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Adesão à biometria é baixa

Dia dos Pais movimenta comércio 

UniMAX lança novo curso

Reconhecimento do 
público é diferencial
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Mais de 80 mil ainda não se cadastraram e podem ter título de eleitor cancelado em 2020
Até o momento, ape-

nas 46,84% das pessoas 
com direito de votar foram 
ao Cartório Eleitoral da 
211ª Zona Eleitoral, de 
Indaiatuba, passar pela 
coleta de suas impressões 
digitais. Lilian Dalva Silva 
da Lima, chefe do posto 
local, transmitiu ao presi-
dente da Câmara Munici-
pal, Hélio Ribeiro (PSB), 
a preocupação do Tribunal 
Regional Eleitoral com 
relação à baixa adesão dos 
eleitores ao Projeto Bio-
metria Obrigatória 2019.
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MOTOCIATA

Ação verifica 
carteirinha 
de vacinação

Grupo local 
faz passeio 
contra cerol

O Departamento de 
Vigilância Epidemiológi-
ca iniciou essa semana um 
trabalho de verificação da 
carteirinha de vacinação 
em todas as escolas de 
Indaiatuba com alunos 
de até 5 anos. O objetivo 
é manter em dia a tríplice 
viral, que protege con-
tra sarampo, caxumba 
e rubéola. Até a última 
quarta-feira (31), mais 
sete casos suspeitos foram 
colocados em análise pela 
Secretaria de Saúde. 

Autorizado pelo Ministério da Educação com nota má-
xima (5), o curso de Psicologia da UniMAX foi concebido 
para atender à demanda social do mundo contemporâneo. A 
graduação está estruturada e articulada com as necessidades 
e potencialidades identificadas na região de Indaiatuba, 
tendo como base as recomendações das novas diretrizes 
curriculares para os cursos de Psicologia no Brasil.

Dar retorno financeiro, credibilidade e visibi-
lidade às empresas e empresários premiados são 
alguns dos objetivos do Troféu Frutos de Indaiá, 
tradicional prêmio oferecido há 14 anos pelo Gru-
po Mais Expressão. Este ano, a noite de gala está 
marcada para 9 de novembro, no Clube 9 de Julho.

Em comemoração aos 120 anos de construção e consagração da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, a Colônia Helvetia promove neste final de semana 
a 43ª edição da Festa da Tradição, que marca também a celebração do Dia da 
Festa Nacional Suíça, ocorrida ontem, 1º de agosto. Como sempre, o evento 
mistura apresentações folclóricas típicas e o melhor da gastronomia.

Hobbs & Shaw, primeiro derivado 
da franquia lançada por Vin Diesel em 
2001, que chega às telas do Topázio 
Cinemas. Na aventura, Luke Hobbs 
e Deckard Shaw devem 
esquecer suas diferenças 
para enfrentar Brixton (Idris 

Elba), um mercenário 
alterado geneticamente que 

deseja obter um vírus mortal

Festa da Tradição em Helvetia
43ª EDIÇÃO
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Celebrado no próximo dia 11 de agosto, o Dia dos Pais é a primeira data comemorativa do segundo semestre e a Associação Comercial, 
Industrial de Agrícola de Indaiatuba (Aciai) espera um crescimento entre 7% a 9,5% no volume de vendas, em relação ao mesmo período 
do ano passado. O horário sugerido para o comércio local na semana que antecede a data é de segunda a sábado, das 8h30 às 18h.
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Dwayne Johnson e 
Jason Statham estrelam 
Velozes & Furiosos 



Editorial
Alerta ligado!

Artigo

Segundo informações do Cartório Eleitoral 
da 211ª Zona Eleitoral, de Indaiatuba, até o mo-
mento, apenas 46,84% das pessoas com direito 
de votar fizeram o cadastramento biométrico. 
Ou seja, dos 165.814 eleitores da nossa cidade, 
77.066 providenciaram a coleta de suas impres-
sões digitais. Números que merecem uma reflexão. 

Antes de tudo, uma explicação: a biometria 
é uma tecnologia que confere ainda mais se-
gurança à identificação do eleitor no momento 
da votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor 
biométrico confirma a identidade de cada pes-
soa por meio das impressões digitais, armazena-
das em um banco de dados da Justiça Eleitoral e 
transferidas para as urnas eletrônicas.

Esta tecnologia chega para impedir o voto de 
terceiros, que atrapalham a plenitude da demo-
cracia. Por isso, vale destacar, que aqueles que 
não fizerem o cadastramento biométrico estarão 
impedidos de exercer seu voto em 2020, quando 
teremos eleições municipais. Imagine um cená-
rio no qual mais da metade dos eleitores de In-
daiatuba terão excluídos seus direitos de escolher  
representantes no Executivo e no Legislativo. 

É claro que ainda restam alguns meses para a 
regularização do título de eleitor e é importante 
que essa notícia atinja o maior número de pes-
soas possível. Os motivos são vários. O primeiro 
é o direito, garantido pela Constituição Federal, 
de exercer o voto. O segundo, de saber que, após 
escolher seu representante, é preciso cobrar dele 
as ações que foram destacadas em campanha.  

Muito embora a política não seja o assunto 
preferido da maioria dos brasileiros - que rela-
cionam todo e qualquer político com adjetivos 
poucos agradáveis, de maneira equivocada - vale 
lembrar que se trata de uma das raras ferramen-
tas à disposição de nossa população para mudar 
o rumo da nação. Abrir mão do voto é deixar de 
lado qualquer possibilidade de mudança, de aban-
donar a esperança de que aqueles conduzidos aos 
poderes farão o melhor para os seus iguais. 

Ampliação de atividades do Hospital 
Municipal gera mais de 100 empregos

FecomercioSP prevê Dia dos Pais 
de “lembrancinhas”

A ampliação das atividades no Hospi-
tal Municipal Dr. Emilio Chierighini 
promove, num primeiro momento, a 
geração de 116 novos empregos na 
cidade, além de aprimorar a qual-
idade da saúde pública em Itu. 
A ampliação se deve ao aumento 
do número de cirurgias realizadas 
no referido equipamento e também 
à inauguração, em breve, do Centro de 
Diagnósticos por Imagens, que oferecerá 
mais 15 postos de trabalho.

O comércio de São Paulo não tem 
grandes expectativas em relação às 
vendas para o Dia dos Pais. De acor-

do com a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomerci-
oSP), a data deverá ser marcada 

pela compra de “lembrancinhas”, 
presentes que não causem impacto 

no orçamento, assim como ocorreu no 
Dia dos Namorados.
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De acordo com fontes de pesquisa mais de 80% dos brasileiros já construíram ou reformaram sem o auxílio de profis-
sionais. Faço uma comparação a automedicação, quando alguém toma remédio sem auxílio médico. Apelidaria este “pro-
blema” de autoconstrução.

O fato curioso é que sem planejamento algum não se consegue prever possíveis problemas, quantificação de material e se 
quer um valor aproximado ao recurso financeiro disponível para a execução seja da obra nova ou da tão esperada reforma.

Inicialmente pode parecer um bom negócio e em ambos os casos exigem muitos detalhes que não aparecem em uma 
primeira fase da obra, mas, se não pensados antecipadamente, chegam a inviabilizar situações por terem custos significativos 
que ficam fora do escopo do cliente. 

Um planejamento eficiente em todas as etapas de projeto e obra é fundamental para garantir a execução dentro do recur-
so financeiro disponível e assegurar que, dentro das possibilidades, os desejos sejam realizados. Outro detalhe importante é 
que só arquitetos desenvolvem durante sua formação habilidades técnicas que aliadas a criatividade e tendências de merca-
do permitem a concepção de ambientes agradáveis incorporados a estética e funcionalidade.

Projetos bem desenvolvidos pensados em conjunto, onde o arquiteto não é o protagonista e sim o cliente, tornam o 
conjunto todo um grande atrativo para a residência onde todos estes detalhes e soluções valorizam o imóvel e podem ainda 
facilitar uma futura venda. Poucos sabem, mas é possível desenvolver um projeto prevendo uma execução em fases. Cabe a 
nós descobrir o “DNA” de cada cliente, escutar sua história e customizar o seu lar.

Após tanto tempo querendo morar no lar dos sonhos, economizando e sonhando com cada detalhe você merece des-
frutar de ambientes bonitos, aconchegantes e funcionais. Onde viver fica prazeroso e ao desfrutar de momentos em família, 
que todos sintam-se bem.

Nosso escritório trabalha com parceiros que reúnem um time de profissionais entre arquitetos, engenheiros, marcenei-
ros e diversos profissionais de obra que amam o que fazem. Buscamos sempre trabalhar em sinergia nas obras e reformas 
para atingir 100% de satisfação de nossos clientes.

Se você deseja conhecer mais do nosso trabalho e saber como podemos ajudá-los a colocar em prática o seu sonho po-
demos conversar e fazer um orçamento sem compromisso!  

Há muito tempo se estuda os princípios fundamentais relacionado ao sono, mas ainda há muito a ser des-
vendado. Em 2011, a academia americana de medicina do sono, apontou que em trabalhadores que sofriam de 
insônia, produziam em relação aos demais o equivalente a uma media de onze dias a menos por ano.

Hoje no mundo que vive conectado, as organizações esperam que seus colaboradores fiquem conectados 24 
horas, para que aproveitem o maior número de horas dedicadas ao trabalho e ao engrandecimento das empresas. 
No entanto a falta de sono em quantidade de horas e qualidades comprometem não só a saúde física do indivíduo 
como sua saúde mental, sendo certamente refletida em sua cognição e desempenho profissional e de liderança.

Existem dezenas de tipos de distúrbios do sono, sendo a insônia um deles. Uma pesquisa da Universidade de 
Israel, concluiu que apenas uma noite de sono mal dormida é suficiente para desregular a função das amídalas, 
parte do cérebro responsável por processar as emoções. Gerando dessa forma pessoas mal humoradas e emocio-
nalmente irresponsável , uma vez que o ser humano não consegue distinguir se algo é emocionante ou indiferen-
te, perdendo assim a habilidade de decidir o que é mais ou menos importante.

Na cultura atual criou-se uma ideologia na sociedade, uma paradigma de que dormir é ruim , é perda de 
tempo, que dormir pouco traz qualidade de vida, acordar cedo é saudável. No entanto o problema não está na 
antecipação do despertar e sim na quantidade mínima de horas necessárias para a recuperação física do corpo 
humano e do reestabelecimento do controle das emoções do indivíduo. O mínimo de horas de sono recomenda-
do pela OMS (Organização Mundial de Saúde) são de sete horas, sem dúvidas alguns indivíduos podem relatar 

 Por que um profissional é tão importante no 
planejamento de uma obra ou reforma?

Como Anda o Seu Sono?

Juliana Marques - Arquiteta

Joice Teixeira - Factor Humano
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Mais de 80 mil pessoas ainda não se cadastraram e podem ter título de eleitor cancelado 

Adesão à biometria obrigatória é baixa
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Até o momento, 
apenas 46,84% 
das pessoas com 

direito de votar foram ao 
Cartório Eleitoral da 211ª 
Zona Eleitoral, de Indaia-
tuba, passar pela coleta 
de suas impressões digi-
tais. Lilian Dalva Silva da 
Lima, chefe do posto local, 
transmitiu ao presidente da 
Câmara Municipal, Hélio 
Ribeiro (PSB), a preocu-
pação do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) com 
relação à baixa adesão dos 
eleitores ao Projeto Biome-
tria Obrigatória 2019. 

Indaiatuba conta atual-
mente com 165.814 elei-
tores. Deste total, apenas 
77.066 já fizeram o ca-
dastramento biométrico. 
Aos que ficarem de fora, o 
TRE é categórico: o título 
eleitoral será cancelado e a 

pessoa impossibilitada de 
votar nas eleições de 2020. 

O cancelamento do tí-
tulo gera outras consequ-
ências ao eleitor, segundo 
Lilian. “Ele não consegui-
rá obter empréstimos em 
bancos públicos, renovar 
a matrícula em estabele-
cimento oficial de ensino, 
inscrever-se em concursos 
públicos, nem conseguirá 

obter ou renovar o passa-
porte”, aponta.

A chefe do Cartório faz 
um alerta: após o dia 19 
de dezembro, quando se 
encerra o prazo do Projeto 
Biometria Obrigatória, será 
mais difícil regularizar sua 
situação. “O TRE cedeu 
20 funcionários extras para 
trabalharem no Cartório na 
vigência do Projeto. Depois 

disso, voltaremos a operar 
apenas com seis servidores”, 
frisa Lilian. “Dependendo 
do número de eleitores em 
atraso, é previsível uma di-
ficuldade bem maior para 
regularizar depois”.

Para se ter uma ideia da 
proporção do que o TRE 
considera baixa adesão, 
as estimativas do Tribunal 
eram de que, no decorrer 

do mês de julho, o posto 
local receberia em média 
mil pessoas por dia, mas 
apenas 600 têm se apresen-
tado. “Estamos mantendo 
contato com os vereadores 
para que eles, informados 
sobre a situação, mobili-
zem suas bases eleitorais 
para o cumprimento dessa 
obrigatoriedade perante a 
Justiça Eleitoral e as con-
sequências de não fazê-lo”, 
enfatiza Lilian. 

Cartilha
O TRE divulgou infor-

mações sobre a biometria 
obrigatória. “A principal 
vantagem do sistema bio-
métrico é a segurança, além 
da atualização do cadastro. 
Com a identificação biomé-
trica, não haverá a possibili-
dade de eleitor votar no lugar 
de outro, tornando assim ain-
da mais seguro o sistema de 
votação eletrônico”. Estão 
obrigados ao recadastra-

mento todos os eleitores, 
inclusive aqueles cujo voto 
é facultativo e já possuem 
o título (analfabetos, maio-
res de 16 anos e menores 
de 18 anos e os maiores de 
70 anos de idade).

No próximo sábado, 
10 de agosto, acontece 
mais um plantão para ca-
dastramento biométrico, 
das 8h às 13h. Recomen-
da-se sempre o agenda-
mento prévio por meio 
do site do TRE-SP (www.
tre-sp.jus.br), mas todos 
os eleitores são atendidos. 

Para realizar seu ca-
dastro, é necessário apre-
sentar documento oficial 
de identificação que con-
tenha foto e comprovante 
de residência recente. O 
Cartório funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
9h às 18h, na Rua 13 de 
Maio, 834, no Centro). 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-6378.

Indaiatuba conta atualmente com 165.814 eleitores e apenas 77.066 fizeram seu cadastramento
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A Secretaria de 
S a ú d e ,  p o r 
meio do Depar-

tamento de Vigilância 
Epidemiológica, iniciou 
essa semana um traba-
lho de verificação de 
carteirinha de vacinação 
em todas as escolas de 
Indaiatuba com alunos 
de até 5 anos. A ideia é 
manter em dia a vacina 
tríplice viral, que pro-
tege contra sarampo, 
caxumba e rubéola. Nes-
ta ação, a vacina é dada 
in loco, caso a criança 
esteja com alguma dose 
em falta. A medida foi 
definida após dois casos 
confirmados de sarampo 
e até a última quarta-fei-
ra (31), mais sete casos 
suspeitos foram coloca-
dos em análise. 

De acordo com a Vi-
gilância Epidemiológica, 
se durante a varredura 
forem verificadas ou-
tras vacinas em atraso, a 

Vigilância verifica vacina em escolas
Ação teve início esta semana e foca em crianças até 5 anos com a tríplice viral em atraso
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Equipe do Departamento de Vigilância Epidemiológica visitará todas as escolas da cidade

criança será direcionada 
para a Unidade de Saúde 
de referência para atua-
lização da carteirinha de 
vacinação. A secretária 
de Saúde, Graziela Gar-
cia, ressalta a importân-
cia dessa ação. “Nossa 
ideia é não deixar o sa-
rampo se espalhar, por 
isso não medimos esfor-
ços em levar a vacina até 
a população. Todas as 
Unidades de Saúde estão 
trabalhando nessa ação e 
pedimos a colaboração 
para que levem a cartei-
rinha de vacinação na 
escola”, destaca.  

O agendamento acon-
tece direto com as es-
colas. “As equipes de 
saúde estão agendando 
diretamente com as es-
colas, seja municipal ou 
particular, e as escolas 
avisam os pais o dia em 
que será feita essa con-
ferência. Com isso, con-
seguimos atualizar não 
só a tríplice viral, mas 
outras vacinas também, 

pois manter a vacinação 
em dia é de extrema 
importância para que as 
doenças não retornem. 
Nosso objetivo é pro-
porcionar saúde e é isso 
que estamos fazendo”, 
explica Graziela.

Na vacinação de roti-
na, a tríplice viral é apli-
cada da seguinte forma: 
de 2 a 29 anos, são duas 
doses, e de 30 a 59 anos, 
apenas uma dose da va-
cina comprovada em 
carteira de vacinação. A 
ação nas escolas conti-
nua na próxima semana.

Casos
O primeiro caso é de 

um menino de 10 anos, 
residente no bairro Jar-
dim Paulista II, com duas 
doses da vacina tríplice 
viral, histórico de viagem 
recente para São Paulo 
capital e estudante da 
Escola Estadual Annun-
ziatta Leonilda Virginelli 
Prado. O segundo caso 
é uma menina de 1 ano 

que não frequenta creche 
e não tem histórico de 
viagem, é residente no 
bairro Nova Veneza. A 
criança apresentou os 
sintomas em maio e foi 
atendida em unidade de 
saúde privada em Salto. 
A notificação chegou 
na segunda quinzena de 

junho por meio de labo-
ratório particular.

A Secretaria de Saúde 
enfatiza a importância 
de manter a caderneta 
de vacina atualizada: o 
Ministério da Saúde esta-
belece a meta de 95% da 
cobertura vacinal da trí-
plice viral. Em 2018, In-

daiatuba atingiu 94,73%. 
Segundo a pasta, a falta 
de vacinação é a princi-
pal causa do retorno dos 
casos de sarampo, por 
isso, a vacina é impres-
cindível para manter a 
saúde pública em dia. 
A tríplice viral tem efi-
cácia entre 85% e 95%.

DIVULGAÇÃO
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Aciai espera crescimento entre 7% a 9,5% no volume de vendas, em relação ao mesmo período de 2018
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Celebrado no pró-
ximo dia 11 de 
agosto, o Dia dos 

Pais é a primeira data co-
memorativa do segundo 
semestre e a Associação 
Comercial, Industrial de 
Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai) espera um cres-
cimento entre 7% a 9,5% 
no volume de vendas, 
em relação ao mesmo 
período do ano passa-
do. O horário sugerido 
para o comércio local 
na semana que antecede 
a data é de segunda a 
sábado, das 8h30 às 18h. 

“O Dia dos Pais é 
considerada a primei-
ra data comemorativa 
do segundo semestre de 
2019. Entendemos que, 
em meio a atual conjun-
tura econômica e política 
que o país atravessa, pas-
samos por um período de 
transição e temos que nos 
reinventarmos”, afirma 
Antônio Aparecido Pe-
reira, presidente da Aciai. 
“Para tanto, estamos 
buscando alternativas e 
estratégias para atrair os 
consumidores a gasta-
rem no comércio local e 
automaticamente movi-
mentando a economia”.   

Antônio revela alguns 
pontos que são trabalha-
dos junto ao comércio 
local. “O objetivo é orien-
tarmos sobre a importân-
cia do bom atendimento, 
o markup (método utili-
zado para determinar os 
preços dos produtos), as 
condições de pagamen-
to, além da qualidade e 
variedade de itens. Assim 
como o investimento no 
estoque”, aponta. 

Para o Dia dos Pais, 
uma série de fatores 

Dia dos Pais deve movimentar comércio

determina uma possível 
melhoria nas vendas. 
“As vendas do comércio 
vêm oscilando muito 
nesta data comemorati-
va e o sucesso depende 
de algumas variáveis, 
como o clima, por exem-
plo”, analisa o presiden-
te da Aciai. “Para aque-
cer as vendas, contamos 
com a primeira parcela 
do 13º salário e a libe-
ração do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço)”. 

Os itens mais procu-
rados devem permanecer 
os mesmos. “Os produ-
tos que devem movimen-
tar o comércio no Dia 
dos Pais são dos ramos 
de vestuário, calçados, 
joias e eletrônicos. Os 
restaurantes também 
devem ter bom movi-
mento”, pondera. “Os 

lojistas estão otimistas e 
vêm criando promoções 
e vitrines com produtos 
e preços convidativos”. 

Para 2019, o dirigente 
afirma que a expecta-
tiva é de crescimento 
nas vendas. “Em alguns 
anos, o Dia dos Pais su-
perou o Dia das Mães, 
que é a data mais forte 
antes do Natal”, destaca. 
“O Dia dos Pais vem 
ganhando relevância e 
acreditamos que, em 
2019, a expectativa de 
vendas deve crescer de 
7% a 9,5% em relação 
ao mesmo período do 
ano passado. Na próxima 
semana, a sugestão de 
horário de funcionamen-
to é de segunda a sábado, 
das 8h30 às 18h”. 

Segundo semestre
A Aciai prepara uma 

série de palestras e pro-
moções para o segundo 
semestre. “Em setembro, 

JME

Entre os produtos que devem movimentar a data, estão eletrônicos, vestuários, calçados e joias, segundo associação comercial

teremos palestra sobre 
o Código de Defesa do 
Consumidor com o ad-

vogado e especialista 
Álvaro Sérgio Cavaggio-
ni”, informa o presidente 
da associação. “Estamos 
retomando uma campa-
nha forte em setembro. 
Serão três com descontos 
de 10% a 50%, campa-
nha personalizada com 
divulgação em rádio, 
outdoor, jornal, carro de 
som, trio elétrico e redes 
sociais. Vale lembrar 
que toda divulgação será 
custeada pela Aciai”. 

O serviço de orien-
tação também continua. 
“O trabalho segue com o 
serviço de venda segura 
da Boa Vista SCPC (Ser-
viço Central de Proteção 
ao Crédito), divulgação 
das marcas dos associa-
dos, orientações finan-
ceiras aos consumidores 
e uma série de convênios 
importantes”, completa 
Antônio. A Aciai fica 
na Rua Bernardino de 
Campos, 111, no Centro. 
Mais informações pe-
los telefones (19) 3875-
9770 ou 3329-3991.
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Objetivo é conscientizar população sobre riscos; evento será dia 10, com saída do Parque Ecológico
DA REDAÇÃO
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A Outsiders Indaia-
tuba realiza no 
próximo sábado 

(10) uma “motociata” 
contra o uso do cerol.  A 
equipe tomou ciência de 
alguns acidentes e assim 
surgiu a ideia de realizar 
o passeio. O evento terá 
início às 9h30, no Barco 
do Parque Ecológico. A 
saída está programada 
para às 10h30 e a chegada 
também será no Barco.

O objetivo dessa “mo-

Outsiders faz ‘motociata’ contra cerol 
tociata” é conscientizar a 
população sobre os ris-
cos que o cerol apresenta 
para os motociclistas e 
incentivar a população a 
denunciar essa prática. 
“Acredito que a força da 
nossa união seja muito 
grande e vamos conseguir 
até mesmo ser referência 
em cidades próximas”, 
afirma o organizador do 
passeio Carlos Bertozzi.

A “motociata” vai per-
correr 15 quilômetros, com 
cartazes e luzes, chamando 
a atenção da população so-
bre esse problema. O gru-

O Espaço Reconcei-
to promove no próximo 
dia 24, das 16h às 22h, 
a segunda edição de sua 
Quermesse Cultural, 
em prol da Volacc (Vo-
luntários de Apoio no 
Combate ao Câncer). 
O objetivo é promover 
apresentações artísticas 
e culturais gratuitas e 
reunir a comunidade 
em torno do trabalho 
da instituição. Opções 

DIVULGAÇÃO

-vindo. Depois, faremos a 
doação para alguma enti-
dade assistencial”, afirma 
o organizador do evento.

Carlos Bertozzi acre-
dita que o problema, além 
de atingir diretamente os 
motociclistas, deve mobi-
lizar a população. “Antes, 
o problema estava só nos 
motociclistas. Agora, já é 
de toda a população. Mui-
tas crianças vêm sofrendo 
graves lesões também”, 
aponta. “Por isso, acredito 
que toda a população con-
siga enxergar isso como 
um problema geral e muito 

Grupo em evento que arrecadou alimentos para Lar de Velhos

BENEFICENTE
Espaço Reconceito promove II Quermesse Cultural no dia 24

gastronômicas serão 
oferecidas no evento.

Já estão confirmadas 
as participações do má-
gico Fernando Lazzaro, 
da artista plástica Cecí-
lia Stelini, do núcleo de 
atividades circenses do 
projeto Vidart, da can-
tora Carol Vianna, dos 
músicos Eduardo Veno-
sa e Gustavo Portes, do 
trio Gatunos do Rocha 
(MPB e pop internacio-

nal), do Gustavo Portes 
Trio (jazz instrumental e 
MPB), da Orquestra de 
Viola Caipira, do grupo 
Manteiga de Garrafa, 
da maestrina e cantora 
Sonia Di Moraes e da 
banda Roça’n’Roll.

Acontecerão ainda 
exibições de Lettering 
(escrita de painéis), 
com Marcela Feital; live 
painting; brincadeiras 
infantis com a equipe 

da Escola Aconchego 
e oficina de ginástica 
para o cérebro com a 
escola Supera, além de 
barracas gastronômicas 
como pastel e cachorro 
quente da Volacc, mi-
lho verde e bebidas não 
alcoólicas com a Bo-
lha de Sabão, hambúr-
guer artesanal Uow!, 
quitutes d’A Banca, 
panetones e pães arte-
sanais assados na hora 

da U’Pane e cerveja 
artesanal Donnerstag.

Os patrocinadores da 
II Quermesse Cultural 
Reconceito são Casa 
da Fazenda Home De-
sign, Centralfer Aços 
para Construção, Elevare 
Acabamentos, Escola 
Aconchego, Geraldi-
ni Marmoraria, GP Es-
quadrias de Alumínio, 
LigBem Materiais Elé-
tricos e Iluminação, Lis 

Rose, PKT Desenvolvi-
mento Empresarial, Prata 
da Casa, Start House 
Automação Residencial 
e Supera Ginástica para 
o Cérebro, com apoio do 
Center Art e Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba.

O Espaço Reconcei-
to fica na Rua Cinco 
de Julho, 591. Mais in-
formações em www.re-
conceito.com.br ou pelo 
telefone (19) 3885-3159. 

grave, que vem crescendo 
a cada dia”, completa.

O Bem da Outsiders já 
realizou algumas campa-
nhas sociais para crianças 
de algumas instituições. 
A última foi realizada no 
dia 19 do último mês, 
quando foram arrecadados 
750 quilos de alimentos 
não perecíveis, doados 
posteriormente ao Lar de 
Velhos Emmanuel.

O evento conta com 
apoio do Moto Clube, 
Federados e Lost, além de 
colaboradores amigos que 
ajudam este projeto.

po vai distribuir ainda 200 
antenas corta linha para 
os motociclistas. “Esta-
mos agregando ao evento 

um trabalho social: quem 
quiser doar um quilo de 
alimento não perecível, de 
forma opcional, será bem-



Interessados podem se inscrever pelo site www.faculdademax.edu.br e agendar sua prova no campus I

POR TATIANE DIAS
IMPRENSA UNIMAX

Curso foi autorizado pelo MEC com nota máxima (5)

Interessados em es-
tudar  Ps icologia 
têm a oportunidade 

de iniciar a graduação 
já no segundo semestre 
de 2019 pela UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck de Indaia-
tuba. As inscrições de-
vem ser feitas pelo site 
www.faculdademax.
edu.br, clicando no link 
Vestibular de Inverno. 
Com duração de 10 
semestres, a primeira 
turma tem início em 
agosto, com aulas no 
período noturno. 

A u t o r i z a d o  p e l o 
MEC (Ministério da 
Educação) com nota 
máxima (5), o curso de 
Psicologia da UniMAX 
foi concebido para aten-
der à demanda social do 
mundo contemporâneo. 
A graduação está es-
truturada e articulada 
com as necessidades e 
potencialidades iden-
tificadas na região de 
Indaiatuba, tendo como 

base as recomendações 
das novas diretrizes cur-
riculares para os cursos 
de Psicologia no Brasil. 

O objetivo do curso 
é formar profissionais 
com sólido conhecimento 
científico e humanístico, 
qualificados para o exercí-
cio da função, que tenham 
visão crítica e reflexiva 
acerca da profissão, das 
demandas sociais e de 
sua inserção nos diversos 
contextos de atuação do 
psicólogo no país.

O campo de atuação 
do Psicólogo é bastante 
vasto, podendo atuar 
em diferentes locais 
como: empresas, hospi-
tais, escolas, unidades 
básicas de saúde, CAPS 
(Centro de Atenção 
Psicossocial), CRAS 
(Centro de Referência 
da Assistência Social), 
fóruns judiciais e unida-
des prisionais, clínicas, 
instituições para aten-
dimento de crianças, 
adolescentes, adultos e 
idosos, entre outros.

Pa ra  a  fo rmação 

completa do aluno, a 
UniMAX oferece bi-
blioteca, espaços de 
estudo e autoaprendi-
zagem, além de labo-
ratórios devidamente 
equipados. Além disso, 
o Centro Universitário 
mantém convênios com 
instituições públicas 
e privadas e oferece 
também espaços como 
o serviço-escola de Psi-
cologia da Interclínicas, 
que garantem o desen-
volvimento das práticas 
em diversos campos de 
atuação e possibilitam 
ao aluno a integração 
junto à comunidade.

O aprendizado prá-
tico é orientado por 
professores qualifica-
dos e reconhecidos no 
mercado profissional, 
com atuação em dife-
rentes contextos na área 
de Psicologia. 

Campanhas 
Até dia 15 de agosto, 

a UniMAX oferece aos 
que prestaram o ENEM 
(Exame Nacional do 
Ensino Médio), bolsas 

que podem chegar até 
100%. O desconto vai 
de 10% a 80% de acor-
do com o desempenho 
no ENEM e pode ser 
cumulado aos 20% de 
desconto concedidos 
àqueles que realizarem 
o pagamento até o quin-
to dia útil de cada mês. 

Na matrícula, utili-
zando a nota do ENEM, 
o candidato pode con-
quistar 30% de bolsa 
acrescida dos 20% de 
pontualidade.

Para transferências 
e retornos. o desconto é 
de 20% de pontualida-
de, mais 30% de bolsa 
para matrícula. Ainda há 
possibilidade do futuro 
aluno utilizar o UniEdu-
ca para financiar os es-
tudos, pagando 50% da 
mensalidade durante o 
curso e o restante após a 
conclusão da graduação. 

Já para quem de-

seja cursar a segunda 
graduação, a UniMAX 
oferece 20% de des-
conto de pontualidade 
(para pagamentos efe-
tuados até o quinto dia 
útil) e 30% de desconto 
durante todo o curso. 
Todas as campanhas 
têm validade até o dia 
15 de agosto.

 Inscrições
Para se inscrever no 

Vestibular de Inverno 
da UniMAX é necessá-
rio acessar o site www.
faculdademax.edu.br. 

A prova pode ser 
realizada de segunda a 
sexta, 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. Informações 
no (19) 3885-9900.

Psicologia da UniMAX começa em agosto
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Claudemir e João Fiano, da Mercantil Seguros, na premiação realizada em 2018 Neusa Jacundino, Velciano Jacundino e Brenda Gomes, da V Vidros, com o Troféu Frutos de Indaiá

Troféu Frutos de Indaiá acontece em novembro e promete surpreender premiados e convidados

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Dar retorno fi-
nanceiro, cre-
d i b i l i d a d e  e 

visibilidade às empre-
sas e empresários pre-
miados são alguns dos 
obje t ivos  do Troféu 
Frutos de Indaiá, tradi-
cional prêmio oferecido 
há 14 anos pelo Grupo 
Mais Expressão. Este 
ano, a noite de gala está 

Reconhecimento do público é diferencial

marcada para 9 de no-
vembro, a partir das 20 
horas, no Salão Social 
do Clube 9 de Julho.

Os empresários que 
participam da premia-
ção relatam sua satisfa-
ção quanto ao reconhe-
cimento e credibilidade 
que o Troféu traz para 
a  empresa ,  a lém da 
garantia do aumento 
da visibilidade perante 
aos consumidores. “É 
muito importante par-
ticipar mais uma vez, 

a l c a n ç a m o s  s e m p r e 
grandes resultados”, 
afirma Felício Fiano, 
da Mercantil Seguros.

Segundo a empre-
sária Neuza Gomes, da 
V Vidros,  part icipar 
do Troféu traz retorno 
quando o assunto é di-
vulgação da marca. “A 
expectativa de partici-
par de mais um Frutos 
é muito grande. Par-
ticipamos no ano pas-
sado e tivemos ótimos 
resultados. Isso é muito 

gratificante”, salienta.

Reconhecimento
A qualidade dos ser-

v iços  oferec idos  no 
último Troféu Frutos de 
Indaiá, que contou com 
show da dupla Chitão-
zinho & Xororó, foi 
tão elogiada que ainda 
rende elogios dos que 
prestigiaram a gran-
de noite, que também 
aconteceu no Clube 9.

Neste ano, de acor-
do com o presidente do 

Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa, 
as cotas são limitadas. 
“Queremos priorizar a 
qualidade de atendimen-
to aos premiados e seus 
convidados. Por isso, 
iremos limitar o número 
de pessoas”, explica. 

A 14ª edição já está 
sendo organizada e me-
lhorias já estão sendo 
programadas. “A orga-
nização já começou e 
estamos focados em me-
lhorar a cada ano o nos-

so evento, para sempre 
superarmos as expecta-
tivas dos premiados”, 
revela Redecopa. 

A pesquisa para co-
nhecer  as  melhores 
empresas de 2018 foi 
fe i ta  em novembro. 
Foram entrevistadas 
3,8 mil pessoas e as 
empresas apontadas 
como melhores da ci-
dade já estão sendo 
contatadas para parti-
cipar da campanha pu-
blicitária e do evento.
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Projeto foi aprovado em fevereiro e instalação começou em maio

Condomínio Comercial Kennedy Offices deve se tornar referência para outros empreendimentos

Condomínio Comercial Kennedy Offices 
Executive Tower instala energia solar
Sistema instalado em junho deve gerar economia de 95% na energia elétrica do empreendimento
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O C o n d o m í n i o 
Comercial Ke-
nnedy Offices 

Executive Tower ins-
talou no mês de junho 
sistema para geração de 
energia solar. Em feve-
reiro o projeto foi apro-
vado, as instalações 
das placas começaram 
no mês de maio, sendo 
concluída em junho.

De acordo com o ad-
ministrador condomi-
nial Vlademir Cestari, 
a ideia desse projeto o 
tornou pioneiro em con-
dominio comercial na 
cidade de Indaiatuba. 
A economia com o sis-
tema deve ser de 95% 
na conta atual de ener-
gia elétrica consumida 
pelas áreas comuns, in-
clusive estacionamen-
to, sendo que em 2020 
está prevista a redução 
de aproximadamente 
5,2%, que corresponde 
à despesa de energia, 
que refletirá na taxa 
condominial.

O administrador ex-
plica como começou 
este projeto para o Ke-
nnedy’s Office. “Esse 
projeto está pelo menos 
há quatro anos sendo 
estudado e trabalhado 
por nós, e em conjunto 
da administradora, o 
Group Solutions, e a 
Solar Job, conseguimos 
realizar esse projeto”.

O condomínio com-
posto de 78 salas, fica 
em local privilegiado 
em Indaiatuba. “A con-
dição que o condomínio 
apresenta possibilitou 
a instalação do sistema 
de energia solar na área 

da cobertura do prédio 
existente”, completa.

Cestari acredita que “a 
redução da taxa condomi-
nial e os aspectos da sus-
tentabilidade valorizará 
mais o imóvel, bem como 
a atenção dos investido-
res, cujo resultado será 
para todos os envolvidos”.

Construção
O Condomínio Co-

mercial Kennedy Offices 
Executive Tower está 
localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 
no bairro Cidade Nova. 
Marcio Bergh, da Solar 
Job, conta como foi o 
processo de construção 
da obra. “Visando uma 
alternativa de economia 
para o condomínio, ela-
boramos um projeto no 
qual a escolha foram as 
placas de energia solar. 
Desenvolvemos um re-

forço para instalação, 
além da parte mecânica 
das placas, sendo que a 
obra foi concluída em 
duas semanas”, explica.

Marcio Bergh elogia 
o trabalho desenvolvido 
pelo condomínio e a 
administradora Group 
Solutions, principal-
mente em sua busca por 
gerar economia para o 
empreendimento. “ A 
Group Solutions, ad-
ministradora de condo-
mínios, considera que 
esta instalação será uma 
referência de alterna-
tiva aos condomínios, 
cuja importância fun-
damental será a redução 
dos custos, assim como 
apresentar efetivamente 
um projeto de sustenta-
bilidade”, destaca. Mais 
informações podem ser 
obtidas no site oficial 
www.solarjob.com.br. 

FOTOS: JME
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Sub-17 do Fantasma vence 
na segunda fase do Paulista
Sub-15 ficou no empate e sub-20 foi superado pelo São Bernardo 
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

A base do Primavera 
entrou em campo 
pela segunda fase 

do Campeonato Paulista. 
Jogando fora de casa, o 
sub-15 e sub-17 enfrenta-
ram a Portuguesa Santista.

A primeira partida foi 
do sub-15, a equipe iniciou 
a partida na defesa, explo-
rando os contras ataques, 
depois conseguiu equilibrar 
o jogo criando oportuni-
dades de abrir o marcador 
ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, a 
partida ficou mais truncada 
no meio de campo, o que 
tornou o jogo sem muitas 
emoções. Os donos da 
casa tentaram abrir o placar 

no final da partida, mas 
pecaram nas finalizações, 
terminando assim no em-
pate por 0 a 0.

Já a equipe sub-17 en-
trou em campo e logo aos 
cinco minutos de jogo abriu 
o placar com o camisa 10 
Ryan. Após o gol, a Portu-
guesa Santista foi em busca 

1º Campeonato Liga Aifa Categoria Veteranos 
Rodada amanhã, dia 03, na Sol-Sol
Horários  Times
14h50  Os Brabos x Ass. Leão Juda
15h50  Sol Sol Vet x XII de Junho Vet
16h40  Schalke 83 x Kitimico
Campeonato Amador 2019 Série A2
Rodada domingo, dia 04
Horário Campo    Times
11h00 Oliveira                  Santa Fé FC x EC Remulo Zoppi
11h00 Parque Indaiá      Portuguesa Indaiá x Itália Olimpica
13h30 Parque Indaiá             Atlético Indaiá x Ipiranga
11h00 São Conrado          Estrela x Oliveira Camargo
13h30 São Conrado               Muleks da Praça x Seati
15h30 São Conrado      Morada do Sol x Meninos do Morro 
15h30 Osan            Viracopos x São Francisco 
13h30 Ferroviário         Ferroviário x Campo Bonito
15h30 Ferroviário             Audax Aldrovandi x APP
Campeonato Amador 2019 Série A3
Rodada domingo, dia 04
Horário  Campo    Times
09h00  CET 1            Paquistão x Vila Mercedes 
11h00  CET 1                       Vila Flora x Juventude
13h30  CET 1                Juventus x Internacional 
15h30  CET 1            Jardim Brasil x Lyons City

DIVULGAÇÃO

Campeonato Aifa Veteranos chega na última rodada amanhã
O Campeonato Aifa 

ca tegor ia  ve teranos 
chega na sua última 
rodada amanhã (3). 

Na última rodada, 
realizada no sábado, 
dia 27, grandes jogos 
foram os destaques, 
e o equilíbrio tomou 
conta das partidas. Na 
primeira partida Kiti-
mico e XII de Junho fi-
zeram um grande jogo. 
A equipe da c idade 
nova foi em busca da 
vitória para recuperar 
os pontos perdidos.

Aos t rês  minutos 
de partida o XV abriu 
o placar e teve outras 
grandes oportunidades 

FUTSAL

de ampliar o resultado, 
mas a equipe do Ki-
timico equilibrou as 
ações. O empate veio 
no finalzinho da parti-
da com toque de calca-
nhar de Bruninho.

Com o  empate  o 
XV chegou aos oito 
pontos permanecendo 
na segunda colocação 
da competição, já o 
Kit imico f icou com 
quatros pontos em ter-
ceiro lugar.

A segunda partida 
foi entra União Tri-
buna/Sol Sol e Leão 
Juda. A forte equipe 
do União Tribuna não 
tomou conhecimento 

do adversário e goleou 
por 6x2. Com a vitó-
ria o União Tribuna/ 
Sol Sol ficou lideran-
ça com dez pontos e 
praticamente se clas-
sificou para próxima 
fase, já o Leão Juda 
ainda não conquistou 
nenhum ponto e está 
matematicamente eli-
minado.

Na última partida 
da rodada outra golea-
da o Shalke 83 fez 6 x 
2 na equipe do Os Bra-
bos. Com o resultado o 
Shalke ficou na tercei-
ra colocação com oito 
pontos, perdendo nos 
critérios de desempate 

para o Xv de Junho e 
Os Brabos f icou na 
penúltima colocação 

TABELÃO

com três pontos, ainda 
com chances de classi-
ficação.

Conf i ra  a  rodada 
completa no nosso ta-
belão.

do gol de empate, mas o 
Fantasma conseguiu se 
segurar bem na defesa no 
primeiro tempo.

Na etapa final, o Pri-
mavera conseguiu anular 
as jogadas da Portuguesa 
Santista e com boa pos-
se de bola administrou o 
resultado, levando os três 

pontos na bagagem.
A equipe sub-20 do 

Primavera foi até a cida-
de de São Bernardo do 
Campo para enfrentar a 
equipe da casa, também 
pela segunda fase do 
Campeonato Paulista.

A garotada não conse-
guiu repetir o bom desem-
penho das últimas partidas 
e logo aos 11 minutos, 
Jefferson abriu o placar 
para o São Bernardo. O 
Fantasma não conseguia 
realizar suas principais 
jogadas, parando sempre 
na marcação adversária.

No segundo tempo, 
novamente no comeci-
nho do jogo, o São Ber-
nardo ampliou com Joni. 
Com 2 a 0 no marcador, 

o Primavera se expôs ao 
ataque, deixando muitos 
espaços na defesa.

Na metade do segundo 
tempo, Roberto fez o ter-
ceiro dos donos da casa. 
Aos 32 minutos, Alerran-
dro diminuiu a vantagem, 
mas três minutos depois, 
Luís fez o quarto gol, 

liquidando a partida.
Amanhã, a base es-

treia nessa segunda fase 
em casa. O sub-15 entra 
em campo às 9h para en-
carar o Corinthians. Às 
11h, o Sub-17 enfrenta o 
Juventus e mais tarde, às 
15h, o sub-20 joga con-
tra a equipe do Santos.

Base faz sua estréia em casa amanhã (03)



GUARDA CIVIL

A primeira delas foi 
registrada no período da 
manhã. Ligações anôni-
mas ao 153 informavam 
sobre o tráfico de drogas 
no Conjunto Habitacional 
Lúcio Artoni, localizado 
na Estrada do Badin, no 
Jardim Eldorado.

A equipe 112, com 
o apoio da equipe 106 e 
da viatura do supervisor, 
deslocou até o endereço 
informado para averiguar 
a denúncia. No telhado da 
entrada de um dos blocos 
do CDHU, os guardas 
localizaram 340 micro-
tubos cheios de cocaína, 
28 porções de maconha e 
seis pedras de crack.

Todo o entorpecente 
localizado foi apresenta-
do na delegacia de polí-
cia, onde foi apreendido.

A segunda ocorrên-
cia foi registrada no pe-
ríodo da tarde, no Par-
que Temático. A equipe 

FLAGRANTE

ROUBO
Assaltante rouba 
carrinho de lanche

Três casos de tráfico de drogas são registrados pela Guarda

Saidinha de banco é 
registrado no centro

Chácara é assaltada 
pela segunda vez

do Canil realizava o 
patrulhamento do local, 
quando desconfiou de 
um adolescente que ao 
ver a viatura jogou algo 
que estava em sua mão 
no chão.

Os guardas aborda-
ram o jovem de 14 anos, e 
localizaram três porções 
de maconha em seu bol-
so. A quarta porção foi 
dispensada assim que ele 
viu a viatura se aproxi-
mando. Ele foi conduzido 
com sua mãe até a dele-
gacia de polícia, onde foi 
registrado um boletim de 
ocorrência de porte de 
entorpecentes.

O terceiro caso foi 
registrado a noite, pela 
equipe do GAP 043. A 
equipe realizava o pa-
trulhamento pelo Jardim 
Califórnia, quando ao 
passarem em frente à 
Praça Kely Cristina Ali-
berti, viram um homem 

A11Menina de 10 anos 
é vítima de  estupro 
Suspeito é primo dela, de 38 anos, que foi preso em flagrante 

DA REDAÇÃO
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Na madrugada de 
ontem (1º) uma 
menina de 10 

anos foi estuprada no 
Jardim Morada do Sol. O 
suspeito é o primo dela, 
de 38 anos, que foi preso 
em flagrante pela equipe 
da Guarda Civil.

De acordo com os 
agentes, o suspeito dor-
mia no mesmo quarto 
que a vítima, que entrou 

Na noite de terça-feira 
(30), um caso de saidinha 
de banco foi registrado na 
Rua Pedro Gonçalves, no 
Jardim Maria Luzia.

Uma senhora de 77 
anos sacou o dinheiro 
da sua aposentadoria no 
caixa do banco e quando 
caminhava em direção a 

Na madrugada de do-
mingo (28), uma chácara 
localizada na Almeda 
Cabreuvas foi alvo de 
assaltantes pela segunda 
vez, somente neste ano.

Segundo depoimen-
to da vítima, o ladrão 
teve acesso ao interior 

no quarto dos pais cho-
rando e relatou o abuso. 

A menina foi levada 
até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), 
onde que o médico cons-
tatou o sangramento e 
orientou a família que 
vítima fosse levada para 
Campinas, o que foi fei-
to imediatamente.

O suspeito foi levado 
até a Delegacia Central, 
onde o crime foi apresen-
tado para a Polícia Civil.
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abaixado pegando algo 
da grama.

Desconfiados da atitu-
de do indivíduo, a equipe 
realizou sua abordagem. 
Em seu bolso os guardas 
localizaram três porções 
de maconha, e escondido 
no chão, quatro microtu-
bos cheios de cocaína.

Questionado, o ele 
confessou aos guardas 
que estava realizando 

o tráfico de drogas no 
local. Disse que recebeu 
de outro indivíduo cinco 
porções de maconha e 
cinco microtubos cheios 
de cocaína para vender.

Ele foi conduzido até 
a delegacia de polícia, 
onde o delegado determi-
nou a apreensão da droga 
e a prisão em flagrante do 
indivíduo pelo crime de 
tráfico de drogas.

Equipe da Guarda Civil apreendeu grande quantidade de drogas

Na noite de segun-
da-feira (29) um ladrão 
roubou um carrinho de 
lanche na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba.

Segundo a vítima, o la-
drão chegou como cliente 
e pediu três lanches e uma 
bebida, na hora de pagar 

a conta ele anunciou o 
roubo. O autor subtraiu 
R$ 130 que estava no 
caixa e na fuga pediu que 
a vítima chamasse um 
motorista de aplicativo.

A polícia investiga o 
caso e até o momento o 
assaltante segue foragido.

sua casa foi abordada por 
dois indivíduos, sendo que 
um agarrou seu pescoço e 
outro puxou sua bolsa.

Foram levados uma 
quantia de R$ 700,00, 
documentos pessoais e 
cartões de créditos. Nin-
guém foi preso até o fe-
chamento desta edição.

da chácara pulando o 
alambrado do fundo e 
posteriormente cortando 
o toldo. O autor levou 
alimentos e bebidas do 
local. O primeiro assalto 
ocorreu no dia 3 do mês 
passado. Ninguém foi 
preso até o momento.Abuso aconteceu no quarto em que ela e o suspeito dormiam 

GUARDA CIVIL
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Colônia Helvetia se prepara para dois dias de cultura e gastronomia

Festa da Tradição celebra 
os 120 anos de paróquia

Horóscopo de 02/08 a 08/08
Por Alex Costa Guimarães
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Em comemora -
ção aos 120 anos 
de construção e 

consagração da Paróquia 
Nossa Senhora de Lour-
des, a Colônia Helvetia 
promove neste final de 
semana a 43ª edição da 
Festa da Tradição, que 
marca também a cele-
bração do Dia da Festa 
Nacional Suíça, ocorri-
da ontem, 1º de agosto. 
Como sempre, o evento 
mistura apresentações 
folclóricas típicas e o 
melhor da gastronomia.

A praça de alimenta-
ção da Festa da Tradição 
reúne barraca com pra-
tos típicos preparados 
pela equipe de volun-
tários da Colônia Hel-
vetia. Entre as opções 
estão o Eisbein (joelho 
de porco), Kassler (bis-
teca suína), Schüblig 
(salsichão com salada 
de batata), Cervela e 
Bratwurst (salsichões), 
Bauerbratwurst ou Kal-
bsbratwurst mit Rösti 
(salsichões camponês e 
vitela com batata grelha-
da), Käsekuchen (torta 
de queijo), Apfelku-
chen (torta de maça), 
café com leite e bolos, 
entre outras delícias, 
como os doces Stalden 
e pratos Berna.

Entre as atrações cul-
turais, apresentações 
folclóricas de Helvetia 
e da etnia-irmã, o grupo 
de danças folclóricas 

alemãs Tanzfreunde, de 
São Paulo, e de Fribur-
go, em Campinas. No 
palco, destaque para a 
Banda Schnapsmuisig, 
de Helvetia, e o coral de 
Jodler, que irá cantar a 
missa de domingo. 

O evento inclui ainda 
premiações dos campeo-
natos esportivos típicos 
de Jass (jogo de cartas) 
e Tiro ao Alvo. Outro 
momento especial é o 
tradicional cortejo de 
Laternenzug (lanternas) 
até a fogueira simbólica, 
que marca as comemo-
rações de 1° de agosto e 
encerramento do evento. 
Para as famílias, a Festa 
da Tradição contará com 
área kids para as crian-
ças, venda de souvenirs 
típicos e a brincadeira 

da tômbola.
“A principal carac-

terística de nossas fes-
tas é manter a comuni-
dade ativa. Para isso, 
contamos com a união 
e o trabalho voluntário 
de nossos membros”, 
destaca Ana Carolina 
Bannwart, integrante 
da Colônia Helvetia. 
“Todo o arrecadado vai 
para a manutenção, pre-
servação patrimonial e 
cultural da colônia, as-
sim como as atividades 
de promoção humana 
da Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes”. 

A programação tem 
início amanhã (2). “No 
sábado, a festa começa 
ao meio-dia e termina às 
18h. No domingo (4), a 
programação tem início 

Alameda da Colônia Helvetia contará com barracas de alimentação, com uma grande variedade de pratos

O ariano precisa aproveitar esse momento para se conhecer 
melhor, os filhos mostrarão aspectos e facetas que o na-
tivo não via, os amantes apontam o que o nativo precisa 
aprender e seus sentimentos estarão mais exaltados nessa 
fase. Ultimos dias de dificuldades no ambiente de trabalho, 

próximas semanas é possível ampliar os horizontes.

O taurino continua enfrentando certas dificuldades nos 
assuntos domésticos, familiares ou dentro de casa. Os 
gastos tendem a ser com com estudos ou cursos rápidos ou 
pequenas viagens. Dificuldades com seu sócio ou parceiro 
conjugal ou de alguma forma o nativo precisa entender 
como se comunicar de forma efetiva.

O geminiano estará focando assuntos que possam trazer benefícios em sua 
vida material e ao mesmo tempo sente que precisa ser mais 
focado na maneira de como se expressa e como ser mais 
incisivo na hora de dizer o que sente.ùltimas semanas para 
aprnder sobre quais ferramentas usa em sua sobreviência e 
como usar seus recursos próprios.

Estas semanas serão mais intensas relacionadas com o 
setor financeiro e alimentício para o canceriano. Algumas 
situações podem escapar do controle e gerar dificuldades 
em seu relacionamento pessoal e em situações familiares 
ou domésticas. Sua familia pode exigir alguns posicio-
namentos.

Para aquele leonino que já passou o aniversário, os caminhos começam a 
se abir e novamente o leonino consegue ter as rédeas de sua 
vida na mão. Sua vida espeiritual tende a ser expandida, por 
estas semanas, novas formas de ver a vida e sua filosofia 
pessoal de como viver, estará sendo melhorada.

O virginiano enfrenta seu inferno astral e com ele vem difi-
culdades com papeis, com erros e má colocações escritas. É 
bom que ao escrever algo, releia com calma, várias vezes, 
pois estará com o risco de escrever errado. Sentimento 
de solidão acompanha esse período, mas mais ao fim da 
semna, uma confusão de entendimento tende a ocorrer.

O libriano espera que seus projetos pessoais, seus planos, 
seus sonhos, suas amizades corram dentro do que plane-
jou. Se não planejopu nada, o momento mostra o foco em 
situações que serão melhores daqui a algum tempo, mais 
a frente, relacionadas com sua saúde, seu relacionamento 
conjugal. Profundas mudanças familiares ou de casa.

O foco do escorpiano nestas semanas será como melhorar 
sue esforço e suas responsabilidades profissionais. Outros 
podem ficar presos em detalhes de como expressar seu 
orgulho ou de como lidar com sua capacidade de dar afeto 
sem exigir nada em troca.

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. 

O capricorniano precisa mudar a forma como ver as coisas, 
suas atitudes, suas ações, seu planejamento, ao mesmo 
tempo, seu lar, sua familia sofre profundas mudanças. Essa 
semana pode ser que o nativo se perca um pouco no meio 
de suas emoções e mais ao fim da semana, corre o risco de 
passar dificuldades e se torne uma pessoa impopular.

A mente do aquariano sontinua em expansão, isso quer dizer que se ele 
permitir, novos horizontes aparecerão e novas ideias, novas formas de 

energar e atuar no dia a dia surgem. Lado oculto de sua 
personalidade pode surgir diante de reuniões sociais ou 
quando estiver no meio das pessoas. Estará terminando uma 
antiga maneira de ser e iniciando novas atitudes em sua vida. 

O pisciano precisa entrar em acordo com seu lado mais 
intimo. Seu ambiente de trabalho estará agitado, e precis-
ará de organização e controle. O nativo corre o risco de 
enfrentar fofocas de diversos tipos. Cuidado com fofocas 
e discussões no serviço.

às 9h30, com a missa 
cantada pelo Jodlerklub, 
e segue com o almoço 
com pratos típicos e 
atrações folclóricas, até 
o encerramento na fo-
gueira, às 18h”, revela 
Ana Carolina. “A entra-
da na festa é livre e ofe-
recemos estacionamento 
oficial com seguro, no 
valor de R$ 20”.

A integrante da Co-
lônia Helvetia aproveita 
para fazer um convite. 
“Na última edição, tive-
mos aproximadamente 
10 mil visitantes, vin-
dos especialmente da 
região de Campinas 
e São Paulo”, conta. 
“Aproveitamos a opor-
tunidade para convidar 
a todos a participar das 
nossas atividades”. 



Evento de artes cênicas contará com oficinas artísticas e encontros de gestão cultural

4ª Mostra começa amanhã
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No período de 3 a 
31 de agosto, a 
Secretaria Muni-

cipal de Cultura promo-
ve a 4ª Mostra de Artes 
Cênicas, cujo objetivo 
é incentivar o interesse 
da população pelas artes 
e suas manifestações e 
a formação continuada 
em artes cênicas. Este 
ano, além da apresenta-
ção de grupos de teatros 
amadores, estudantis e 
companhias de produ-
ções teatrais formados e 
sediados em Indaiatuba, 
a ação contará ainda 
com oficinas artísticas 
e encontros de gestão 
cultural, que serão mi-
nistrados pelo grupo de 
teatro Os Geraldos.

As aulas foram via-
bilizadas pelo ProAC 
ICMS (Programa Esta-
dual de Apoio à Cultura) 
e acontecerão no Centro 
Cultural Hermenegildo 
Pinto (Piano), sempre 
aos finais de semana. 
Ao todo serão 30 vagas 
para a Oficina de Teatro 
e 50 para os Encontros 

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba e 
o grupo indaiatubano 
de comédia Três Tigres 
Tristes promovem hoje 
(2), às 20h, a primeira 
edição do Casarão Stand 
Up Comedy, no Mu-
seu Municipal Casarão 
Pau Preto. A proposta do 
evento é oferecer mais 
uma opção de lazer e 
cultura para a população.  

Criado com o intui-
to de levar um pouco 
de humor às pessoas, o 
nome retrata um pouco 
do que faz o grupo ser 
ele mesmo: um misto de 
tristeza, dificuldades para 
comunicação e o quão 
inusitado e engraçado 
tudo isso pode soar.

O grupo é formado 
por Alexandre Fernan-
des, Diego Miranda e Ga-
briel Rando. Alexandre já 
teve experiências anterio-
res com stand up, abrindo 
shows para humoristas 
como Diego Campanini, 
em Sorocaba, além de es-
crever textos há mais de 
três anos, todos regados a 

de Gestão Cultural, com 
inscrições até o dia 7 de 
agosto ou enquanto hou-
ver disponibilidade.

A secretária da pasta, 
Tânia Castanho, destaca 
que a proposta para este 
ano é a ampliação do 
evento. “Programamos 
para esta mostra, que tem 
seu auge em agosto, dez 
peças, sendo sete inte-
grantes da mostra e três 
oriundas do grupo for-
mado nas nossas oficinas 
culturais e o espetáculo 
As Estrelas do Céu”, do 
grupo Os Geraldos”, con-
ta. “A parceria firmada 
com a D’Color Produ-
ções Culturais nos pos-
sibilitou oferecer ainda 
as oficinas artísticas e 
encontros de gestão, am-
pliando a formação dos 
artistas locais que atuam 
na produção cultural”.

Curadoria
Durante a mostra, as 

peças teatrais definidas 
como categoria I (grupos 
amadores) contarão com 
a curadoria do ator e di-
retor teatral Roney Fac-
chini, que em mais de 30 
anos de carreira, já atuou 

em várias séries, novelas 
e programas de TV, além 
de filmes nacionais e 
produções teatrais.

As peças que contarão 
com a intervenção do 
profissional são A Pro-
posta, do Grupo Sléz; O 
Livro Mágico, do Grupo 
Fântaso; e O Fantástico 
Mistério de Feiurinha, 
do Grupo Teatral Valeu 
a Pena. Confira a progra-
mação em www.maisex-
pressao.com.br.

Formação
Nas Oficinas de Te-

atro, os alunos entrarão 
em contato com jogos, 
exercícios de interpre-
tação, improvisação, 
expressão corporal e 
vocal, noções da história 
do teatro, iluminação, 
sonoplastia, figurino e 
cenário, direção e dra-
maturgia. Já nos Encon-
tros de Gestão Cultural 
serão compartilhados 
princípios e procedimen-
tos que guiam a gestão 
e a produção cultural, 
com foco em políticas 
públicas culturais, plane-
jamento estratégico (de-
sígnios gerais, objetivos, 

funções e atividades), 
metodologias de avalia-
ção e organização ad-
ministrativa (produção 
executiva, organização 
de eventos culturais, 
apoios e parcerias), co-
municação (divulgação, 
assessoria de imprensa 
e registros) e elaboração 
de projetos culturais.

As atividades inte-
gram o projeto Incuba-
dora de Grupos Artísticos 
e serão divididas três 
frentes de trabalho: for-
mação de público, forma-
ção artística e formação 
de gestores culturais. Po-
derão participar grupos 
artísticos (teatro, dança, 
música, artes plásticas), 
artistas independentes e 
ainda pessoas que tenham 
afinidade com o teatro.

A inscrições para as 
oficinas de teatro de-
verão ser feitas pelo 
link encurtador.com.br/
tCLV2. Já as inscrições 
para os Encontros de 
Gestão Cultural devem 
ser feitas nos seguintes 
links: encurtador.com.
br/sFSY2 (individual) 
e encurtador.com.br/
lnV59 (grupos). 

COMÉDIA
Três Tigres Tigres 
abrem Casarão 
Stand Up Comedy
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XXX

muitos trocadilhos.
Conhec ido  como 

Rato, Diego Miranda 
tem como álibi toda a ma-
landragem que as ruas lhe 
deram: diversos trope-
ções e acidentes. Inclusi-
ve, essa parte dolorida de 
sua vida está presente em 
muitos dos seus textos, 
bem como sua maneira 
peculiar de enxergar o 
mundo que lhe cerca.

Além de trabalhar na 
área de design gráfico, 
Gabriel Rando publica 
diversas tirinhas cômi-
cas na internet. Atual-
mente busca um espaço 
para rir de si mesmo e 
de seu cotidiano, agora 
em cima do palco.

A entrada é gratuita, 
mas é necessário efetuar 
a retirada antecipada de 
ingressos no local da 
apresentação, em horário 
comercial. Os ingressos 
serão limitados à capaci-
dade do local (50 pesso-
as). O Museu Municipal 
Casarão Pau Preto fica 
na Rua Pedro Gonçalves, 
477, no Centro.
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A Nova Loja

Inda Fire

Bar do Alemão - DELIVERYBicho 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. 

Os simpáticos amigos, Fernando e Douglas essa semana no 
restaurante Kostela do Japonês

Alfredo, Sidnei e Silvio da CSM Metodologia no Kostela do 
Japonês saboreando a maravilhosa costela super macia.

Casamento de 
Joelison Lima 
e Caroline 
Doriguelo Lima 
(Foto: Héber 
Nera). É a 
A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes. 

O lindo Cookie 
no banho e 
tosa com Darik, 
na Clínica 
Bicho Amigo.

A Inda Fire Equipamentos de Combate a Incêndio completou  
ontem, mais um aniversário, são 23 anos sendo referência no 
mercado de equipamentos para combate a incêndios, prestando 
serviços e atendimento de excelência em Indaiatuba e Região.

Receba a maravilhosa Parmegiana do Bar do Alemão na sua 
casa. Peça também a marmitex de Parmegiana por apenas 
R$25,00 a retirar. Disk Delivery fone: (19) 3816-8600 / (19) 
3816-8889 – Avenida Coronel Estanislau do Amaral, 630 – 
Itaici. É divina!

A nova coleção 
Peônia acaba de 
chegar na A Nova 
Loja. Padronagens 
diferenciada, com 
muita pedraria 
e brilho, uma 
coleção de 
muito glamour 
com modelos 
deslumbrantes 
que encanta todas 
as noivas, venda 
e aluguel. Dê um 
pulinho na loja e 
confira de perto! 
R. Ademar, de 
Barros, 1011 - 
Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: 
www.anovaloja.
com.br
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Grenelle Gastropub

Toda quinta-feira no Happy Hour do Grenelle Gastro Pub aproveite a 
promoção de hambúrguer que está fazendo o maior sucesso. Durante 
o mês de agosto aos sábados no almoço você poderá saborear a 
deliciosa feijoada e sábado à noite não perca o maravilhoso Festival 
de Risotos. Chame os amigos e a família e corra para End.: Av. 
Conceicão, 250. Fone: (19) 3834-4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp 

Coluna do Chef – Simetria Restaurante
Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

A receita de hoje é um prato fácil e prático, ideal para ser preparado 
para aquela visita que apareceu de surpresa no domingo. Normal-
mente feito com maçãs, resolvi mudar um pouco, usando bananas, 
uma furta que adoro!
Vamos a receita de Crumble de Banana:

Ingredientes

• 1 xícara de chá de açúcar
• 1 xícara de chá de farinha de trigo
• 1 colher de sopa de passas
• 2 colheres de sopa de amêndoas picadas
• 8 bananas maduras
• ½ tablete de manteiga congelada
• 1 pitada de canela 

Modo de preparo:
Aqueça o forno em temperatura média. Em uma tigela, misture a fa-
rinha e o açúcar. Pique as bananas em rodelas grossas. Pegue um re-
fratário, polvilhe um pouco de canela e coloque as bananas, as passas 
e as amêndoas.
Polvilhe a mistura de farinha e açúcar em cima da fruta com a ajuda de 
uma peneira. Rale a manteiga congelada por cima da mistura.
Leve ao forno por cerca de 30 minutos. Sirva acompanhado de sorvete 
de creme e, se quiser, uma calda de avelã será muito bem-vinda!

Buon Apetitto !!!

O simpático casal Elisabete e Rodrigo no Grenelle Gastro Pub Heber, Roger , Paulo e Igor no Cintra Restaurante

A competente equipe da Dicasa Móveis sempre muito atenciosa com todos os clientes e amigos

Michele Simone, com sua filha Gabrielle, receberam muitos 
amigos no Arraiá da Autocheck, que aconteceu no último 
sábado, 27. Foi o maior sucesso!

Manuel e Brando Stein, Vice presidente do Clube 9 de 
Julho, na Festa Julina que aconteceu no último sábado, 27.



A18

Realizada na última sexta-feira (26), a Festa Julina da ABIDfoi um sucesso: cerca de 400 pessoas 
passaram pela quadra da instituição e puderam degustar delícias de um típico cardápio julino, assistindo 
apresentações, participando das brincadeiras e sentindo toda a energia do local onde é desenvolvido o 
trabalho da entidade. Além do público em geral, estiveram presentes todas as famílias que j&a acute; 
foram e também aquelas que estão sendo atendidas pelos projetos.

Em dia de prevenção e erradicação da Hepatite C, 
uma folga para o almoço com a querida amiga  Andréa 
Fernandes.

Coletiva de Imprensa para falar que o Espaço Reconceito 
promove no próximo dia 24 de agosto das 16 às 22 horas 
na Rua Cinco de Julho, entre as ruas João da Fonseca 
Bicudo e Padre Vicente Rizzo, a segunda e esperada 
edição de sua II Quermesse Cultural em prol da Volacc 
(Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer).

No Sábado dia 27/07, aconteceu no Polo Shopping a Campanha de prevenção 
para erradicação da ¨HEPATITE C ¨, onde A OSC Gabriel e os clubes de 
Rotary de Indaiatuba fizeram um excelente trabalho de prevenção e atenção 
aos transeuntes presente no Polo Shopping, foram realizados 400 testes de 
prevenção da Hepatite C. 

Na noite do dia 30/07/2019, o Rotary Cocaes realizou sua 2ª Reunião Ordinária 
na Esfia & Cia, reunião curta que foi seguida pela Reunião de Assembleia para, 
informações sobre as metas distritais a serem realizadas neste ano rotário pela gestão 
do Presidente Antônio Sérgio. Logo após, também aconteceu a reunião do conselho 
para a indicação do próximo presidente do Cocaes para o ano rotário 2020/2021.

Noite mais que 
especial, Festa 
de Aniversário de 
Bruna Marino, a 
garota completou 
e comemorou 
seus 22 aninhos, 
cercada de 
familiares e 
amigos queridos. 
Uma festa 
deliciosa regada 
a muita alegria 
e amizade. 
Parabéns minha 
sobrinha querida!
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No dia 16/07 aconteceu a inauguração da sala Coworking 
Parque, na FIEC I, um ambiente voltado para desenvolvimento 
de startups e projetos para empresas ou área educacional. 
Na foto Prefeito Nilson Gaspar e Mário Cesar Cobianchi 
superintendente da FIEC, e alunos do projeto.  Parabéns a 
todos por esse maravilhoso projeto. #inovafiec    

O Mais Expressão agradece a equipe Farmais, pela 
renovação por mais 01 ano de contrato, obrigada pela 
confiança em nosso trabalho.

Felipe Roma proprietário do Quintal da Vó, Deni e Marcelo 
Mansano no evento fechado da 8° Edição do By Deni 
Studio que aconteceu no Quintal da Vó esse último sábado

Sábado é dia da tradicional feijoada caseira do Quintal da 
Vó, a partir das 11h30 com Léo Violeiro. Faça sua reserva 
pelas redes sociais do bar

O Mais Expressão dá aos boas vindas ao Pepo 
Secretário da Habitação ao Frutos de Indaiá 2019

No domingo dia 21/07 a Água Ibirá se juntou com a 
turma do #correndocomremoura  para um treinão na 
estrada dos cavaleiros com muitos brindes.Parabéns a 
todos que participaram.

Alice Vice presidente da ABID- Instituição Beneficente, 
Daiana Zumestein Correr e Karine do Mkt, na festa Julina 
que aconteceu no dia 26/07, com um publico de +/- 400 
pessoas a festa foi um sucesso. A ABID tem projetos 
muito importantes para a comunidade e o Mais Expressão 
parabeniza a todos por esta festa tão linda.

Silbene Ribeiro da Cayman Serviços, a palestrante do dia 
no BNI Reference, com Rodrigo da Azza Internet e Valdecir 
da Blind Seg Seguros

Maicon Silva  e Tiago Costa com Lorenzo seu Afilhado , 
comemorando aniversário de 05 anos, no parque Beto Carrero 
World. O MAIS EXPRESSÃO deseja muitas felicidades.
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negócios & classificados
Nº 858

CA08401- VILA VITÓRIA - AT. 163 m² AC.136 m²- 03 
Dormitórios, wc social, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal, 02 vagas de garagem. R$ 1.400,00 + IPTU

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 
105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com armário), sala 
para 2 ambientes, cozinha com armários planejados, 
wc social, quintal com churrasqueira e garagem para 
2 autos. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 2.500,00 + COND +IPTU.V

VENDAS

CH01745 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1.000 m² AC.120 
m²-02 dormitórios, sendo 1 suíte com closet,  ba-
nheiro social, sala 2 ambientes, cozinha estilo ame-
ricano, lavanderia, despensa, poço semi artesiano 
(27m), reservatório água tipo taça (3.000L), quintal 
gramado (esmeralda) com pomar, todos os cômodos 
possuem planejados. R$ 564.000,00

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - terreno 
em excelente localização com toda infraestrutura já 
instalada e no asfalto. Pequeno declive e área toda 
gramada e algumas árvores frutíferas. Pronto pra 
construir!!!R$ 299.000,00

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, 02 vagas, condomínio com área 
de lazer completa, academia, salão de festas, cine-
ma, piscina, playground, salão de jogos, portaria 24 
horas, próximo a supermercados, farmácia, faculda-
de, bancos, ótima localização, fácil acesso, possibili-
dade de vender mobiliado. R$. 509.000,00

CA08409 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 105 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala de estar, cozinha ame-
ricana, WC social, lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira e garagem para 2 autos. Casa com 
aquecimento solar e preparação para ar condicio-
nado e acabamento de primeira. R$ 440.000,00.

CA08401-AT.758m². AC 530m²- EXCELENTE CASA 
04 Dormitórios, sendo 03 suítes, Sala, cozinha, la-
vanderia, espaço gourmet com churrasqueira e 
piscina. Imóvel ficara mobiliado inclusive com ar 
condicionado e televisões. R$ 1.400.000,00 aceita 
permuta por casa até 50% do valor.

CA08395- JARDIM MARINGÁ - AT. 300 m² AC. 215 
m² - lindo sobrado com 3 dormitórios (1 suíte) sen-
do todos com armários planejados, lavabo, me-
zanino, cozinha planejada, sala para 2 ambientes, 
lavanderia planejada, espaço gourmet com churras-
queira, pia e banheiro e garagem para 4 autos. R$ 
600.000,00

CA08323 - VISTA VERDE - IMÓVEL NOVO - AT. 175 
m² AC. 160 m² - 3 suítes com varanda (sendo 1 com 
closet), sala para 2 ambientes, cozinha integrada à 
área gourmet com churrasqueira e piscina, lavabo e 
garagem para 2 autos. R$ 650.000,00

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 churrasquei-
ra, lavanderia e garagem para 2 autos. Excelente lo-
calização próximo ao Parque Ecológico e supermer-
cado Good Bom. R$ 385.000,00

LOCAÇÃO

GL00392 - GALPÃO INDUSTRIAL - DISTRITO IN-
DUSTRIAL JOÃO NAREZZI - AT 1.000m², AC 966m², 
com 03 Andares, Refeitório, Escritórios, Banheiros e 
Área Fabril - Locação R$ 7.000,00 + IPTU

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

AP04548 - LE JARDIN - 3 dormitórios (sendo 2 suí-
tes) todos planejados, sala, cozinha planejada, la-
vanderia, WC social e garagem para 2 autos cober-
ta. Portaria 24 horas e área de lazer completa. R$ 
2800,00 + COND + IPTU

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

AP04512 - RESIDENCIAL PORTO PRÍNCIPE - AU 
75m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala 02 Am-
bientes (Estar e Jantar), WC Social, Cozinha Planeja-
da C/ Coifa e Cook Top, Lavanderia e Garagem P/02 
Autos Cobertos. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT.136m² AC.105m² 
03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
espaço gourmet, área de serviço, garagem para 02 
autos, ótima localização, região central. Venda R$ 
1.300,00 + IPTU.

CA08402 - RESIDENCIAL PARK REAL - SOBRADO - AT 
150m², AC 172m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte c/ Closet), 
Sala 02 Ambientes Estar e Jantar), Lavabo, Cozinha Americana 
Planejada e Coifa Central, Área Gourmet com Churrasqueira, 
Banheiro Auxiliar, Piscina, 02 Vagas P/ Auto Coberta. Ilumi-
nação de led em toda casa, revestimento de primeira linha 
(porcelanato Porto Belo), Aquecimento solar em toda a casa, 
inclusive a piscina. Excelente localização, poucos minutos do 
parque ecológico. R$ 690.000,00

CA08368 - PARQUE BOA ESPERANÇA - casa ampla próxima à 
padaria, escola e praça com 3 dormitórios (1 suíte com armários), 
cozinha planejada, sala, WC social, lavanderia e nos fundos 
edícula com banheiro, churrasqueira e garagem para 3 autos 
sendo 2 cobertos. R$ 2.350,00 + IPTU.

AP02017- HAMPTON GARDENS- AU 100m²- 03 dormitórios, sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, área 
de serviço, garagem  para 02 autos, área de lazer completa. R$ 
2.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08403 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE -  AT.150 m² AC.105 
m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, cooktop, coifa, microondas, forno elétrico,  Con-
domínio com infraestrutura completa, piscina adulto e infantil, salão 
de festas, academia, playground, portaria 24 horas, monitoração in-
terna, excelente localização, fácil acesso, R$ 470.000,00. TE05804- JARDIM BELA VISTA - AT 407,33m² - terreno próximo à 

área verde, próximo ao parque ecológico do bairro. R$ 190.800,00

AP04409 - VILLAGIO D’AMORE - AU. 62 m² - 2 dormitórios, cozi-
nha planejada, lavanderia, sala para 2 ambientes e garagem para 1 
auto coberta. R$ 295.000,00. Locação R$ 1350,00 + COND + IPTU.
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COZINHA AMPLA, ILHA GRAN-
DE NO CENTRO E COOKTOP E 
ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUIN-
TAL AMPLO, AREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA, FOR-
NO PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 
VARANDA NAS PORTAS DOS 
QUARTOS E NA FRENTE DA 

COZINHA. GARAGEM COBER-
TA PARA 02 CARROS E DESCO-

BERTA PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093 
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 

SALA EM 3 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,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, 

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

THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMEN-
TAIS, GARAGEM PARA 06 CAR-
ROS. 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 LO-

TES 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$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 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 LO-

TES 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 SUIÇA-
-TR 00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE 

ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍ-
TE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA PAR-
QUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUITE, COZINHA, ÁREA GOUR-
MET, GARAGEM COBERTA, AR 

CONDICIONADO E ENERGIA 
SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE 
– CC00098  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, LAVABO, COZINHA, 

GARAGEM. 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, BANHEIRO, 
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, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,3 VA-

GAS 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 
SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM 
PARA 02 CARROSCOBERTOS E 

02 DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

MÍNIO COM: SALA, LAVABO, 
COZINHA, LAVANDERIA, 03 

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-
TE, CHURRASQUEIRA COM 

MAIS 01 QUARTO E 01 BANHEI-
RO, GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E 02 VAGAS DES-

COBERTAS.
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 SOBRADO: 04 
DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, FORNO DE PEZ-
ZA, AREA GOURMET, EDICULA 
ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAI-
CI – 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 ITAI-
CI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) 
SENDO UMA COM CLOSET 

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

SALA DE ESTAR COM DOIS AM-
BIENTES, PÉ DIREITO DE 6M 

DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO 
DA ESCADA. SALA DE JANTAR, 

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – 
AP 00867 02 DORMITÓRIOS, 

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA GARAGEM. 
R$ 290.000,000

VENDA CASAS 
 

JARDIM DO VALLE II-  CA03148
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, 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 DORMITÓ-

RIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, LAVANDERIA, QUIN-
TAL, E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA. ACEITA FINANCIA-
MENTO. DOCUMENTAÇÃO OK. 

R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO.EDÍCULA COM  01 
DORMITÓRIO, SALA. GARA-

GEM PARA 02 CARROS 
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI 
– CA03149 03 DORMITORIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, 
EDICULA COM 01 DORMITO-
RIO, SALA, COZINHA, GARA-

GEM PARA 02 CARROS. ACEITA 
PERMUTA  NA CIDADE DE 
INDAIATUBA.R$ 265.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, SALA AMPLA, COZINHA 
TIPO AMERICANA, BANHEIRO, 
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

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000
03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE,SALA, COZINHA,AREA 

DE SERVIÇO,02 VAGAS DE 
GARAGEM.  ( ACEITA PERMUTA 

POR APARTAMENTO)
R$ 300.000,00

JARDIM MARITACAS – CA03153 
03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, 02 

WC, CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM PARA 02 CARROS,  200 
METROS DE TERRENO. R$ 

340.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA AME-

RICANA, 02 WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 370.000,00

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

COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—
CA03140 03 DORMITORIOS 

SENDO 01 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA 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 SERVIÇO, 
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 

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA 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 + CONDOMINIO- 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, SEN-
DO 1 SUITE, SALA 02 AMBIEN-
TES, 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, CO-

ZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO 
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC,01 VAGA.
R$ 175.000,000 + R$ 200,00 

(CONDOMINIO)

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

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 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 

(IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZI-

NHA E BANHEIRO (MOBILIADA) 
,02 VAGAS

R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – 
AP0000 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, GARA-
GEM.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, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-

ÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946

APARTAMENTO  TODO PLANE-
JADO , 02 DORMITORIOS, SALA 
02 AMBIENTES,COZINHA, AREA 

DE SERVIÇO,WC GARAGEM  
APARTAMETO TERREO. IDEAL 

PARA SOLTEIRO, IDOSO,  E 
QUEM ESTÁ COMEÇANDO 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)

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SA-
LAS COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 
M² VALORES A PARTIR DE R$ 

2.000,00

CONDOMINIO AMBASSADOR 
– SA 00006 SALA COMERCIAL 

COM 35 M²  R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA CO-
MERCIAL – SL 00347

SALA COM 77 M², COM BA-
NHEIRO  

JD. MORADA DO SOL - SL 00364 
50 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)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70, 02 
WC, LAVANDERIA, CORREDOR 

EXTERNO LATERAL.
( ÓTIMO PONTO P/ FARMÁCIA, 

ESCRITÓRIO) 
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 65,00

 
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, COZINHA, 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM – 

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 INCLU-

SO)

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC E VAGA DE GARA-

GEM R$ 850,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO 
– CA03146 CASA COM 02 DOR-

MITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA, 

QUINTAL,E 01 VAGA DE GARA-
GEM COBERTA. 

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

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, 
LAVANDERIA E 01 VAGA.
INCLUSO 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 AMBIENTES,-
COZINHA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, FORNO DE PIZZA, 

AREA GOURMET, EDÍCULA 
ABERTA,  04 WC,04 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – CA03150
CASA COMERCIAL  , 02 DORMI-
TORIOS,SENDO 01 SUITE,SA-

LA, COPA,COZINHA, ESCRITO-
RIO,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, 
ESCRITORIO, RECEPÇÃO, 

COPA, COZINHA, 05 WC, QUIN-
TAL, 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, 

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

THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMEN-
TAIS, GARAGEM PARA 06 CAR-
ROS. TODOS OS AMBIENTES 
CLIMATIZADOS E COM SOM. 

R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   EDIFI-
CIO VITÓRIA REGIA – AP00943 
02 DORMÍTORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, GARAGEM R$850,00

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMI-

NIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

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, VARANDA. 
GARAGEM PARA  02 CARROS.
R$ 1.150,00 + CONDOMINIO R$ 

340,00 + IPTU R$ 80,00

PARQUE TOMAS DE AQUINO 
– AP00553 02 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 
LAVANDERIA, 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA, 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)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA PLANEJADA, WC, 01 VAGA 
R$ 1.000,00 (INCLUSO CONDO-

MINIO E IPTU)

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

GEM. R$ 1.200,00



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS    

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2w-
c,churrasqueira 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 – 2dor-
ms,sala,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com 
closet),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão 
eletrônico,ar condicionado.Piso superior : área gourme-
t,churrasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,gara-
gem para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dor-
ms,sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,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,lavande-
ria,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor so-
lar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e desco-
berta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dor-
ms (2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varan-
da,lavanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,-
churrasqueira, gramado,quintal,pomar,garagem

APARTAMENTOS

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

TERRENOS    

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.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,lavanderia,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 planeja-
da,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,chur-
rasqueira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sa-
la,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,churrasqueira,forno de madeira,todo grama-
dp,pomar.

AP00626 – APARTAMENTO – JARDIM MORADA DO SOL– 02 
Dormitórios sendo, sala, cozinha c/ planejado, banheiro, área de 
serviço garagem 01 vaga - Área construída 54m² - R$1.100,00 + 
Condomínio (Água incluso).

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, co-
zinha, wc e garagem para 01 carro. - Área construída 70m² - R$ 
950,00 Isento de IPTU.

SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$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,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo ou-
tro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS 

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem 
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
CECAP – R$900,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, sem ga-
ragem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
ITAMARACA – R$1300,00 – 2dorms (1st com closet),sa-
la,coz,wc,as,garagem.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hi-
dro,ar condicionado e armário,sala de estar,sala de jan-
tar,coz c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho 
de despejo,área de churrasqueira,portão eletrônico,gara-
gem para 2 carros,cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3000,00 – Casa frente : 2 dorms,sa-
la,coz,wc,garagem. Casa Fundos: 2 dorms,sala,coz,w-
c,garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sa-
la,coz,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,estru-
tura para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interli-
gadas,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 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de ga-
rage,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso 
porcelanato,ar-condicionado,pia,espaço para esteriliza-
ção,salas com wc privativo. Incluso : secretária,água,lu-
z,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$650.000,00
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 por casas em Indaiatuba.
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
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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
CA00122-CIDADE NOVA-3 dorms, 1 suite, sla de estar e jan-
tar, churraq. ......................................................R$ 700.000,00 
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e de-
mais 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

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00109 - MORADAS DE ITAICI- 03  dorms 1 suite e de-
pend. (reformada) .............................................R$ 350.000,00
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
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gour-
met c/ churras. ..................................................R$ 450.000,00

APARTAMENTO

AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 
02 vagas  .........................................................R$ 400.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.
Excel. local. ......................................................R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC - 3 Suítes amplas, sala, área 
gourmet. Área de lazer. ....................................R$ 970.000,00

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, gramada e cerc  ....................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. . ........  
..........................................................................R$ 500.000,00 
CH00025-VALE DAS LARANJEIRAS-3050 metros so terra .  
..........................................................................R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00055-JD. EUROPA  375 metros - ..............R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita 
permuta . ..........................................................R$ 230.000,00
TE00118-ALTOS DE ITAICI-430 metros. .........R$ 260.000,00
TE000116-ALTOS DE ITAICI- 335 metros. ......R$ 230.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros -....................R$82.000,00
TE00113-MARIA DULCE-300 metros-. ............R$270.000,00
TE00092-PORTAL DE ITAICI-358 metros ........R$305.000,00

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 cober-
ta...................................................... 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, lavande-
ria e wc social.  ................................ R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, 
wc, e lav. . ........................................ R$1.300,00  cond + iptu

SALÃO 

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 CONCOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES - 4 Suítes, 2 salas, 5 
wcs, 4 vagas, casa de música, casa de hospedes com 02 dor-
ms, piscina, churrasq, gramada 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 
estacionamento. . ......................................R$  5.000,00+iptu.

VENDAS
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 311402 – Centro - 3 dormt/ 1 suite/ escrit/ sala/ coz 
planejada/ wc / lavand/ 4 garagens. R$700.000,00

ref. site 177602 - Jardins do Império - 3 dormt / 1 suíte/ sala 
2 amb/ coz americana/ wc / lavand/ churrasq/ garagem coberta 
R$455.000,00.

ref. site 198602 - Europark Comercial - 204,20 m² e construído e 
500,00 m² total. R$450.000,00

 ref. site 686591 - Jardim Alice – 1 dormt / coz / wc / lavand / gar 
R$750.00

ref. site 138602 - The Park View -  3 dormt/ 1 suíte/ coz planej/ sala 
/ lavabo/ wc / varanda gourmet/ 2 gar R$4.500,00 / R$850.000,00

ref. site 147602 - Chácara Areal -  2 dormt / sala / coz / wc / lavand / 
gar / quintal R$1.700,00 + IPTU

ref. site 918602 - Jardim Morada do Sol – 1 dormt/ sala / coz / wc / 
lavand / gar para moto R$700,00

 ref. site 639602 - Jardim União – 3 dormt / 1 suite/ sala / coz / wc / 
lavand / gar R$320.000,00

ref. site 770441 – Pq das nacões - 3 dorm. 1 suite / sala / coz. / wc / 
as / gar.2 vagas / R$ 1.400,00 + IPTU

ref. site 048602 - Portal das Cereijeiras – 2 dormt / sala / coz / wc / 
lavand / gar R$900.00 + COND + IPTU

Rrf. site 885602 - Jardim Belo Horizonte - 3 dormt/ 1 suite/ sala/ 
coz / wc / lavand /garagem/ portão eletrônico e terreno nos fundos. 
R$350.000,00

ref. site 215402 - Residencial BelVille - 4 dormt/ 2 suítes máster/ closet 
/ banheira/ 1 dorm p/ hóspede/ sala TV, jantar e estar/ escrit/ cozilha gour-
met/ ateliê c/ pia/ despensa/ piscina aquecida/ churrasq/ R$ 1.200.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos Eletricista

Iluminação em Led

DentistaDecoração

MecânicaJóias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Tortas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformas

Serviço Autorizado

Placas p/ túmulos Pousadas Psicóloga
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AJUDANTE DE COZINHA – 
Experiência na função. Dispo-
nibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.

ASSISTENTE FINANCEIRO 
– Superior em Contabilidade 
completo ou cursando. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba.

ASSISTENTE COMERCIAL 
– Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informá-
tica. Experiência na função 
(captação de clientes e nego-
ciação comercial). Residir em 
Indaiatuba.

DESENHISTA PROJETISTA 
– Experiência na função. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto.

ESTÁGIO EM LOGÍSTICA 
– Conhecimentos no Pacote 
Office. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar de segunda a 
sexta-feira das 12H às 18H.

FERRAMENTEIRO – Experi-
ência na função. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Usi-
nagem. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

INSPETOR (A) DE QUALIDA-
DE – Ensino médio completo. 
Curso de Metrologia e Leitura 
e Interpretação de desenho. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.

PREPARADOR DE TORNO 
AUTOMÁTICO – Ensino mé-
dio completo. Experiência na 
função.

PROGRAMADOR DE TORNO 
CNC – Experiência nos co-
mandos Fanuc, Siemens e Fa-
gor. Experiência em fabricação 
de moldes de Ferramentaria. 
Experiência em programar má-
quina de medir coordenadas 
(tridimensional). Conhecimen-
tos em Solid Works e AutoCad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em 
Solda TIG, MIG e Eletrodo. 
Residir em Indaiatuba.

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.

Recepcionista - 1 vaga
Ajudante de serralheiro - 1 vaga

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

 qualidade - 2 vagas
Analista de programação e controle da 

produção - 1 vaga
Analista de sistemas (PCD) - 1 vaga

Anotador (a) de processo 
de produção - 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de escrituração fiscal - 1 vaga

Auxiliar de galvanização - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga
Auxiliar mecânico (a) 

de refrigeração - 1 vaga
Bibliotecário (PCD) - 1 vaga

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

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

Cozinheiro (a) geral - 2 vagas
Eletricista de manutenção 

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

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Farmacêutico (a) em pesquisa - 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 - 1 vaga
Mecânico (a) de freios 
de automóveis - 1 vaga

Mecânico (a) de refrigeração - 1 vaga
Montador (a) de estruturas 

metálicas - 2 vagas
Motorista de caminhão - 3 vagas
Motorista carreteiro (a) - 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 2 vagas
Operador (a) de máquina 

de bordar - 1 vaga
Operador (a) de máquinas

 agrícolas - 1 vaga
Operador (a) de maquinas 

fixas em geral - 1 vaga
Operador (a) de zincagem - 1 vaga

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

Porteiro (a) - 2 vagas
Professor (a) de enfermagem 

nível superior - 1 vaga
Promotor (a) de vendas - 2 vagas

Serralheiro (a) - 2 vagas
Servente de obras (PCD) - 1 vaga

Soldador (a) - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 4 vagas

Técnico (a) de manutenção 
de máquinas - 1 vaga
Torneiro (a) - 2 vagas
Vendedor (a) - 6 vagas

Vendedor (a) (PCD) - 1 vaga
Vigilante - 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$190.000,00 (19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 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,pa-
ra 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, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 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 - Excelente 
casa em dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 dormitó-
rios (01 suíte) wc social, sacada 
com porta balcão com vista 
para o Parque Ecológico e no 
pav inferior: sala 02 ambientes 
–lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula   e grande espaço de 
terreno com piso ideal para 
piscina, garagem com portão 
eletrônico. De R$350.000,00 
em oferta durante o mês de 
fevereiro por R$290.000,00. 
Corra! Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no negócio.
OPRTUNIDADE! 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, jan-
tar e sala de tv, coz. planejada, 
dorm. de empregada com 
WC, área gourmet, espaço 
p/ piscina com encanamento 
preparado, aquecimento so-
lar em todos os cômodos e 
garagem coberta 02 vagas. 
A/T  360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 3 
dormitórios, sendo 1 suíte com 
planejados, Sala, Cozinha com 
Planejados, 1 WC, área de ser-
viço, Garagem  4 vagas sendo 
2 cobertas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 640.000,00. 
F.:(19) 3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 vagas 
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 aca-
bamento: 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$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Suíça - Sobrado com uma 
suíte, planejados, wc social, 
sapa para dois ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, 
despensa, wc, área gourmet e 
serviço. Garagem coberta para 
dois autos, com churrasqueira 
e forno de pizza.  A/T300m A/C 
180m. R$ 720.000,00. F.: (19) 
99115-8368

Moradas de Itaici - 03 dorm. 
c/ suíte, sala 2 amb, coz e lav. 
2 vagas. Com móveis plane-
jados. R$ 350.000,00 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$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX.
SOBRADO CONDOMÍ -
NIO BRÉSCIA - Três suítes 
com sacadas, salas de jan-
tar, estar, lavabo, espaço 
gourmet, cozinha planejada 
e lavanderia. Acabamento de 
luxo, 200 m² de área cons-
truída. Aquecimento solar 
instalado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira e quadra 
(R$ 214,66). Aceito finan-
ciamento e apartamento ou 
terreno como parte do paga-
mento. R$730.000,00. F. 19-
992170168 ou 19-992357764.
Vende-se casa Jardim Pri-
mavera - sendo 2 dormitórios, 
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 ventilado-
res, sala, cozinha, WC social 
com area de lazer. Valor: 
R$320.000,00 garagem para 
02 carros F.: (19) 3458-1172
CA01472 - JD. RESIDEN-
CIAL VENEZA -  Ótima 
casa com 2dorm sendo 
uma suíte, WC.social, coz.
americana, lav. Churrasqueira, 
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 chácara. 
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 - Excelente 
sobrado com 168m2 – AT150, 
3 D (2 suítes c/ armários, 1 
suíte c/ close), sala cozinha 
projetada com cook top, chur-
rasqueira, aquecimento solar, 
ar condicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos tra-
balhados, esquadrias em alu-
mínio, muitas tomadas e muita 
iluminação  ampla e bela es-
cada mais, garagem coberta e 
jardim. R$660.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. creci 
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 quartos 
sendo 1 suite, cozinha (4 X 
4,70), sala (4 X 4,70), banhei-
ro social, lavanderia, garagem 
com churrasqueira (9 X 4,70) 
4 vagas e preparada para ar 
condicionado e aquecimento 
solar. Valor R$360.000,00. 
Telefone: (19) 99702-8220
Vende-se sobrado no Jar-
dim Tropical - Rua: Silvio Val-
demarim, 235. 3 dormitórios, 
1 suite armarios embutidos, 
sala, cozinha com armários 
embutidos, 2 banheiros. Ga-
ragem para 3 carros, área de 
serviço com churrasqueira. 
Valor: R$ 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 vagas. Ótimo 
acabamento. - R$1.350,00 
+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$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Maria Helena - 3 dorms. 
c/ uma suíte. Salas 02 amb. 
Coz e lzv. c/ armários 02 
vagas R$ 2300,00 F.: (19) 
97423-3079
Cidade Nova - 03 dorm c/ suí-
te c/ ar cond., sala 2 amb. Coz 
e lav c/ wc e churrasqueira. 2 
vagas R$ 2.800,00 F.: (19) 
99721-0395

 
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.
EDIFÍCIO SOHO - 03 dorms, 
c/ suíte, varanda gourmet. 
Área de lazer completa. R$ 
400.000,00 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. Tropical – 
2 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, varanda 
gourmet e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita propos-
ta. Fone: (19) 99194-0145
Apartamento Kitchenet-
te - 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 Interla-
gos. Disponíveis fotos e de-
talhes minuciosos. Discute-
-se proposta. 19-9.97519921 
(cel e whatsap) creci 65362.

 
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - com 
2 dormitórios, sala em L, 
garagem coberta.  Valor 
R$190.000,00. F.: 99416-
9250
Aluga-se apartamento 
Solar dos Girassois - 2 
dormitório, sala, cozinha, 1 
banheiro, 1 vaga para carro. 
Valor: R$ 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
Sí t io  Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs , toda avaran-
dada, 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$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha, wc, área de ser-
viço e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui piscina. 
A/C 258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara Aldrovandia - 02 
dorms, coz e lav, wcs. Poço 
Artesiano e Caipira c/ bomba. 
A/T 1000m² R$ 240.000,00 
F.: (19) 4105-7479
Vendo Chácara 2.500m² 
Colinas do Mosteiro - fun-
do para o lago à 100 metros 
da portaria. F.: (13) 99718- 
5517 /  (13) 99712-3768 
WhatsApp

Vendo Chácara no Fo-
guete i ro  -  1000m² Va-
lor R$200.000,00 sendo 
R$110.000,00 de entrada 
F.: (19) 99482-6697 / (19) 
3875-3201 João
Vendo ou Troca Chaca-
rá Alvorada - 996m² A.C. 
180m², 2 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, pis-
cina, churrasqueira, forno 
a lenha, fogão, pomar bem 
localizado. Documento: OK. 
Aceito permuta, financia-
mento. Valor R$ 450.000,00 
Contato F.: (19) 99487-9016 
WhatsApp / (19) 99417-
0173.

 
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 
1 5 0 M 2  –  R $ 1 0 6 0 , 0 0 P / 
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
Cond. JD.  Residencial 
Viena - 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, 
salão de festas, play ground 
e campo. R$180.000,00.
Fone: (19) 99164-1734
Quintas de Terracota -1250 
met ros  R$ 230.000,00 . 
ACEITA PERMUTA F.: (19) 
97423-3079
Jardim Veneza - 200 me-
tros Ótima localização R$ 
160.000,00 F.: (19) 97423-
3079
Portal de Itaici - 358 me-
tros R$ 305.000,00 F.: (19) 
97423-3079
Residencial Maria Dulce - 
300 metros R$ 270.000,00 
F.: (19) 4105-7479
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 permu-
ta 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 Condomínio, 
entre as duas áreas 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: Silvio Valdema-
rim, 235. Valor R$160.000,00 
F.: (19) 99679-1661

 
Vende-se padaria no centro 
F.: (19) 3835-4071
SALÃO COMERCIAL –REC. 
CAMPESTRE JÓIA - 250m² 
construídos. Cozinha, mezani-
no, lavanderia, 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$190,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 30x42 
para sublimação de camise-
tas, almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa para Ca-
necas. R$ 900. F.: (19)98125-
2939
Vendo berço - berço ameri-
cano com colchão, jogo de 
lençol, mosquiteiro. R$ 200.F.: 
(19)98125-2939

 M.L. Veroneze
CRECI 57.154

(19)99762-7708 
Vende-se Sobrado no  Jardim 
São Francisco ou troca por 
apartamento de menor valor ou 
terreno comercial de menor va-
lor, com dois dormitórios sendo 
uma suíte com armários embuti-
dos nos dois quartos, varanda, 
mais um WC social em cima, em-
baixo tem sala, copa, lavabo,-
cozinha, lavanderia grande nos 
fundos, quintal grande, garagem 
para dois carros e portão eletrô-
nico. 130 metros de terreno e 
150 metros de contrução. Aceita 
financiamento. R$300 mil.  

Vende-se chácara de mil me-
tros em Elias Fausto. R$80mil. 

Vende-se terreno na rua da cai-
xa d’água, bairro Santa Cruz, 356 
metros, R$170 mil.

Vende-se casa no condomínio 
moradas de Itaici ou troca por 
apartamento de menor valor, com 
três dormitórios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, lavanderia e vagas 
para dois carros. R$360 mil. 
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classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.MANOEL SIMÕES 
com 98 anos, Viúvo (a) 
de POMPEIA BARBANO 
SIMÕES, Sendo Filho (a) 
de JOAQUIM SIMÕES e 
MARIA ASSUMPÇÃO DA 
SILVA. Deixa Filho (s): 
JOSE, CARLOS, ELIAS, 
ROSA, VERA e ANTO-
NIO (FAL). Falecido (a) 
em03/07/2019, Sepultado  
(a) no CEMITÉRIO CAM-
PO GRANDE SÃO PAU-
LO aos 04/07/2019.

2.CLEMENTINA GRA-
CIANO VILALTA com 
79 anos , Era Viúvo(a) 
de JOSE VILALTA sendo 
filho(a) de ALBINO GRA-
CIANO e FRANCISCA 
ALVES.deixa filho(s): 
ALTAIR 52,EDISON 51, 
MARCIA 47, Falecido em: 
23/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/07/2019. 

3.SERGIO MENDES VA-
LIM com 86 anos , Casa-
do (a) com SONIA MARIA 
IFANGER VALIM sendo 
filho(a) de ANTONIO 
MENDES VALIM e ADAL-
GISA COELHO VALIM.
deixa filho(s): ANTONIO, 
RODRIGO, RENATO 
(MAIORES). PAULO E 
ALBERTO (FAL), Faleci-
do em: 24/07/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-

MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
25/07/2019.
 
4.MARIA JOSE DO CAR-
MO FRANÇA com 61 
anos , Era Viúvo(a) de 
LUIZ GONZAGA MEN-
DES sendo filho(a) de 
JOSE DO CARMO e ALAIZ 
BRAZILINO DO CARMO.
deixa filho(s): GILBER-
TO, GEUVANI, GILSON, 
Falecido em: 24/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
25/07/2019. 

5.ANESIO GABRIEL 
QUINTIANO com 72 anos 
, Casado (a) com ODETE 
JOAQUIM QUINTIANO 
sendo filho(a) de GABRIEL 
QUINTIANO DE OLIVEIRA 
e LAURENTINA ANDRA-
DE DE OLIVEIRA.deixa fi-
lho(s): GABRIEL, MICHEL, 
RODRIGO, JUCIARA, 
JUCIMARA ( MAIORES), 
Falecido em: 24/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
25/07/2019. 

6.AUGUSTO PEREIRA 
PARDIM com 72 anos , 
Casado (a) com ZENAIDE 
CINTRA PEREIRA PAR-
DIM sendo filho(a) de FLO-
RINDO PEREIRA PARDIM 
e MARGARIDA CORREA 

PARDIM.deixa filho(s): 
MARIA ISABEL 46, MARA-
LINE 42, FLORINDO 37, 
Falecido em: 24/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/07/2019. 

7.OSWALDO DELBONI 
com 81 anos , Casado 
(a) com DIRCE GASPAR 
DELBONI sendo filho(a) 
de JOSE DELBONI e CA-
THARINA AMSTALDEN.
deixa filho(s): ELENICE 50, 
EDIVANE 46, Falecido em: 
24/07/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
25/07/2019. 

8.PATRICIA VIEIRA SAN-
TANA com 41 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
NILTON CANDIDO SAN-
TANA e MARINEUZA VIEI-
RA DA SILVA.deixa filho(s): 
ARIANE 21, Falecido em: 
24/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 25/07/2019. 

9.IOLANDA CARLOS 
AUGUSTA com 87 anos , 
Era Viúvo(a) de LAERTE 
AUGUSTA sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO CARLOS 
e MARIA STHILHANO.dei-
xa filho(s): MAURICIO 59, 
AMAURI (FAL), Falecido 
em: 25/07/2019, Velado(a) 

no VELORIO VILA EUCLI-
DES, e sepultado(a) no 
VILA EUCLIDES, S. BER-
NADO DO CAMPO SP aos 
25/07/2019. 

10.SERGIO STIFTER com 
65 anos , Era Viúvo(a) de 
NATALINA REGINA NI-
COLA STIFTER sendo 
filho(a) de JOSE STIFTER 
e IRENE MATIUSSI STIF-
TER.deixa filho(s): FA-
BRICIO 36, Falecido em: 
25/07/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
25/07/2019.
 
11.APPARECIDA DAN-
TAS DA SILVA com 95 
anos , Era Viúvo(a) de IZI-
DRO RUIZ ARREGOLAS 
sendo filho(a) de JOÃO 
DANTAS DA SILVA e 
FRANCISCA DE JESUS.
deixa filho(s): BENEDITA, 
MARIA, LAZARO, JOSE 
(MAIORES) SEBASTIÃO ( 
FAL ), JOÃO ( FAL ), FRAN-
CISCO ( FAL ), Falecido 
em: 25/07/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 26/07/2019. 

12.SILO RAMOS DE SOU-
SA com 45 anos , Casado 
(a) com ZILMA DOS SAN-
TOS MARQUES SOUSA 
sendo filho(a) de MANOEL 
DE SOUSA DURÃES e 
AZISA PEREIRA RAMOS.

deixa filho(s): NAO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
25/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/07/2019. 

13.VIVIANE CRISTINA 
GIACOMETI com 43 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de LAERCIO GIA-
COMETI e SONIA MARIA 
TREZO GIACOMETI.deixa 
filho(s): JOSILAINE , FABIO 
, FABRICIO( MAIORES), 
Falecido em: 25/07/2019, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/07/2019. 

14.ANTONIA BERALDI-
NELLI SALLA com 75 
anos , Era Viúvo(a) de 
LEONALDO SALLA sen-
do filho(a) de EVARISTO 
BERALDINELLI e LUIZA 
BERALDINELLI.deixa fi-
lho(s): EDSON ,ISABEL 
, MARCIO ,JACQUES 
(MAIORES), Falecido em: 
26/07/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/07/2019. 

15.SILVANO PINHEIRO 
DA SILVA com 50 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOSE PINHEI-
RO DA SILVA e EUNIRCIA 

MARIA DA SILVA.deixa 
filho(s): MAISA , MAIRA, 
GUSTAVO  (MAIORES), 
VITOR (16), Falecido em: 
26/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 27/07/2019. 

16.JOÃO MAGALHÃES 
DE OLIVEIRA com 77 anos 
, Casado (a) com ROSA 
MARIA TALDIVO DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) de 
ANTONIO BARBOSA DE 
OLIVEIRA e GERALDI-
NA DE OLIVEIRA MA-
GALHÃES.deixa filho(s): 
ADRIANA 46, LILIANE 44, 
LUCIANA 39, LUIZ FER-
NANDO 34, Falecido em: 
27/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 27/07/2019. 

17.JOÃO HENRIQUE 
STERZA com 35 anos , 
Casado (a) com ARIANA 
DOS SANTOS STERZA 
sendo filho(a) de GERAL-
DO BENEDITO STERZA 
e NEUZA FELICIA XAVIER 
CARDOSO.deixa filho(s): 
JASMINE 6, Falecido em: 
27/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 28/07/2019. 

18.LEONARDO COR-
REIA com 80 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 

de JOSE CORREIA e SE-
BASTIANA FRANCISCA.
deixa filho(s): GEISA 33, 
Falecido em: 28/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/07/2019. 

19.SANDRA DE PAULA 
DE SOUZA ROCHA com 
46 anos , Era Viúvo(a) de 
JESUEL ROCHA sendo 
filho(a) de JOSE ERCI-
LIO DE SOUZA e IRACI 
FAGUNDES DE SOUZA.
deixa filho(s): INGRID 19, 
MATHEUS 8, Falecido 
em: 29/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/07/2019. 

20.DULCE MARTA LABS 
RODRIGUES com 65 
anos , Casado (a) com 
JOSE EDUARDO LOPES 
RODRIGUES sendo fi-
lho(a) de EMILIO LABS 
e ZAIRA MERLIN LABS.
deixa filho(s): LUCIANA 40, 
Falecido em: 29/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
30/07/2019. 

21.JOSE OLIMPIO DOS 
SANTOS com 81 anos , 
Casado (a) com ANNA PO-
LITTE DOS SANTOS sen-
do filho(a) de JERONIMO 

OLIMPIO DOS SANTOS 
e CURDULINA ROSA 
DOS SANTOS.deixa fi-
lho(s): EDER (MAIOR), 
JOSE GERALDO (FAL), 
Falecido em: 29/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 30/07/2019. 

22.EDIVAM DE ARAU-
JO ALVES com 49 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
ALVES DE ARAUJO e 
ANTONIA DE ARAUJO 
LIMA.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS., Faleci-
do em: 29/07/2019, Vela-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/07/2019. 

23.BRANDINA SAPIEN-
ZA com 97 anos , Era 
Viúvo(a) de ORLANDO 
SAPIENZA sendo filho(a) 
de ARISTIDES JUS-
TINO DO AMPARO e 
MARIA FAGUNDES DE 
CASTRO.deixa filho(s): 
NIVALDO, VALDIR ( 
MAIORES ) LUIZ CAR-
LOS ( FAL ), Falecido em: 
30/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no MUN. 
NOSSA Sª DO DES-
TERRO JUNDIAI-SP aos 
30/07/2019.

Vendo 30 Penas de pavão 
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, seriados, 
desenhos, entre outros Fone: 
(19)99193-2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp

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

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 2 porta p/banheiro F.: 
(19) 3935-1633
Vendo 3 esteiras elétricas 
R$1000,00 (cada) F.: (19) 
3935-1633
Vendo Cabine Acústica- 
Seminova. Tamanho 1 x 1 
x 2.1  Mts. Ideal para exa-
mes audiométricos , locução 
ou para tocar instrumentos 
musicais de sopro. Tratar  
pelo WhatsApp  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, di-
reção 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 
estado Valor R$8.500,00. 
Para mais informações e 
fotos F.: (19) 98989-2549 
WhatsApp.

 
Ofereço-me para instala-
ção, manutenção, revisão 
preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, cer-
ca eletrica, porteiro e video 
porteiro entre outros. Preços 

promocionais Indaiatuba e 
região. Faça um orçamento 
sem compromisso  Fone: 
(19) 99193-2917 WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em ge-
rais 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 eletricista. 
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 Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R $ 2 5 , 0 0  s o b r a n c e l h a 
R$10,00. Atendo tambem a 
domicilio F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como motorista 
de Uber Falar com Anders-
son F.: (19) 99410-0364
Ofereço-me com trabalhos 
em tricô sob encomenda 
F.:(19) 3935-1633



B16 Serviços / Utilidades


