 
Jeep Renegade para 
fazer o roubo na cidade 
de Indaiatuba.

Os criminosos fo-
ram encaminhados até 
a Delegacia de Polícia 
de Jundiaí, onde o de-
legado responsável de-
cretou a prisão de dupla 
em flagrante.

A DIG de Jundiaí 
agora trabalha com to-
das as informações para 
descobrir o paradeiro do 
restante da quadrilha.

CONSTRAGIMENTO
Acusação de roubo    
gera reclamação

Uma senhora identifi-
cada como Terezinha de 
Jesus Andrade Antônio, de 
71 anos, passou momentos 
de constrangimento em 
uma farmácia na Rua dos 
Indaiás, na Vila Brizzola.

Na manhã de quarta-fei-
ra (24), Terezinha chegou 
na farmácia e comprou 
uma cartela de antigripal 
no valor de R$ 10. Neste 
momento, a vítima conta 
que fez uma pergunta para a 
faxineira do estabelecimen-
to, e em seguida efetuou o 
pagamento e foi embora. 

A faxineira, juntamente 
com outro funcionário do 
estabelecimento, suspei-
tou que senhora não havia 
pago o medicamento. Am-
bos foram atrás dela e a 
abordaram no meio da rua.  

Constrangida, a senho-
ra ligou para as filhas que 
compareceram ao local 
para perguntar sobre o 

ocorrido. A filha da víti-
ma, a advogada Luciana 
Andrade, questionou a 
atitude dos funcionários 
perante a gerente Sheila, 
que explicou o que havia 
ocorrido no momento que 
sua mãe saiu da loja.

Ainda no estabeleci-
mento, esteve presente o 
supervisor das lojas em 
Indaiatuba, Josivaldo Se-
rafim Nunes, que afirmou 
que serão tomadas provi-
dências internamente no 
estabelecimento.

Em nota, a rede Dro-
gal informou que “sobre 
a situação envolvendo a 
cliente Terezinha de Jesus 
Andrade, lamentamos e 
ressaltamos que este não 
é nosso procedimento 
padrão de atendimento. O 
assunto está sendo acom-
panhado pelo Departa-
mento Jurídico para as 
devidas providências”.

ROUBO
Comércio é alvo 
de assalto na 3ª

Na tarde de terça-feira 
(23), um estabelecimento 
comercial localizado na 
Avenida Visconde de In-
daiatuba foi assaltado.

Segundo depoimento 
da representante da loja, 
dois indivíduos entraram 
e anunciaram o roubo. 
A vítima possuía um 

envelope contendo uma 
quantia no valor de dez 
mil reais, que foi levado.

Ainda de acordo com a 
vítima, um dos indivíduos 
estava em posse de uma 
faca e roubou o celular da 
recepcionista do estabe-
lecimento. Ninguém foi 
preso até o momento.

GUARDA CIVIL
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dois indivíduos. Ele foi 
informado que deveria ir 
até à delegacia e registar 
um boletim de ocorrên-
cia, que somente após o 
registro, poderiam enca-

minhar a ocorrência para 
divisão de investigações 
da Polícia Civil. Diante 
disso, a vítima compare-
ceu até o plantão policial 
e registrou o caso.

Véiculo foi ultilizado em roubo de carga na cidade de Jundiaí 

Terezinha mostra comprovante de pagamento em farmácia
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Concerto encerra Festival de Rock. que terá ainda Torture Squad e Dr. Sin

Sinfônica de Indaiatuba  
anuncia Queen in Concert

Horóscopo de 26/07 a 01/08
Por Alex Costa Guimarães
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A final da 17ª edi-
ção do Festival 
de Rock acon-

tece no próximo final de 
semana, com dois even-
tos abertos ao público. 
No sábado, dia 3, as dez 
bandas classificadas nas 
eliminatórias se apre-
sentam e a Naguetta, de 
Osasco, vencedora da 
edição 2018, será atração 
durante a apuração. Após 
o anúncio do vencedor, as 
bandas Torture Squad e 
Dr. Sin assumem o palco. 
Pela primeira vez, o en-
cerramento oficial acon-
tece no domingo, dia 4, 
com o espetáculo Queen 
in Concert, da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba, 
com regência do maestro 
Paulo de Paula. 

No dia 3, a partir das 
15 horas, a ordem de 
apresentação das bandas 
finalistas foi decidida por 
sorteio: Hutal (Indaiatu-
ba), Audiozumb (Fran-
co da Rocha), Hunger 
(Indaiatuba), Kêiscara 
(Alfenas/MG), Banda 
DVS (Indaiatuba), Ban-
da Doma (Guarulhos), 
Aslam (Indaiatuba), De-
sacato S.A. (São Paulo), 
Mushgroom (Jundiaí) e 
Azoo (Osasco).

Por volta das 19h30, 
sobe ao palco do Festival 
de Rock a Torture Squad, 
uma das maiores bandas 
de thrash/death metal 
do Brasil e que também 
será uma das atrações do 

Rock in Rio deste ano. 
Encerrando as atrações da 
noite, a Dr. Sin, um dos 
principais nomes do hard 
rock brasileiro, apresenta 
sua mais recente turnê e 
nova formação, composta 
pelos irmãos Ivan e An-
dria Busic e Thiago Melo.

Concerto
Seguindo a filosofia de 

que em música não exis-
tem divisões, a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
volta às ruas com o espe-
táculo Queen in Concert, 
com regência do maestro 
Paulo de Paula. No pro-
grama, clássicos da banda 
inglesa como Love of my 
Life, We Are the Cham-
pions e I Want to Break 
Free, entre outros. No 
palco, a orquestra contará 
com as participações espe-
ciais do grupo Villa Jazz, 

do cantor Guga Costa e 
do Coral Cidade de In-
daiatuba. A apresentação 
acontece dia 4 de agosto, 
domingo, às 18 horas, no 
palco externo montado 
próximo à Concha Acús-
tica do Parque Ecológico. 
A entrada é franca. 

Com forte trajetória 
na música popular desde 
2000, nos últimos anos 
Guga Costa também tem 
se destacado através de seu 
trabalho de intérprete-cria-
dor, na busca do diálogo 
entre os universos popular 
e erudito. Dentre suas prin-
cipais influências estão o 
rock, a música brasileira e 
a música de câmara. Entre 
2010 e 2011, integrou o 
naipe de tenores do Coro 
da Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo, onde 
trabalhou com maestros 
nacionais e internacionais 

Torture Squad será uma das atrações do Rock in Rio 2019 e se apresenta em Indaiatuba no próximo dia 3

O ariano continua vivendo experiencias que o permitem 
conhecer mais sobre si , e ao mesmo tempo esse é um 
período de prazeres ou dedicação aos seus filhos.  Gastos 
com familiares (filhos principalmente). Encerrando algu-
mas situações no ambeinte de trabalho ou o trabalho estará 

em mudanças. Reveja sua maneira de se expressar.

O taurino  tende a vivenciar certas dificuldades nos 
assuntos domésticos, familiares ou dentro de casa. Tenha 
paciencia, seu parceiro comercial, conjugal ou seus filhos 
estão vivendo a necessidade de reaprenderem a arte da 
comunicação. Gastos com estudos ou cursos rápidos. 
Ambiente de trabalho difícil ou sofrendo mudanças.

O geminiano estará focando assuntos que possam trazer benefícios em sua 
vida material. Descobrirá o que precisa ser feito para mel-
horar suas oportuniades e chances de crescimento materila, 
mas será importante ter força para implantar as devidas 
ações. Aprenda a tomar decisões quando seu coração e sua 
mente estiverem de comum acordo.

O canceriano precisa desenvolver por estas semanas a arte 
de saber expressar o que sente. Sua habilidade de falar e de 
pensar precisa ser mais exata e menos envolvida em suas 
emoções ou melindres. Gastos podem ocorrer devido suas 
emoções serem fortes, ou por situações familiares ou muito 
relacionados a algum objeto de consumo. Evite gastos desnecessários.

Para aquele leonino que já passou o aniversário, parabéns 
e agora é so focar no progresso em sua vida. Para aquele 
que ainda não passou pelo inferno astral, esse período tende 
a ser dificil com os amigos,  e com seus projetos pessoais 
que tderam uma travada , aguarde mais essa semana, pois 

a partir da próxima os caminhos tendem a se abrir.

O virginiano vivencia seu inferno astral e com ele a ne-
cessidade de recolhimento, mas também seus sonhos e 
projetos parecem alvos dificeis de atingir. Tenha paciência, 
pois agora fatos que farão surgir situações e oportunidades 
começam a agitar em esferas superiores e trarão as possi-
bilidades para suas conquistas pessoais.

O libriano vive momentos tensos, onde a violência ou 
problemas familiares podem vir a provocar stress em sua 
vida. Familiares podem ser uma fonte de problemas. Suas 
dificuldades estarão relacionadas com o esforço de liberar 
seu poder pessoal no meio em que vive.

Muitas situações estão ocorrendo na vida do escorpiano, 
poderá ter que enfrentar sua dificuldade em ser diplomático, 
poderá lidar com sua vida profissional e com os contratos 
comerciais ou conjugal. E o risco de cirurgia, ou acidente 
tende a ser um fato. 

Os sagitarianos continuam em plena fase de expansão, sua 
filosofia de vida, sua religiosidade, seu entendimento de 
vida e sua capacidade de perdoar fatos e pessoas em sua 
vida estão abertas todas essas possibilidades desta forma 

sua intuição e sua expansão mental estará ocorrendo. Além disso, novas 
pessoas farão parte de sua vida.

O capricorniano diante dessa fase intensa que vive tem agora 
a possibilidade de renovar suas atitudes, sua forma de agir, 
seu planejamento, ao mesmo tempo, seu lar, sua familia 
sofre profundas mudanças. Filhos do nativo estão em fase 
de reforma, de mudanças de sentimentos ou desenvolvendo 
sua inteligência emocional por meio de situações de forte emoções.

O aquariano continua vivendo o processo de reformar sua 
mente. Os outros ajudam o nativo a ver certas facetas de seu 
comportamento que não enxergava antes. Estará encerrando uma 
forma antiga de ser e iniciando uma nova atitude em sua vida. 

Essa semana pode ser mais dificil para a saúde ou para 
situações de trabalho para o pisciano. Sua comunicação 
pode causar conflito em seus relacionamentos pessoais, 
ou em seus projetos de vida. Agora pode ser um momento 
um tanto quanto impopular para o nativo.

renomados. 
O grupo Villa Jazz 

nasceu em 2001, junta-
mente com a escola de 
música Vila Jazz, através 
da visão de seis amigos 
em proporcionar a toda 
Limeira e região uma 
perspectiva diferenciada 
no ramo musical. Vários 
projetos foram apresen-
tados desde então, sempre 
visando a qualidade e a 
versatilidade no repertó-
rio, indo de Elis Regina a 
Jimmy Hendrix.

O primeiro concerto 
ao lado de uma orques-
tra aconteceu em julho 
de 2004, com a Sinfô-
nica de Limeira. Desde 
então, a junção banda e 
orquestra se torna cada 
vez mais forte, unindo 
diferentes gêneros musi-
cais com formações inu-
sitadas e diferenciadas.
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A Nova Loja

Flor de Lis

Bar do Alemão - DELIVERY

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

Sua casa já está em fase de acabamento e agora é hora de 
você pensar na decoração. Na Adelaide Decorações você 
encontra o que há de mais moderno em cortinas, persianas, 
tapetes, carpetes, colchas sob medida, almofadas e papel de 
parede. Faça um orçamento sem compromisso. Sempre com 
os melhores preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 
/ (19) 99763-2829. 

A noite da sexta-feira, dia 19, no Indaiatuba Clube não poderia 
começar mais agitada, animada, cheia de energia e com uma 
galera exalando positividade. Com o salão social do Clube 
tomado por associados e convidados amantes do ritmo que por 
anos vem dominando as academias de todo o Brasil, o IC realizou 
a MasterClass zumba Flash. Com a participação de professores 
do Clube e convidados, a festa, mais uma vez, foi um sucesso.

Ligue no Delivery do Bar do Alemão e saboreie a fantástica 
parmegiana. Ligue já! Fone: 3816-8600 / 3816-8899 Av. Coronel 
Antônio Estanislau do Amaral, 630 – Itaici - Indaiatuba/SP

Casamento 
de Claudia 
Quitzau e 
Dhouglas 
Brondani. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes. 

Julia com o 
lindo Logan 
para consulta 
na Clínica 
Bicho Amigo

A Flor de Lis está com uma excelente Promoção de Inverno: Pacote 
com 4 escovas – cabelo curto R$120,00, cabelo médio R$140,00 
e cabelo longo R$160,00. Aproveite e agende o seu horário pelos 
Fones: (19) 3825-0623 / (19) 99921-7576. Imperdível!

A linda família Ana, com os pais Junior e Nicole no Kostela 
do Japonês saboreando a maravilhosa costela super macia.

 Os simpáticos amigos, Fernando, Márcio, Max e Victor 
essa semana no restaurante Kostela do Japonês

A coleção Peônia 
que acabou de 
chegar na A 
Nova Loja está 
deslumbrante. 
Vestidos de noiva 
com detalhes 
incríveis e muito 
brilho. Pedraria, 
transparência, 
renda e cetim se 
misturam com muito 
glamour. Se você 
vai casar a melhor 
dica está ai! (Venda 
e aluguel) vá 
espiar! R. Ademar, 
de Barros, 1011 - 
Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: 
www.anovaloja.com.br

Douglas, Tamyres, Raquel e Otávio da A. Martini Corretor 
de Imóveis, recebem com muito carinho o presente do 
Mais Expressao, um delicioso Bolo da Made
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Milton, Renato e Ricardo no Cintra Restaurante

O Projeto 9 Musical preparou mais uma Roda de Samba, que aconteceu no último dia19, reuniu muitos amigos que 
curtiram o melhor do Samba com o grupo Casa Caiada e os músicos convidados

Robson e Mayra no Grenelle Gastro Pub

A linda Yasmin candidata na final estadual do Miss 
São Paulo Teen Infantil com o prefeito Nilson Gaspar, 
aguardando ansiosa para a grande final estadual que 
acontecerá em outubro. Boa sorte a todas!

Janaina e Edson curtindo a noite e aproveitaram para 
saborear as deliciosas pizzas da Pizzaria Torrelaguna

Claudio e Lindislei na Pizzaria Torrelaguna, que fica na 
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587, Itaici.

CLUBE 9 DEJULHO

Grenelle Gastropub

Atente ao cardápio do Grenelle Gastro Pub para amanhã 
sábado (27/07). No almoço a famosa Feijoada do Cheff que 
está fazendo o maior sucesso e a noite o maravilhoso Festival 
de Risoto. Pegue a família chame os amigos e vá saborear 
esses incríveis pratos! Av. Conceicão, 250. Fone: (19) 3834-
4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

A VI feijoada do Rotaract club de Indaiatuba Votura acontece no próximo dia 18 de agosto, domingo das 12hs as 16hs 
na Chácara I do Juka. O evento beneficente em prol da ONG CECAL com o valor do convite a R$40. Convites a venda 
com os associados do club, ou com Bruna (19) 99977-7869 ou Luma (19) 99249-2641. Garanta já o seu!
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO - ATENTO

ANDRESSA, 26/07

ANTONIO M., dia 27/07

FABIANE, 25/07

MARIA, 27/07

JESUINO, 20/07

ANTONIO, dia 23/07

CLEUSA, 20/07

ILENIR, dia 27/07

RONALDO, 23/07

JULIO, dia 28

O Simetria Restaurante firmou mais uma parceria com o 
sommelier Juarez Donizete para realizar, hoje 26, o Jantar 
Enogastronomico de Inverno. Pensado especialmente 
para o público de Indaiatuba e região, o evento tem 
início às 19h30 e dará aos visitantes a oportunidade 
de harmonizar os pratos da noite com as sugestões do 
sommelier. Para mais informações ligue (19) 2117 6600.

A caríssima amiga Adriana e eu, Boanerges Gonçalves, 
fomos nos deliciarmos com as deliciosas comidas do 
Daisho Japanese Food. 

No sábado 13/07 o Tornados recebeu os Templários de São Bernardo, em Indaiatuba, para um jogo amistoso. 
Com foco na preparação para o Super 16, foi uma oportunidade para todos os jogadores participarem da partida. 
A equipe de Indaiatuba venceu por 54 a 29. Agradecemos aos amigos de São Bernardo pela visita e pelo jogo. 

Chegou no Parque Mall a cafeteria Duckbill Cookies & 
Coffee, que foi inaugurada ontem, dia 25. Especializada 
em cafés e cookies americanos, funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h, além dos sábados, das 8h às 13h. 
A Duckbill traz é um espaço diferenciado e aconchegante.

Giovani e Isabela, na pizzaria Babbo Indaiatuba que 
fica na Av. Presidente Vargas, nr. 1540

Raul e Renata Penteado, da IDSP Arquitetos, em 
sua última passagem por Portugal. Mais um cliente 
chegando, sejam muito bem vindos ao Mais Expressão.
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Tiago Costa com a linda princesa Emanuelle e seus 
cachinhos dourados, que ficaram ainda mais lindos 
pelas mãos desse maravilhoso profissional, na festa 
de debutante de sua irmã Maria Eduarda. Tiago e sua 
equipe estão sempre prontos para atendê-los. Ligue e 
agende Fone.: (19) 98324-1599

Rosane Magalhães, Cecília Miagawa, Emilene Bellon, 
Cristiane Torres na  SIX Deluxe, no Preview de Verão 2020 que 
aconteceu no dia 16/07. Parabéns as coleções estão lindas.

Nalva Dias e Alexandre Siqueira comemoraram quatorze 
anos de casamento. Parabéns ao casal!!!

A Multicoisas é a 
maior rede de varejo 
brasileira da área de 
utilidades, com produtos 
para necessidades de 
reparos, acessórios e 
utilidades do cotidiano,  
a Equipe Multicoisas 
do Shopping Jaraguá 
está sempre buscando 
atendê-los com atenção 
e eficiência. O Mais 
Expressão agradece 
a confiança em nosso 
trabalho.

Carla, Lucimara , Márcia , Camila , Isabela e Alexandra do 
Instituto Yázigi. Quase 70 anos de história, ensino de idiomas 
e cidadania, com foco em Consciência Global, Qualidade, 
Inovação e Modernidade, quer saber mais ligue.: (19) 3816-2416

No dia 21/07 aconteceu no Quintal da Vó o Encontro de Fuscas, que contou com a presença 
de amigos que se juntam pela mesma paixão, a de carros antigos. Parabéns a todos, o 
encontro foi um sucesso.Turma do Curso de Portaria e Controle de Acesso da Atento Cursos, realizado no dia 20

A Campanha do Agasalho do Votura foi um projeto 
“express”, para arrecadar ao máximo roupas de frio 
para serem entregues para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, como os moradores de rua. 
Apensar da campanha ter sido apenas durante uma 
semana, conseguiram arrecadar muitas peças de 
roupas como, calças jeans, camisetas de manga longa, 
agasalhos e cobertores
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negócios & classificados
Nº 857

planejada, Wc social, lavanderia, 02 vagas de ga-
ragem. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

AP04512 - RESIDENCIAL PORTO PRÍNCIPE - AU 
75m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala 02 
Ambientes (Estar e Jantar), WC Social, Cozinha 
Planejada C/ Coifa e Cook Top, Lavanderia e Ga-
ragem P/02 Autos Cobertos. R$ 1500,00 + COND 
+ IPTU.

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com armário), 
sala para 2 ambientes, cozinha com armários pla-
nejados, 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.

VENDA

TE05788 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - TERRE-
NO COM 513,08m² - Boa topografia - Excelente 
Localização - R$ 513.000,00

AP01088 - VILLAGE AZALEIA - AU 67m² - 03 dor-
mitórios, WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
190.000,00

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

CA08355 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - casa 
nova com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 am-

bientes, cozinha americana, wc social, lavande-
ria, área de churrasqueira com pia, chuveiro nos 
fundos e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
Condomínio com portaria 24 horas e área de la-
zer completa. R$ 550.000,00

CA08339 - JARDIM VALENÇA - AT 138,80 m² 
AC.114 m² LINDÍSSIMA CASA, 03 dormitórios 01 
suíte, WC social, cozinha ampla, sala, lavanderia 
coberta, paragem para 02 autos, excelente loca-
lização, R$ 352.000,00

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL 
NOVO EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA IN-
FRAESTRUTURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL 
RESIDENCE - 03 dormitórios todas com venezia-
nas automatizadas sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, área gourmet, porcelanato 
em todos os ambientes, preparação para ar con-
dicionado e aquecimento solar. R$490.000,00.

CA08180 - JARDIM REGENTE - AT. 160 m² AC 
100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
planejada, lavanderia, WC social, churrasquei-
ra com balcão e garagem para 2 autos. Imóvel 
com porcelanato e piso laminado, suíte com pia 
dupla e preparação para ar condicionado. R$ 
349.000,00.

CA08382 - Jardim São Francisco - AT 125m², AC 
152,90m², 03 Dormitórios (Sendo 02 Suítes), 
WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha 
Americana Planejada, Lavabo, Área de Servi-
ço, Edícula e Garagem P/ 02 Autos Coberto. R$ 
498.000,00.

LOCAÇÃO

SSL00935 - Ótimo salão para locação em Indaia-
tuba, em excelente localização, avenida super 
movimentada, em frente ao ponto de ônibus, 
com grande visibilidade. Com 120 m², 2 banhei-
ros. O imóvel está adaptado para pizzaria com 
balcões, fogão a lenha e deposito - R$ 4.000,00 
+ IPTU.

CH0883 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m², AC 
160m² - 02 dormt, sendo 01 ste , sala 02 ambts., 
copa, cozinha, lavanderia coberta , pomar c/ vá-
rias frutas. R$ 700.000,00/Locação: R$ 2.700,00 
com condomínio e IPTU.

AP03691   - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 
3 dormitórios com armários sendo (1 suíte), sala 
para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia 
e garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24 horas. 
R$ 1.700,00 + COND + IPTU

AP04521-AU.90m² 03 Dormitórios, sendo 01 
suite com armário, sala, cozinha planejada, Wc 
social, lavanderia  e 02 vagas de garagem. R$ 
1.600,00 + COND. + IPTU

AP04537- AZALÉIA - AU.62 m²- 02 Dormitórios, 
Wc social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00 + 
COND.+IPTU

AP04521- CIDADE NOVA - AU.90 m² - 03 Dormi-
tórios, sendo 01 suíte com armário, sala, cozinha 

AP04508 -APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO EXCELEN-
TE - CENTRO - AU. 85 m² - 2 dormitórios (01 suíte), WC social, 
sala 02 ambientes com sacada, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem coberta para 02 autos. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

CA08376 - JARDIM UNIÃO - AT 150m², AC 92m², 02 Dormitórios 
(Sendo 01 Suíte), Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), Cozinha 
Planejada, WC Social, Área de Serviço, Quintal e Garagem p/02 
Autos (01 Coberto).

AP04448 - Jardim Regente - Apartamento térreo AU 89,00 m², 
com 2 dormitórios, wc social, Sala, Cozinha planejada, Lavanderia, 
churrasqueira, quintal , 2 ar condicionado e garagem para 1 auto. R$ 
270.000,00

CA08381 – BEIRA DA MATA - AC 270m² - AT 360,00m² - EXCE-
LENTE IMÓVEL - SP - 3 suítes com planejados e ar condicionado, 2 
salas com ambientes, 5 WC social, cozinha com planejados e cook-
top, varanda, quintal, escritório com armários, área gourmet, piscina, 
4 vagas. Sala ampla com banheiro de apoio no piso superior além 
de todo acabamento do imóvel moderno e alto padrão. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.

CA08294 - 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 ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + Condomínio + IPTU.

CA08383 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC. 154 m² - sobrado 
com 3 dormitórios (sendo 1 planejado), sala de jantar integrada 
com sala de estar, cozinha planejada, WC social, lavabo, área 
de churrasqueira, lavanderia e garagem para 2 autos. Excelente 
localização próximo ao Parque Ecológico e supermercado Good 
Bom. R$ 385.000,00.



B2 Imóveis

JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO E 
COOKTOP E ARMÁRIOS EM-
BUTIDOS, QUINTAL AMPLO, 

AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, FORNO PIZZA, 

FOGÃO DE LENHA, VARANDA 
NAS PORTAS DOS QUARTOS 
E NA FRENTE DA COZINHA. 
GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E DESCOBERTA 

PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093

4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 
SALA EM 3 AMBIENTES, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-

ÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 
SUITES, 10 BANHEIROS, SALA 
DE ESTAR, SALA DE JANTAR 

AMPLA, COZINHA, LAVAN-
DERIA, ÁREA GOURMET, 

JACUZZI, ACADEMIA, SALÃO 
DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME 

THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES 
ORNAMENTAIS, GARAGEM 

PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM. R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$1.000.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LAN-
ÇAMENTOS TERRENOS EVI-

DÊNCIAS   333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – 
TE00018 TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JARDIM PRIMAVERA – 
TE00020

TERRENO 136,37 M²
R$ 130.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – 
VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 

M²  R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015 TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRA-
COPOS TR 000009
TERRENO 999 M²

R$ 220.000,00

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 (CON-
DOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUI-
ÇA-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

CASA JD. ESPLANADA PAR-
QUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE, COZINHA, ÁREA 

GOURMET, GARAGEM CO-
BERTA, AR CONDICIONADO E 

ENERGIA SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. 
VISTA VERDE – CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARA-

GEM. R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, 02 SALA, COZINHA, 
COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, 

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 
03 BANHEIROS, SALA DE ES-

TAR, SALA DE JANTAR, COPA, 
COZINHA, CHURRASQUEIRA, 
FOGÃO Á LENHA, LAVANDE-

RIA, GARAGEM PARA 05 CAR-
ROS, POMAR, JARDIM. NÃO 
TEM PISCINA. R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ
 – CC 00094 03 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUITE, AMPLA 
SALA, LAVABO, COZINHA, BA-
NHEIRO, GARAGEM PARA 02 
CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.

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

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, 

SALA EM 3 AMBIENTES, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-

ÇO,3 VAGAS
R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO, CASA COM 02 DORMITÓ-

RIOS, 01 AMPLA SUITE COM 
BANHEIRA, COPA, COZINHA, 
AMPLA SALA, BANHEIRO SO-
CIAL E QUINTAL. GARAGEM 

PARA 02 CARROSCOBERTOS 
E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM 

CONDOMÍNIO COM: SALA, 
LAVABO, COZINHA, LAVANDE-
RIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 
01 SUITE, CHURRASQUEIRA 
COM MAIS 01 QUARTO E 01 
BANHEIRO, GARAGEM CO-

BERTA PARA 02 CARROS E 02 
VAGAS DESCOBERTAS.

R$ 600.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096

02 SUITES AMPLAS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, COZI-

NHA E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – 
CA03147 EXCELENTE SOBRA-
DO: 04 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 SUITE, SALA 02 AMBIEN-
TES, COZINHA, LAVANDERIA, 

CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PEZZA, AREA GOURMET, 

EDICULA ABERTA, 04 WC, 
04 VAGAS DE GARAGEM. R$ 

680.000,00

CASA COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00097

 03 DORMITÓRIOS SENDO 02 
SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, COZINHA, GARA-
GEM,ÁREA DE LAZER COM 

PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) 
SENDO UMA COM CLOSET 

GRANDE E AR CONDICIONA-
DO, WC SOCIAL, SALA DE TV, 

SALA DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 
6M DE ALTURA, JARDIM EM-
BAIXO DA ESCADA. SALA DE 

APARTAMETO TERREO. 
IDEAL PARA SOLTEIRO, 

IDOSO,  E QUEM ESTÁ COME-
ÇANDO A VIDA.

R$ 250.000,00

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, CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 
WC,01 VAGA GARAGEM. R$ 

290.000,000

VENDA CASAS  

JARDIM DO VALLE
 II-  CA03148

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, AREA DE 

SERVIÇO, EDICULA COM 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM. ACEITA CARRO 
ATÉ  R$ 40.000,00.

R$ 212.000,00

JARDIM OLIVEIRA
 CAMARGO –CA03146

 CASA 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 
VAGA DE GARAGEM COBER-
TA. ACEITA FINANCIAMENTO. 

DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO.

EDÍCULA COM  01 DORMITÓ-
RIO, SALA. GARAGEM PARA 

02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI 
– CA03149

03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, 02 

WC, LAVANDERIA, EDICULA 
COM 01 DORMITORIO, SALA, 

COZINHA, GARAGEM PARA 02 
CARROS. ACEITA PERMUTA  
NA CIDADE DE INDAIATUBA. 

R$ 265.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141 
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA AMPLA, COZI-
NHA TIPO AMERICANA, BA-

NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 
GARAGEM COBERTA

R$ 285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS.
R$ 290.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, 02 SALAS, 

COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—
CA03140 03 DORMITORIOS 

SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, SALA 
DE JANTAR, SALA DE ESTAR 
AMPLA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUECE-

DOR SOLAR, GARAGEM
R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074  02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL 
– CC 00053  03 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, CHURRASQUEIRA 

R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111 3 DORMITÓRIOS, 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA GOURMET. 2 

VAGAS R$ 435.000,00

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA PLANEJADA, WC, 
01 VAGA R$ 1.000,00 (INCLUSO 

CONDOMINIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00945
02 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE,SALA COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO, 02 WC, GARA-

GEM. R$ 1.200,00

JARDIM MORUMBI – 
AP 0094002 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA AMERICANA, 
VARANDA, WC, 02 VAGAS, . 
R$ 1.300,00 INCLUSO COND. 

E IPTU

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, WC, 

GARAGEM R$ 1.350,00 + CON-
DOMINIO- R$ 140,00 

+ IPTU R$ 90,00

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)

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) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, 

BANHEIRO, COZINHA. SEM 
GARAGEM

R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO 
R$ 355,00 + IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO R$ 160.000,000 

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC,01 VAGA.

R$ 175.000,000 + R$ 200,00 
(CONDOMINIO)

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM 

SALA COZINHA E 
BANHEIROR$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – 
AP00948 02 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA, WC E GARA-
GEM R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZI-

NHA E BANHEIRO, 01 VAGA R$ 
175.000,000 + R$ 313,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZI-
NHA E BANHEIRO (MOBILIA-

DA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

BOSQUE DOS 
INDAIAS – AP0000

02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC, GARAGEM.

R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO 
– AP00946 APARTAMEN-
TO  TODO PLANEJADO , 

02 DORMITORIOS, SALA 02 
AMBIENTES,COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO,WC GARAGEM  

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS

 E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
SALAS COMERCIAIS NO DIS-

TRITO

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

 OFFICE PREMIUM- SALA 
COMERCIAL – SL 00347
SALA COM 77 M², COM

 BANHEIRO  

JD. AMERICA - SL 00355
100 M², 02 AMBIENTES, 02 WC 

SENDO 01 ADAPTADO
R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)

JD. MORADA DO SOL - 
SL 0036450 M² + 2 WC

R$ 950,00 (IPTU INCLUSO)
JD. DO VALE- SL 00366

98 M², 02 WC
R$ 800,00

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

INCLUSO)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, R$ 2.000 + R$ 

154,00 (IPTU)

EXCELENTE GALPÃO CIDADE 
NOVA – SL00346

 250 M²  R$ 3.500 + IPTU

BAIRRO COLIBRIS – SL00371 
SALÃO COMERCIAL,  280 

M² COM 04 BANHEIROS R$ 
3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, 

COZINHA, ESCRITÓRIO E 
VAGA PARA 10 CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CON-
DOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEI-
TÓRIO, WC, VESTIÁRIO.

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

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE 
DE SALTO  JD. CIDADE -  CA 
03133 01 DORMITORIO, COZI-
NHA, WC, 01 VAGA DE GARA-
GEM – CASA DE FUNDOS R$ 

450,00 

CENTRO – CA02904
QUARTO, COZINHA E BA-

NHEIR0 ,VAGA DE GARAGEM 
PARA MOTO

R$ 600,00 + IPTU DE R$ 30,00

JARDIM MORADA DO SOL 
– CA03151 01 DORMITORIO 

,SALA , COZINHA, WC, AREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM 

PARA MOTO
R$ 800,00 ( IPTU INCLUSO)

CASA NA CIDADE 
DE SALTO  JD.  CIDADE – CA 

03132 02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA, WC E VAGA 

DE GARAGEM
R$ 850,00

JARDIM OLIVEIRA 
CAMARGO – CA03146

CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL,E 01 
VAGA DE GARAGEM COBER-

TA. 
R$ 900,00 + IPTU R$ 60,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, LA-
VANDERIA E 01 VAGA. INCLU-

SO ÁGUA E IPTU R$ 950,00

CHACARAS AREAL 
– CA 03115 02 DORMITORIOS 

SENDO UM SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, 02 VAGAS DE 
GARAGEM R$ 1.700,00 + R$ 

142,00 (IPTU)

JARDIM  ESPLANADA II – 
CA03144 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA,  WC, 04 VA-
GAS DE GARAGEM

R$ 1.950,00

CASA COMERCIAL-
CENTRO CA03119

04 SALAS SENDO 1 SUITE, 
RECEPÇÃO, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS 

DE GARAGEM.
R$ 2.500

JARDIM ITAMARACÁ – 
CA03147

EXCELENTE SOBRADO: 04 
DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIEN-

TES,COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PIZZA, AREA GOURMET, 
EDÍCULA ABERTA,  04 WC,04 

VAGAS DE GARAGEM. R$ 
2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – CA03150
CASA COMERCIAL  , 02 DOR-
MITORIOS,SENDO 01 SUITE,-
SALA, COPA,COZINHA, ES-

CRITORIO,WC, GARAGEM. R$ 
2.500,00 + IPTU  R$ 160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 COM SUITE, 
2 SALA, COZINHA, EDICULA, 
ÁREA GOURMET COM CHUR-

RASQUEIRA.
SALÃO 100 M² 02 WC

R$ 4.300

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)

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 
SUITES, 10 BANHEIROS, SALA 
DE ESTAR, SALA DE JANTAR 

AMPLA, COZINHA, LAVAN-
DERIA, ÁREA GOURMET, 

JACUZZI, ACADEMIA, SALÃO 
DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME 

THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES 
ORNAMENTAIS, GARAGEM 

PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   
EDIFICIO VITÓRIA REGIA – 
AP00943 02 DORMÍTORIOS, 

SALA, COZINHA, WC, GARA-
GEM R$850,00

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA.

R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMI-
NIO) + 154,00 IPTU

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)

BELA VISTA – AP00947
APARTAMENTO COM 02 DOR-
MITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, BANHEIRO, MÓVEIS 

PLANEJADOS NA COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, VARAN-

DA. GARAGEM PARA  02 
CARROS.

R$ 1.150,00 + CONDOMINIO R$ 
340,00 + IPTU R$ 80,00

PARQUE TOMAS DE 
AQUINO – AP00553

02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, 
01 VAGA DE GARAGEM CO-

BERTA, SEM ELEVADOR.
R$ 1.260,00 ( COND. E IPTU 

INCLUSO)

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)



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,chur-
rasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem descoberta 
para 6 carros
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão 
comercial na frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com clo-
set),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão ele-
trônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,chur-
rasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem para 1 
carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,co-
z,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  com 
pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavanderia,área 
gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,-
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,lavan-
deria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 MIL – 3dorms,sala de 
estar,coz,lavanderia,wc de empregada,sacada,garagem co-
berta para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobilia-
do,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sa-
la,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CHACARAS E SITIOS
 
CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,la-
vanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a 
lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,la-
vanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churrasqueira,fo-
gão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,-
cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de 
estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,chur-
rasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.

AP00626 – APARTAMENTO – JARDIM DO SOL– 02 Dormitórios 
sendo 01 suíte, sala de estar e jantar, varanda e garagem - Área 
construída 55m² - R$750,00 + Condomínio (Venda R$ 170.000,00).

CASA PISO SUPERIOR – JD. MORADA DO SOL - 02 dormitórios, 
sala cozinha, wc social, área de serviço, garagem coberta para 01 
carro - Área construída 75m² - Terreno 125m² - R$ 900,00+IPTU.

CA01066 – CASA – JD. PAULISTA II - 02 dormitórios, sala, 
cozinha, wc e garagem para 01 carro. - Área construída 70m² 
- R$ 950,00 Isento de IPTU.

CA03881 – CASA PISO SUPERIOR – JD. UNIÃO - 02 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, wc, área de serviço e 
garagem 01 vaga. (Garagem compartilhada) - Área construída 
60m² - R$ 1.100,00.

SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,coz,-
dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina d’água,la-
go com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 -  
40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa 
de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tan-
que de água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E 
CASA - 2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS 

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem 
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
CECAP – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,quartinho nos fundos,garagem
ITAMARACA – R$1300,00 – 2dorms (1st com closet),sala,-
coz,wc,as,garagem.
VL. CASTELO BRANCO – R$1800,00 – 3dorms (1st com 
a/e),sala,copa,coz,wc social,lavanderia fechada,quintal 
grande com gramado artificial,ventilador em todos os cômo-
dos,portão eletrônico,garagem
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hidro,ar 
condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,coz c/a/e 
e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de despejo,área 
de churrasqueira,portão eletrônico,garagem para 2 carros,-
cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3500,00 – Casa frente : 2 dorms,sala,co-
z,wc,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,coz,wc,garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de 
garagem coberta. SEM CONDOMINIO
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 40m²,wc
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estrutura 
para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,-
cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC pri-
vativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,ser-
viço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para 
cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,-
sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DE-
POIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso por-
celanato,ar-condicionado,pia,espaço para esterilização,salas 
com wc privativo. Incluso : secretária,água,luz,telefone,iptu. 
Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
WC, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, coz. 
planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, mezanino, 
jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios (sendo 1 suíte c/ hidro), 
sala de jantar c/ cozinha integrada, sala de estar, varanda 
ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula c/ área de 
serviço, sala ampla, WC e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) c/ 
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 integra-
das, 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
CA03882 – VILA SUÍÇA – 4 dorms (2 suítes - 1 Master e 1 
Demi-suíte), coz.  planejada, lavand, lavabo, 1 suite p/ hóspede, 
salão de festas de 45m², área gourmet c/ churrasq, piscina 5 
X 9, quintal, garagem coberta p/ 3 carros, aquecedor solar e 
circuito fechado c/ câmeras HD e sensores de presença em 
toda área externa. R$980.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha 
americana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro social 
e garagem coberta para 2 carros. Em fase de acabamento. 
R$550.000,00
CA03907 – JD. MONTREL RESIDENCE – 3 dorms (1 suíte), 
sala de jantar e estar, cozinha, área gourmet, jardim, WC, 
lavabo, lavanderia e 1 vaga de garagem. R$550.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 suíe), 
sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, lavabo, copa, 
coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms c/ WC de empregada, 
piscina, churrasq, varanda, depósito, garagem p/ 4 carros e área 
de lazer completa. R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno 
em Condomínio ou apartamento.

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e port 24h. R$165.000,00
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.
AP01358 – EDIFÍCIO ATENAS – 3 dorms (1 suíte c/ closet), am-
pla sala p/ vários ambientes,  escritório, coz. planejada, 3 vagas 
de garagem, depóstio e área e lazer completo. R$1.200.000,00.

CHÁCARAS

CH00637 – REC. DOS PÁSSAROS - Casa principal: sala p/ 
vários amb, sala de estar, sala de jantar e sala de jogos e TV, 
4 dorms, toda avarandada. Piso superior: Mezanino, suíte 
master c/ varanda.
Piso Inferior: 3 dorms (1 suite), WC, copa, coz. Planejada, 
desp, lavand e área de serviço. Casa de hóspede: sala, quarto e 
coz, toda avarandada. Área Gourmet, área de lazer e garagem 
coberta p/ 4 carros. R$2.200.000,00

TERRENOS

TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e 
campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.
TE01751 – CENTRO EMP. DE INDAIATUBA – 1629,07m². 
R$70.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03457 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$550,00 isento de IPTU
CA03571 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e coz. 
R$600,00 + IPTU

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, coz 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
CA03903 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ garagem). 
R$1.000,00 isento de 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

CA03906 – JD. CALIFÓRNIA – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03901 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), sala, coz 
e 2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, coz 
e gar. R$2.500,00 + IPTU
CA03909 – JD. ADRIANA – 4 dorms (3 suítes), sala 2 amb, sala, 
copa, coz, desp, gar e área de lazer. R$3.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02950 – MORADAS DE ITAICI - 2 dorms, WC, sala 2 amb, 
coz, lavand, área c/ churrasq. e 2 vagas de garagem. R$1.500,00 
+ 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.
AP01365 – RES. MONTE VERDE – 2 dorms, sala, copa, coz, 
quintal e gar. R$1.200,00 + IPTU + Cond.
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 dorms (1 
suíte), sala, coz. e garagem. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00790 – ED. KELLEN – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. planejada, 
desp e gar. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01067 – ED. RENAISSANCE – 3 dorms (1 suíte), coz. plane-
jada, sala 2 amb e gar. R$1.600,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte), sala, escrit, coz. 
planejada e gar. R$3.000,00 + 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.
SA00004 – PQ. DAS NAÇÕES – 110m² c/ 2 WCs. R$1.100,00 
+ IPTU
SL00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 vagas 
de gar. R$1.200,00 + IPTU

CHÁCARAS

CH00525 – REC. INT. DE VIRACOPOS – 2 dorms (1 suíte), 
sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL0160 – JD. REGINA – 40m², 2 WCs e 2 vagas de gar. 
R$1.300,00 + IPTU
SL00352 – JD. ROSSIGNATI – 125m² C/ wc. R$1.500,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$6.000,00 + IPTU

CA03112 – CASA – PQ. DAS NAÇÕES - 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, wc, área de serviço e garagem para 02 carros  - 
Área construída 70m² - R$ 1.300,00.

CA02111 - CASA PISO SUPERIOR – JD. HUBERT - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, wc, área de serviço, cozinha, varanda, sacada 
e garagem  01 vaga. - Área construída 206m² - R$ 1.500,00.

CA01966 – CASA – VILA GEORGINA - 04 dormitórios sendo 02 
suítes, sala, sala de jantar, banheiro, lavabo, cozinha, churrasquei-
ra e garagem para 03 carros - Área construída 193,38m²- Terreno 
318,58m²- R$ 3.000,00.

CA03856 – CASA – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 suítes, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavabo, edícula com 01 dormitório 
e wc, lavanderia churrasqueira  e garagem 04 vagas. – Área constru-
ída 233m² - Terreno de 300m² – R$ 3.400,00 (Venda R$ 750.000,00)

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703



B4 Imóveis

KITNET NO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COPAN , PRÉDIO HISTÓRICO NO CENTRO DE SÃO PAULO. TODO REFORMADO , PARTE ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA, AQUECIMENTO CENTRAL LINDO! PARA VENDER COM URGÊNCIA:R$420.000,00. ACEITA CASA OU APARTAMENTO DE MENOR 
VALOR EM INDAIATUBA SP.

CASAS

CA00063-ESPLANADA 1 - 3 Dorms c/ 2 suíte + dep .......R$ 600.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc. ...................  
............................................................................................R$ 625.000,00 
CA00002-JD. UNIÃO – 3 dorms  c/ suíte + dep ................R$ 320.000,00
CA00095-JD. B. HORIZONTE - Térrea 3 dorms, 1 suíte, área gourmet, 
P.eletr ..................................................................................R$ 430.000,00
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais dep. ......  
............................................................................................R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, + dep. Fino acbto.  .  
............................................................................................R$ 430.000,00
CA00087-JD S. LORENÇO- 3 suítes + dep ......................R$ 750.000,00
CA00090-JD NOVA VENEZA- 2 dorms c/ suíte + dep. Aceita Financia-
mento..................................................................................R$ 230.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- 3 Dorms c/ suíte.  Área de lazer ...........  
............................................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima. ...................  
............................................................................................R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE -03 Dorms, 1 suite, sala ampla, área gourmet, 
linda. ...................................................................................R$ 900.000,00
CA00111-GREE PARK-03dorms c/ suite +dep. Pisc e área gourmet e 4 
vagas ................................................................................. RS 750.000,00
CA00028-JD DOS IMPÉRIOS- Nova c/ 3 dorms c/ suíte + dep.  Excelen-
te.........................................................................................R$ 390.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gourmet c/ chur-
ras.......................................................................................R$ 450.000,00

APARTAMENTO

AP00009-GIOVANNA -3 Dorms, 1 suite c/a/e, sala 3 amb., cozinha, a/s, 
desp.,2 vagas .....................................................................R$ 850.000,00
AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 vagas ....  
............................................................................................R$ 380.000,00
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE -e ótima local. C/ 02 dorms, sala, ..  
 ...........................................................................................R$ 260.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.Excel. lo-
cal. ......................................................................................R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC -3 Suítes amplas, sala, área gourmet. Área 
de lazer. ..............................................................................R$ 970.000,00
AP00011-TORRE DE MÁLAGA- 3 dorms c/ suíte + dep. Cobertura. ......  
............................................................................................R$ 700.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 
4 dorms.................................................................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Área de lazer, compo, lago c, gra-
mada e cerc  .......................................................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m.  ....R$ 500.000,00 
CH00022-CHACARAS ALVORADA- 2 dorms + dep. Poço caip, água enc 
e esg. ..................................................................................R$ 450.000,00
CH00019-JD ALDROVANDIA- 1000 mts c/ peq. casa, poço art, cerca-
da. ......................................................................................R$ 240.000,00
CH00026-BARAO GERALDO- CAMPINAS- 03 dorms, 2 suíte + dep. 
Pisc, canil, churras e forno, campo de futebol, água e 1km do asfalto .....
............................................................................................R$ 430.000,00 
CH00020-RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- 2 dorms, + dep ...  
............................................................................................R$ 450.000,00

TERRENOS

TE00055-JD. EUROPA  375 metros - ................................R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita permuta . ...  
............................................................................................R$ 230.000,00
TE00067-JD MANTOVA 241 metros - . .............................R$ 160.000,00
TE000116-ALTOS DE ITAICI- 335 metros. ........................R$ 230.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros -......................................R$82.000,00
TE00113-MARIA DULCE-300 metros-................................R$295.000,00
TE00065-CIDADE NOVA- 800,00 m² total -  ..................R$ 1.500.000,00

TE00056-CENTRO – 412 metros comercial -  ....................R$950.000,00    
TE00081-TERRRAS DE ITAICI  1000 metros -  .................R$295.000,00
TE00092-PORTAL DE ITAICI- 358 metros .........................R$305.000,00
TE00080-PORTAL DOS IPES- Comercial 500 metros – .. R$375.000,00

LOCAÇÃO
CASA

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep ........................  
....................................................................................... R$ 2800,00+ iptu
CA00123-VILA MARIA HELENA-3 dorms c/ suíte + dep. ........................  
...................................................................................R$ 2300,00 (isento)

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet, + dep. 2 Vagas. 
Nova. .....................................................................R$ 2800,00 cond+iptu
CA00004-MONTREAL- 3 Dorms c/ suíte + dep. 1 vaga Nova. ................  
..............................................................................R$ 2000,00 cond +iptu
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas ............  
............................................................................R$ 3.000,00   cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep ........R$2.500,00(incluso)

CHÁCARAS

CH00015 - ALTOS DA BELA VISTA- 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb., 
coz, lav, com planej. Salão c/churraq. Avarandada. ..........................  
.......................................................................... R$ 3000,00 + Iptu+cond.

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 Suítes, sala 2 amb, coz, wc 
social,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros  ........ R$ 2.800,00+ cond + iptu.
AP00010-EDIF. MARAGOGI-3 Dorms, c/ suite, sala 2 amb, coz  ............  
........................................................................ R$ 1.700,00 + cond +iptu.
AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms, +dep, 1 vaga coberta ..............  
........................................................................... R$ 800,00 + cond + iptu
AP00016-JD. PEDROSO- 1 dorm, + dep. c/ elevador  .............................  
........................................................................... R$ 700,00 + cond + iptu
AP0000- EDIF. GIOVANA- 3 dorms, 1 suíte, c/ a/e, sala 3 amb, coz,  .....  
........................................................................... R$1.800,00 + cond+iptu
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms, sala coz, lavanderia e wc so-
cial.  ....................................................................R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, wc, e lav. . ...  
............................................................................R$1.300,00  cond + iptu

SALÂO 

SL00001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS . ........................................  
................................................................. R$ 6000,00- PISO SUPERIOR.
SL00002-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTS. ......................................  
...................................................................R$15.000,00-PISO INFERIOR
SL00006-CAMPO BONITO- 60 MTS. ........................... R$2000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS. .............................................R$ 1.300,00

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES- 4 Suítes, 2 salas, 5 wcs, 4 vagas, 
casa de música, casa de hospedes com 02 dorms, piscina, churrasq, gra-
mada com pomar e cercada .......................... R$ 3.000,00 + cond + iptu.

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA-  A/T 500 A/C 403,30. ....  
.................................................................................... R$ 5.000,00 + iptu.
GL-00005-CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 –  R$ 34.000,00 cond + iptu
GL-00005-AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00-  .................  
.................................................................................... R$ 62.000,00+iptu.
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-.  ...............  
...................................................................................... R$ 6.800,00+iptu.
GL- 00009-VITORIA MARTINI -  A/T 1000 – A/C 700-  ............................  
.................................................................................... R$ 10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- Área fabril, escritório e estaciona-
mento. ......................................................................... R$  5.000,00+iptu.

VENDAS
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformas

Placas p/ túmulos Pousadas

Psicóloga

Produtos Naturais
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ASSISTENTE FISCAL / FINAN-
CEIRO – Superior completo. Co-
nhecimentos em SPEED Fiscal e 
fechamento contábil.

INSTALADOR DE ESQUADRIA 
– Experiência em montagem 
e instalação de esquadrias de 
alumínio. Residir em Indaiatuba.

INSPETOR OPERACIONAL – 
Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. CNH B. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horário.

MANDRILHADOR – Experiência 
na função.

MONTADOR SOLDADOR - Ex-
periência em montagem de con-
juntos mecânicos, hidráulicos e 
pneumáticos. Conhecimentos em 
metrologia, leitura e interpretação 
de desenhos técnicos mecânicos, 
em bombas e válvulas, e atuador 
elétrico. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE CORTE E DO-
BRA – Experiência em máquina 
de corte e dobra de chapa. No-
ções em Solda TIG. Residir em 
Indaiatuba.

PROGRAMADOR DE CENTRO 
DE USINAGEM – Experiência 
nos programas Fanuc e Mitsu-
bishi. Cálculos trigonométricos. 
Desenho Técnico. Autocad. Me-
trologia e Software Master Cam. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em 
Solda TIG, MIG e Eletrodo. Resi-
dir em Indaiatuba.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – 
Técnico em Mecânica, Mecatrôni-
ca ou áreas afins. Experiência em 
manutenção mecânica e elétrica. 
Residir em Indaiatuba ou região.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO 
– Experiencia em Torno conven-
cional. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Usinagem 
e recuperação de peças de alta 
pressão. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO - 
ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.

Açougueiro (a) - 2 vagas
Administrador (a) de restaurante - 1 vaga

Ajudante de eletricista - 1 vaga
Ajudante de serralheiro - 1 vaga

Almoxarife - 4 vagas
Analista contábil - 1 vaga
Analista de controle de 

qualidade - 1 vaga
Analista de programação e controle da 

produção - 1 vaga
Analista de recursos humanos - 1 vaga

Analista de sistemas (PCD) - 1 vaga
Anotador (a) de processo 

de produção - 1 vaga
Assistente administrativo - 1 vaga

Assistente de vendas - 1 vaga
Atendente de lanchonete - 1 vaga
Auxiliar Administrativo (a) - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de enfermagem - 2 vaga
Auxiliar de galvanização - 1 vaga
Auxiliar de manutenção - 1 vaga

Auxiliar mecânico (a) 
de refrigeração - 1 vaga

Barista - 1 vaga
Bibliotecário (a) (PCD) - 1 vaga

Borracheiro (a) - 1 vaga
Caldeireiro (a) - 2 vagas
Comprador (a) - 1 vaga
Consultor (a) - 2 vagas

Corretor (a) de imóveis - 1 vaga
Costureira (o) - 2 vagas

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga
Eletricista de manutenção 

em geral - 1 vaga
Empacotador (a) (PCD) - 1 vaga

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Farmacêutico em pesquisa e desenvolvi-

mento (PCD) - 1 vaga
Ferramenteiro (a) - 1 vaga

Fisioterapeuta geral - 2 vagas
Fonoaudiólogo (a) geral - 2 vagas

Instalador (a) de sistemas eletroeletrôni-
cos de segurança - 1 vaga

Manobrista - 1 vaga
Mecânico (a) de ar-condicionado e refri-

geração - 1 vaga
Mecânico (a) de freios de 

automóveis - 1 vaga
Montador (a) de estruturas 

metálicas - 2 vagas
Oficial de serviços gerais - 2 vagas

Operador (a) de máquina 
de bordar - 1 vaga

Operador (a) de máquinas
 agrícolas - 1 vaga

Operador (a) de telemarketing - 2 vagas
Operador (a) de zincagem - 1 vaga

Padeiro (a) - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga

Planejador (a) de produção - 1 vaga
Porteiro (a) - 1 vaga

Professor (a) de enfermagem no ensino 
superior - 1 vaga

Promotor (a) de vendas - 1 vaga
Repositor (a) de mercadorias - 1 vaga

Serralheiro (a) - 2 vagas
Serralheiro (a) industrial - 1 vaga

Servente de obras (PCD) - 1 vagas
Soldador (a) - 1 vaga

Subgerente de restaurante - 1 vaga
Técnico (a) em enfermagem - 5 vagas

Técnico (a) de manutenção
 de maquinas - 1 vaga
Torneiro (a) - 2 vagas
Vendedor (a) - 7 vagas

Vendedor (a) (PCD) - 1 vaga

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 
F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 
suite ,sala , cozinha, a.s, wc, 
garagem p/ 02 autos. COND. 
214,00 + IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. F. 
3875-2215
Vila Brizola – CA02996 Casa 
frente – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa fundos 
– 01 dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA.  R$ : 
175.000,00. (19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 CRECI 
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
Casa de 3 dorms na Vl 

Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 950m² - (19) 
98254 7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. Casa 
de 02 dormitórios, sendo um 
suíte, sala/cozinha america-
na, wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara de 
100m2 (SÓ TERRENO) no 
bairro pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por casa 
em Indaiatuba de menor ou 
igual valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
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 dormitórios, 
suíte, garagem, bom acaba-
mento em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 de 
entrada + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno no 
negócio. F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - Exce-
lente casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta bal-
cão com vista para o Parque 
Ecológico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –lavabo, 

wc social, lavanderia, edícula   
e grande espaço de terreno 
com piso ideal para piscina, 
garagem com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. Aceita 
apartamento no negócio.
OPRTUNIDADE! JARDIM 
ITAMARACÁ - 02 dormi-
tórios (01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, garagem com 
portão eletronico,110m² de 
área construída, em lote de 
133m² documentos em ordem 
para financiamento. Apenas 
R$255.000,00 aceita terreno 
e carro. F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
CASA– VILA FURLAN - 03 
dorm.  sendo 01 suíte, sala de 
estar e jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área de 
serviço, churrasqueira e ga-
ragem 02 vagas. A/T  180M² 
A/C  150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala de 
estar, jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de empre-
gada com WC, área gourmet, 
espaço p/ piscina com enca-
namento preparado, aqueci-
mento solar em todos os cô-
modos e garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 M²e A/C  
270,00 M² - R$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 
3 dormitórios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, Cozi-
nha com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 

CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 va-
gas A/C 125,00M² E A/T 
125,00M² - R$220.000,00. 
F.:(19) 3935-1413
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 carros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
COND. JD. MONTREAL RE-
SIDENCE – 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz, área gourmet, prep. 
p/ ar cond., pé direito alto, 
gar. p/ 2 carros (1 coberta), 
portaria 24h e lazer completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Suíça - Sobrado com 
uma suíte, planejados, wc 
social, sapa para dois am-
bientes, lavabo, cozinha pla-
nejada, despensa, wc, área 
gourmet e serviço. Garagem 
coberta para dois autos, com 
churrasqueira e forno de piz-
za.  A/T300m A/C 180m. R$ 
720.000,00. F.: (19) 99115-
8368
Jardim Belo Horizonte 
- 02 dormitórios, c/ suíte, 
02 vagas. Casa Nova R$ 
265.000,00. F.: (19) 4105-
7479
Nova Veneza - 02 dormitó-
rios, sala, coz e wc social 02 
vagas R$ 230.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Oportunidade! Vende-se 2 
casas em mesmo terreno 
Vila Costa e Silva - com 
A.T. 222m² e A.C. 165m². 
Valor R$ 390.000,00. F.:(19) 
99714-4113 / (19) 3875-4550

Aquecimento solar instalado 
e pontos para ar condicio-
nado nos quartos e salas. 
Condomínio com portaria 
24h, piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra (R$ 
214,66). Aceito financiamen-
to e apartamento ou terreno 
como parte do pagamento. R$ 
730.000,00. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
Vendo casa no Parque dos 
Indaias – 8 cômodos, sendo 
4 na parte superior, duas 
casas em mesmo terreno 
Aceito terreno como parte do 
pagamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX.
SOBRADO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Três suítes 
com sacadas, salas de jan-
tar, estar, lavabo, espaço 
gourmet, cozinha planejada 
e lavanderia. Acabamento 
de luxo, 200 m² de área 
construída. Aquecimento 
solar instalado e pontos para 
ar condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira e 
quadra (R$ 214,66). Aceito 
financiamento e apartamento 
ou terreno como parte do 
pagamento. R$730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa Jardim Pri-
mavera - sendo 2 dormitó-
rios, 1 suíte, garagem p/ 02 
carros e mais dependências 
F.: (19) 99375-2113
Vendo/Troco por casa 
em Indaiatuba - Casa com 
150m², Ar condicionado e 
ventiladores, sala, cozinha, 
WC social com area de lazer. 
Valor: R$320.000,00 gara-
gem para 02 carros F.: (19) 
3458-1172
CA01472 - JD. RESIDEN-
CIAL VENEZA - Ótima casa 
com 2dorm sendo uma suíte, 
WC.social, coz.americana, 
l a v .  C h u r r a s q u e i r a , 
acabamento em porcelanato, 
2vagas de garagem valor 
R$260.000,00 Tratar – (19) 
97405-1651(WhatsApp) – 
CRECI -74.914
CA01448 – JD. PAU PRETO 
– Excelente casa T.250m - ar. 
220m, 3dorm.s/uma suíte, 
sala estar, jantar, lavabo, 
coz.am, WC. Social, lav, 
3vagas de garagem, valor 
R$490.000,00. Tratar. (19) 
97405-1651 (WhatsApp) – 
CRECI 74914
CA01437 – JARDIM OLINDA 
– Excelente sobrado próximo 
avenida conceição, 3dorm s/
uma suíte, wc. social, sala 
de estar, jantar, lavabo, coz. 
Planej. Fogão coktop e coi-
fa, lavanderia, sacada com 
churrasqueira, 2vagas de 
garagem, portão eletrônico - 
Valor R$480.000,00 – Tratar. 
(19) 97405-1651 (WhatsApp) 
– CRECI 74.914
Vendo sobrado alto padrão 
Vila Verde - Terreno 280m², 
área construída 220m², com 
4 quartos sendo uma suíte 
40 m² + closet. Armários pla-
nejados. Área com Churras-
queira. Excelente localização 
próximo ao centro. Aceito 
como parte pagamento casa, 
apartamento, sitio ou cháca-
ra. Tratar pelo WhatsApp F.: 
(19) 98359-3991
Vendo Área de Lazer - com 
cozinha, dois banheiros, área 
de churrasqueira e piscina. 
Garagem para 6 carros. Área 
do terreno 277,60 m2 e área 
construída 49,30 m2. Jardim 
Regina (em frente ao Colégio 
Meta). Fone: (19) 3835-1772 
e (19) 9 9708-3931.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ ar-
mários, 1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com cook 

top, churrasqueira, aqueci-
mento solar, ar condiciona-
do, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e muita ilumi-
nação  ampla e bela escada 
mais, garagem coberta e 
jardim. R$660.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. cre-
ci 65362.
Jardim Montreal - Térrea 
novíssima, excelente, 3 dor-
mitório sendo 1 suíte, 2 va-
gas e demais dependências 
R$530mil. Documentação 
perfeita. 19-9.97519921. creci 
65362. 
Casa Nova na rua: Boro-
ró nº69, Vila Maria Helena. 
Terreno de (5 X 32), área 
construída. (140m²) 3 quar-
tos sendo 1 suite, cozinha 
(4 X 4,70), sala (4 X 4,70), 
banheiro social, lavanderia, 
garagem com churrasqueira 
(9 X 4,70) 4 vagas e prepa-
rada para ar condicionado 
e aquecimento solar. Valor 
R$360.000,00. Telefone: (19) 
99702-8220
Vende-se sobrado no Jar-
dim Tropical - Rua: Silvio 
Valdemarim, 235. 3 dormitó-
rios, 1 suite armarios embuti-
dos, sala, cozinha com armá-
rios embutidos, 2 banheiros. 
Garagem para 3 carros, área 
de serviço com churrasquei-
ra. Valor: R$ 450.000,00 F.: 
(19) 99679-1661

 
CASA -JD. MONTE VERDE 
- 01 dorm., sala, coz., WC, 
lavanderia e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, 
coz., wc com box, área de 
serviço e garagem 02 va-
gas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 03 dorm., sendo 
02 com sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. com 
balcão planejado, 02 WC, 
02 lavanderias (sendo 01 no 
piso superior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas com por-
tão eletrônico. - R$1.400,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-1413
COND. JD. MONTREAL RE-
SIDENCE – 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz, área gourmet, prep. 
p/ ar cond., pé direito alto, 
gar. p/ 2 carros (1 coberta), 
portaria 24h e lazer completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145

 
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Jardim Pedroso - 01 dormi-
tório, sala, cozinha e lavande-
ria. Elevador R$ 200.000,00. 
F.: (19) 97423-3079
EDIFÍCIO SOHO - 03 dorms, 
c/ suíte, varanda gourmet. 
Área de lazer completa. R$ 
380.000,00 F.: (19) 4105-
7479

ED. Torres da Liberdade – 3 
dormitórios (1 suíte), WC so-
cial, sala, cozinha, lavanderia, 
2 vagas de garagem e home 
box no sub solo. Aceita per-
muta. R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
ED. Solar dos Girassois - 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, 1 vaga 
de garagem e portaria 24h. 
R$165.000,00. Aceita per-
muta. Fone: (19) 99194-0145
Apartamento JD. Tropi-
cal – 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Kitchenette 
- Boqueirão Santos-SP - 
Frente prédio na praia F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 99712-
3768 WhatsApp
Apartamento - Frente ao 
mar Vila Caiçara / Praia 
Grande - 2 dorm, suite F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 99712- 
3768 WhatsApp
Em INTERLAGOS, Jd. Con-
sórcio SP - R$855.000,00. 
Oportunidade única e UR-
GENTE, está 20% a baixo 
do preço de mercado. Apto 
de fino acabamento com 
140m2, 3 suítes equipadas, 
sala ampla com 2 vastos 
ambientes, varanda gourmet, 
cozinha com armários plane-
jados, área de serviço, wc, 2 
vagas, Condomínio R$944/
mês e IPTU R$421/mês, com 
lazer completo, piscinas frias 
e aquecidas, quadras, aca-
demia, etc. Acesso fácil ao 
comércio, bancos, escolas, 
shopping, avenida Interlagos. 
Disponíveis fotos e detalhes 
minuciosos. Discute-se pro-
posta. 19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.

 
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio Bos-
que dos Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, garagem 
coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
Aluga-se apartamento So-
lar dos Girassois - 2 dormitó-
rio, sala, cozinha, 1 banheiro, 
1 vaga para carro. Valor: R$ 
800,00 F.: (19) 99714-4113 / 
(19) 3875-4550
Alugo Apto. Aclimação 
em São Paulo - 4 dormitó-
rios, móveis planejados em 
todos os comôdos, 2 vagas 
na garagem, 160m². Valor 
R$3.500,00 + IPTU e con-
domínio. Tratar com F.: (11) 
99608-1500 João.

 
Sitio Estrada Mato Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 
F.: (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dormitó-
rios, 2 wcs , toda avarandada, 
gramada, pomar, área de 

cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade, diversas árvores 
frutíferas, playground , a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. Estu-
da entrada + parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço e garagem 
02 vagas. Gramada e possui 
piscina. A/C 258.78M² e A/T 
5.280M² - R$ 790.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
Chácara Recanto das Flo-
res - linda com planta apro-
vada para casa com piscina. 
Pomar e área gourmet, com 
churrasqueira, 2 wcs, co-
zinha, dispensa, lago com 
peixes. A/T500m A/C 200m. 
R$ 720.000,00. F.:(19) 99115-
8368
Vendo Chácara 2.500m² 
Colinas do Mosteiro - fundo 
para o lago à 100 metros da 
portaria. F.: (13) 99718- 5517 
/ (13) 99712-3768 WhatsApp
Vendo Chácara no Fo-
gueteiro -  1000m² Va-
lor R$200.000,00 sendo 
R$110.000,00 de entrada F.: 
(19) 99482-6697 / (19) 3875-
3201 João
Vendo ou Troca Chaca-
rá Alvorada - 996m² A.C. 
180m², 2 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, piscina, 
churrasqueira, forno a lenha, 
fogão, pomar bem localizado. 
Documento: OK. Aceito per-
muta, financiamento. Valor 
R$ 450.000,00 Contato F.: 
(19) 99487-9016 WhatsApp / 
(19) 99417-0173.

 
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
H, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Estuda -se 
proposta. F.: (19) 3834-6222 
/ (19) 98394-0038. 
Cond. JD. Residencial Vie-
na - 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão 
de festas, play ground e cam-
po. R$180.000,00.Fone: (19) 
99164-1734
Quintas de Terracota - 
1250 metros R$ 230.000,00. 
ACEITA PERMUTA f.: (19) 
9723-3079
Jardim Nova Veneza - 150 
metros. Ótima localização R$ 
135.000,00. F.: (19) 97423-
3079
Portal de Itaici- 358 metros 
R$ 280.000,00 ACEITA PER-
MUTA F.: (19) 97423-3079
Residencial Maria Dulce - 
300 metros R$ 295.000,00 
F.: (19) 4105-7479



Classificados B15

classificados

1. ROSA APARECIDA MAR-
COLINA BRUZAROSCO 
com 85 anos, Viúvo (a) de 
ANTONIO BRUZAROSCO, 
Sendo Filho (a) de JOÃO 
MARCOLINO e AMABILE 
SALVATE. Deixa Filho (s):SE-
BASTIÃO, LAÉRCIO, LUCIA, 
JOÃO, LUIZ, CLEUZA, LE-
ONILDA, JOSE (MAIORES, 
PAULO (FAL). Falecido (a) 
em:21/06/2019, Sepultado 
no CEMITERIO DA SAUDA-
DE EM OURINHOS-SP aos 
22/06/2019.

2. ANTONIA SERAFIM BON-
FATTI com 90 anos, Viúvo 
(a)de ANTONIO BONFATTI, 
Sendo Filho (a) de JOSE-
FINA ROSSETTI e JOSE 
SERAFIM. Deixa Filho (s): 
ADELINA, ANTONIO, JOSE 
MARIANO, MARIA JOSE, 
MAURICIO, LIDIA e LAU-
RINDO (FAL). Falecido (a) 
em: 22/06/2019, Sepultado 
no CEMITÉRIO MUN.DE 
OSVALDO CRUZ-SP aos 
23/07/2019.

3. ANTONIO DE JESUS PAS-
QUALINI com 92 anos, Viúvo 
(a) de CYNIRA DE ARRUDA 
PASQUALINI, Sendo Filho (a) 
de ANTONIO PASQUALINI e 
JULIA CANEZIN. Deixa Filho 
(s): MARIA, INES, ANTONIO, 
JOÃO e SANTINA. Falecido 
(a) em: 23/06/2019, Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO SÃO 
JUDAS TADEU DE RAFARD-
-SP aos 24/06/2019.

4. IOLANDA DE JESUS 
FAUSTINO com 73 anos, 
Divorciado (a) de ANTONIO 
VACILOTO SOBRINHO, 
Sendo Filho (a) de FRAN-
CISCO FAUSTINO e MARIA 
APARECIDA. Deixa Filho (s):  
ALGACIR, ANDREIA, ADRIA-
NA, ALCIMAR, e SUELLEN. 
Falecido (a)em: 30/06/2019, 
e Sepultado no CEMITÉRIO 
MUN.DE SÃO JOSE DA BOA 
VISTA-PR aos 01/07/2019.

NOTAS DE FALECIMENTO
5. MARGARIDA DA ROSA 
ANTUNES com 83 anos, Vi-
úvo (a) de EZIDO ANTUNES 
,Sendo Filho (a) de FELISBER-
TO ISRAEL ROSA e MARIA 
ISABEL ALVES. Deixa Filho 
(s):EDSON, OSVALDO, MAR-
GARIDA, HELIO, MARIA INES 
(Maiores) e DURVAL (Pré-mor-
to). Falecido em:30/06/2019, 
Sepultado no CEMITÉRIO 
MUN. DE PORTO FELIZ aos 
01/07/2019.

6. MARCOS RENATO DE 
OLIVEIRA SILVA com 18 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de  SILMARA DE OLI-
VEIRA SILVA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Faleci-
do em: 13/07/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/07/2019. 

7. DILSON APARECIDO 
BARATELA com 62 anos , 
Casado (a) com ALMERINDA 
MARIA OLIVEIRA BARATELA 
sendo filho(a) de JOSE BARA-
TELA e MARIA MENEGALDI.
deixa filho(s): ROSELI 40, 
ROSILENE 35, ANDERSON 
31, SIRLENE 22, SIRLEI 22, 
Falecido em: 16/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 16/07/2019. 

8. CLAUDIO GARAGNANI 
com 69 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de RICARDO 
GARAGNANI e NOEMIA GA-
RAGNANI.deixa filho(s): HE-
BERT 32, NOEMIA28, Faleci-
do em: 16/07/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
17/07/2019. 

9. MARIA APARECIDO DE 
CAMPOS com 69 anos , Ca-
sado (a) com AUGUSTINHO 
FERNANDES DE CAMPOS 
sendo filho(a) de ALZIRO APA-
RECIDO e BENEDITA PIRES 
APARECIDO.deixa filho(s): 
CLEBER , RENATO  , REGINA  

, ELAINE (TODOS MAIORES). 
Falecido em: 16/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 17/07/2019. 

10. JOSE TEREZA RAMALHO 
com 79 anos , Casado (a) com 
ALZIRA DARCI RAMALHO 
sendo filho(a) de BENEDITO 
LUCINDO RAMALHO e ANA 
MATILDE DE MOURA.deixa 
filho(s): CARLOS 52 ,ROSAN-
GELA 51 ,ELIANE 49 ,PAULO 
44, Falecido em: 17/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/07/2019. 

11. MARIA APARECIDA CA-
MARGO DA SILVA com 91 
anos , Era Viúvo(a) de WA-
NDELVERDE FONSECA DA 
SILVA sendo filho(a) de JOSE 
CAMARGO DE MELO e LU-
ZIA RODRIGUES CAMARGO.
deixa filho(s): SUELY, WA-
NDER, SELMA (MAIORES) 
WAGNER ( FAL ), WAINER ( 
FAL ), SONIA ( FAL ), Falecido 
em: 17/07/2019, Velado(a) no 
IGREJA MORMON, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA aos 
18/07/2019. 

12.VERIANA MUNARIN 
FERRARI com 91 anos , Era 
Viúvo(a) de FERDINANDO 
FERRARI sendo filho(a) de 
CEZARIO MUNARIN e ADE-
LAIDE BERNARDINETTI.deixa 
filho(s): ELIZABETE (FALECI-
DA ), Falecido em: 17/07/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 18/07/2019. 

13.IHIDA MINETTO DE PON-
TES com 92 anos , Era Viú-
vo(a) de SEBASTIÃO RODRI-
GUES DE PONTES sendo 
filho(a) de ANTONIO MINETTO 
e FRANCISCA MOREIRA.dei-
xa filho(s): APARECIDA, MA-
RIA, BENEDITA, ANTONIO, 
ALICE(TODOS MAIORES), 
VILMA ( FAL ), Falecido em: 

17/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 18/07/2019. 

14.ADAIR DE OLIVEIRA com 
71 anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de SEBASTIÃO 
MARQUES DE OLIVEIRA e 
MARIA ROSA DO SACRA-
MENTO.deixa filho(s): ARLEM, 
AMARILDO, ALDAIR, ALE-
XANDRE ( MAIORES ), Fale-
cido em: 18/07/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 19/07/2019. 

15.ANGELINA LUIZA GIATI 
com 93 anos , Era Viúvo(a) 
de LAZARO GIATI sendo fi-
lho(a) de ANGELO PILLIÇÃO 
e IGNEZ SIRTORI.deixa fi-
lho(s): ACACIA, ROBERTO, 
JOSE ( MAIORES ), Falecido 
em: 18/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 19/07/2019. 

16.EDECE ESPÍRITO SANTO 
DE OLIVEIRA com 75 anos 
, Casado (a) com LUIZ FER-
NADES DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de EDSON FRANCIS-
CO CARDOSO e ISOLINA 
DE MORAES CARDOSO.
deixa filho(s): ELIZABETH 57, 
EDSON (FAL),Falecido em: 
19/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 19/07/2019. 

17.ROBERTO CAMILLO com 
64 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ELIZARIO CAMI-
LO e LUIZA DE GOES.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 19/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 20/07/2019. 

18.ALZERIA DE MOURA 
MATOS com 83 anos , Era 
Viúvo(a) de GERALDO JOSE  
MATOS sendo filho(a) de 

JOSE ANTONIO DE MOU-
RA e IZABEL CORREA DE 
MOURA.deixa filho(s): ROSA, 
JOSÉ, JANETE e ELIANO 
(MAIORES), Falecido em: 
19/07/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/07/2019. 

19.IZABEL PEDRO DE LIMA 
com 91 anos , Era Viúvo(a) 
de RODOLFO FRANCISCO 
DE LIMA sendo filho(a) de 
FRANCISCO PEDRO e AME-
LIA MARIA DE JESUS.deixa 
filho(s): APARECIDO,CAR-
MEM,BENEDITO,ELISABETE 
( MAIORES), Falecido em: 
19/07/2019, Velado(a) no CAN-
DELARIA, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 20/07/2019. 

20.NARCISO GIMENES com 
83 anos , Era Divorciado(a) 
de ANTONIA MACHADO 
GIMENES sendo filho(a) de 
JOAO GIMENES e COR-
PA SANCHES.deixa filho(s): 
LUIZ 40,GEANE,PAMELA,21 
SHIRLEI,GILBERTO  (FILHOS 
MAIORES) GILBERTO(FAL), 
Falecido em: 20/07/2019, 
Velado(a) no PARQUE DO 
JARAGUA, e sepultado(a) no 
PARQUE DO JARAGUA-SP 
aos 21/07/2019. 

21.LUIZ DE OLIVEIRA com 
81 anos , Era Divorciado(a) 
de LAZARA MALAQUIAS DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) de 
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA e 
MARIA JOSE APARECIDA.dei-
xa filho(s): ADEMERCI,DEJA-
CIR,ADENIRA,ARLETE,NIL-
SON,RONALDO, EDINALDO 
FILHOS MAIORES, Falecido 
em: 20/07/2019, Velado(a) no 
ITUPEVA, e sepultado(a) no 
MUNICIPAL DE ITUPEVA-SP 
aos 21/07/2019. 

22.ALICE DO NASCIMENTO 
LAGO com 0 anos , sendo 
filho(a) de JOSE FERNAN-
DO SANTOS LAGO e RO-
SANGELA APARECIDA DO 
NASCIMENTO. Falecido em: 
20/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 21/07/2019. 

23.KAZUE FURUKAWA 
com 87 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de TORANO-
SUKE FURUKAWA e KIMI 
FURUKAWA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Faleci-
do em: 21/07/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
21/07/2019. 

24.JOSE SILVEIRA RODRI-
GUES com 90 anos , Falecido 
em: 21/07/2019, Velado(a) EM 
SANTANA DO PARNAIBA, e 
sepultado(a) em SANTANA DO 
PARNAIBA SP aos 21/07/2019. 

25.MAURINDO JOSE NAS-
CIMENTO com 60 anos , Era 
Divorciado(a) de APARECIDA 
SILVA CASAGRANDE NAS-
CIMENTO sendo filho(a) de 
MOISES JOSE NASCIMENTO 
e MARIA FREITAS.deixa fi-
lho(s): ROSIMEIRE, RAQUEL, 
ROSECLEIA ( MAIORES ), 
Falecido em: 21/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 22/07/2019. 

26.UBALDINO DE OLIVEIRA 
SAMPAIO com 73 anos , Ca-
sado (a) com MARIA ALMEIDA 
SAMPAIO sendo filho(a) de 
JESULINO DE OLIVEIRA SA-
MAPAIO e LEONOR PEREIRA 
SAMPAIO.deixa filho(s): CAR-
LOS, OBALDO, ANDREIA, 
ARLETE, ELIZETE, MARTA, 
ANDRÉ, EDUARDO, DAVI  ( 
TODOS MAIORES ), Falecido 
em: 21/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/07/2019. 

27.DURVALINA CANDIDA 
DE SOUZA DA SILVA com 
66 anos , Casado (a) com 
APARECIDO DOMINGUES 
DA SILVA sendo filho(a) de 
JOÃO CANDIDO DE SOUZA 
e EDINA GERALDA DE JE-
SUS.deixa filho(s): ANDER-
SON, KELLY, ADRIANO., 
Falecido em: 22/07/2019, 
Velado(a) no MUNICIPAL DE 
ELIAS FAUSTO SP, e sepul-
tado(a) no CEM.SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS  aos 
22/07/2019. 

28.OLGA BOZANINI MA-
RUCCI com 89 anos , Era 
Viúvo(a) de PASCHOALINO 
MARUCCI sendo filho(a) 
de HENRIQUE BOZANI-
NI e ROSA PEROBELLI.
deixa filho(s): JOSE, AN-
TONIO, JOÃO (MAIORES), 
LURDES ( FAL), Falecido 
em: 23/07/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS IPES, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS IPES JUNDIAI SP aos 
24/07/2019.

Vende-se Terreno Cond. 
Santa Clara - 450m² por 
R$390.000,00. F.:  (19) 
99173-7509
TE00293 – Excelente ter-
reno plano com 339m2 na 
cidade de Santa Rita do 
Passa Quatro – SP. Valor 
R$75.000,00 – Aceita carro 
como parte pg. Tratar. (19) 
97405-1651 (WhatsApp) – 
CRECI 74.914
Terreno Condomínio Ho-
rizontown - 450m² F.: (13) 
99718-5517 / (13) 99712- 
3768 WhatsApp
Terreno no Vila Verde - 
Vendo terreno comercial, 
plano de esquina área 178 
m². Excelente localização 
para comercio próximo a vá-
rios prédios. Estudo permuta 
por casa ou apartamento. 
Tratar   pelo WhatsApp F.: 
(19) 98359-3991
JARDIM BRÉSCIA - Opor-
tunidade ótima de adquirir 
um ótimo TERRENO com 
240m2, plano, na quadra 
J, principal rua do Condo-
mínio, entre as duas áreas 

Franquia de prestação de serviços 
em expansão busca parceria na re-
gião com perfil empreendedor, sem 
royalties ou taxas. Investimento de 
R$ 15.000,00 a R$ 30.000,00, com 
retorno esperado entre 06 e 09 meses. 

TENHA SUA FRANQUIA

Processo seletivo pelo email 
franquiadeservicos2019@gmail.com

de lazer e com escritura e 
registro, R$210.000,00. 19-
9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.
Vendo Excelente Terreno 
- Plano Condomínio Lagos 
D’Icarai/Salto. 306m². Tratar 
com Bruno F.: (19) 99207-
3284 Valor R$130.000,00
Vende-se Terreno - 6 de 
frente por 25 de fundo. 
Jardim Tropical. Rua: Sil-
vio Valdemarim, 235. Va-
lor R$160.000,00 F.: (19) 
99679-1661

 
Vende-se padaria no centro 
F.: (19) 3835-4071
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-
deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413

SALÃO COMERCIAL – JD. 
HUBERT – Localizado na 
marginal do Parque ecoló-
gico! São 500m² construídos, 
possui mezanino, escritório e 
banheiros. - R$4.300,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
AZ0001 – Locação de salão 
comercial no centro c/42m2 
valor R$800,00 +IPTU Tratar 
(19) 97405-1651 (WhatsApp) 
– CRECI -74.914

 
Vendo TV PHILCO 32” Led 
Slim. Valor R$800,00 á vis-
ta. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$150,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 metro 
R$150,00.F.: (19) 3875-4737 
/ (19) 99380-5379
Vendo Mesa de 8 lugares 2 
metros de comprimento por 1 
de largura. F.: (19) 99292-6972

Vendo Guarda roupa em 
Bom estado cor: Marfim 4 
gavetas e 4 portas  Valor: 
R$190,00 F.: (19) 98143-
4184
Vendo Prensa Camise-
ta/caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação de 
camisetas, almofadas, mouse 
pad, azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo 30 Penas de pa-
vão verde R$200,00 F.: (19) 
98174-5270
Vendo Maquina de cos-
tura Singer zig zag aceito 
cartão R$300,00 F.: (19) 
98174+E83-5270
Vende-se Dvds raros, se-
riados, desenhos, entre ou-
tros Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se uma camera Teck-
-Pick nova sem uso na caixa, 
grava, filma, e serve como 
web-cam R$300,00  Fone: 
(19)99193-2917 WhatasApp
Vendo Portão p/ garagem 
1,80 X 3,0 metros F.: (19) 
3935-1633
Vendo Porta de vidro 1,60 
metros F.: (19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas semi 
nova F.: (19) 3935-1633
Vendo Teclado Cassio novo 
na caixa F.:(19) 3935-1633
Vendo 10 metros de corrimao 
de aluminio p/ escada F.: (19) 
3935-1633
Vendo 2 porta p/banheiro F.: 
(19) 3935-1633
Vendo Cabine Acústica- Se-
minova. Tamanho 1 x 1 x 2.1  
Mts. Ideal para exames au-
diométricos , locução ou para 
tocar instrumentos musicais 
de sopro. Tratar  pelo What-
sApp  F.: (19) 98359-3991

 
Vendo Fusca - Ano: 95 mo-
delo:95 F.: (19) 99891-8994
Vendo FIT Lx - 2017 único 
dono 25.000 km. Ar, direção e 

vidros elétricos. Final de placa 
3, licenciado. R$60.000,00 
F.: (19) 98106-8731 / (19) 
3801-0204
Vendo Gol G3 - Ano: 2001. 
Doc: 2019 OK, Cor: Branco. 4 
portas, econômico. Ótimo es-
tado Valor R$8.500,00. Para 
mais informações e fotos F.: 
(19) 98989-2549 WhatsApp.

 
Ofereço-me para instalação, 
manutenção, revisão preven-
tida e corretiva de alarmes, 
cameras cftv, cerca eletrica, 
porteiro e video porteiro entre 
outros. Preços promocionais 
Indaiatuba e região. Faça um 
orçamento sem compromis-
so  Fone: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, enca-
nador, jardineiro e eletricis-
ta. Falar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como diarista e 
passadeira Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390
Ofereço-me como passadei-
ra e faxineira atendo a domi-
cilio F.: (19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como Manicure 
e Pedicure pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. Atendo 
tambem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
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