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Lei obriga limpeza após evento

UniMAX abre 
Núcleo de 
Apoio Contábil 
e Fiscal com 
Receita Federal

Projeto que 
regulamenta 
transporte por 
aplicativo é 
sancionado

Semana Lixo 
Zero promove 
palestras na 
Fiec e limpeza 
de nascente

Museu mudará 
de nome e irá 
homenagear 
Antonio Geiss

ABID apresenta Circo dos Sonhos

Organizadores de festas e shows serão responsáveis por manter solo público

FESTIVAL

Projeto de lei aprovado 
na 29ª Sessão da Câma-
ra Municipal atribui “aos 
organizadores de shows 
e eventos, a responsabili-
dade pela limpeza de solo 
público, após realização de 
atividade no município”. A 
proposta destaca ainda que 
“é de total responsabilidade 
dos organizadores fazer a 
segregação dos resíduos 
recicláveis e não reciclá-
veis”. O não cumprimento 
resultará na penalidade do 
direito de realização pelo 
período de um ano.

A Associação Beneficente Irmã Dulce (ABID) apresenta nos dias 1º e 2 de novembro o 
Festival Circo dos Sonhos, na Sala Acrísio de Camargo, no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba. O evento chega à sua oitava edição com muitas novidades 
para o público e também para os participantes. De acordo com Karina Pleszezak, uma 
das organizadoras do evento, a ABID atende 100 bailarinos de 4 a 17 anos, com o in-
tuito de revelar que a vida pode ser melhor através da dança. O roteiro da apresentação 
também foi escrito por uma das alunas da entidade. Confira todos os detalhes. 

O empreendimento rece-
berá diversas novidades 
nos próximos meses, com 
investimentos de R$ 6,7 
milhões. Serão inaugu-
radas mais sete novas 
lojas, três quiosques e 
três expansões, totali-
zando 1.044 m² de novas 
locações. No total, serão 
gerados 150 empregos di-
retos. Uma das novidades 
anunciadas é a franquia 
de fast-food KFC. 

O Parque Ecológico é um dos pontos que mais sofrem com a falta de cuidados e muita sujeira após a realização de eventos P. A7
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Editorial
Temos muito a evoluir

Artigos

Uma lei aprovada esta semana pela Câmara 
Municipal atribui “aos organizadores de shows e 
eventos, a responsabilidade pela limpeza de solo 
público, após realização de atividade no município”. 
Aliás, a proposta é bastante importante e até mesmo 
rígida com aqueles que insistirem em descumpri-la. 
Ótimo, agora os porcalhões terão que se preocupar 
em recolher seus lixos para não eliminarem a chance 
de se divertir novamente no ano seguinte. Melhor 
ainda: terão que segregar resíduos recicláveis e não 
recicláveis. Coisa de primeiro mundo, não?

Não. Parece chato repetir isso, mas a verdade é 
que certo mesmo era não precisarmos de lei alguma. 
Afinal de contas, todos sabemos o que fazer com todo 
e qualquer tipo de material a ser descartado, certo? 
Infelizmente, a resposta é não. Novamente. Com ra-
ras exceções, não somos orientados, seja na infância 
ou adolescência, a lidar com o lixo. Nossa primeira 
reação é descartá-lo sem qualquer tipo de cuidado.

E o pior de tudo: simplesmente descartar o lixo 
ainda é mais recomendado do que jogar nas vias 
públicas. Aliás, o correto seria dizer “menos pior”. 
Assim, esta nova lei chega para oficializar o que 
nunca deveríamos discutir: a falta de educação e 
respeito ao próximo. Ainda temos muito a evoluir 
para não precisar mais que nos digam o que fazer. 

Operação da Polícia Civil prende 
grupo suspeito de aplicar golpes

Governo de SP incinera 7,5 
toneladas de drogas

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira 
(22), cinco pessoas durante Operação Piapara 
deflagrada para combater fraudes financei-
ras na capital paulista e nas cidades de 
São Bernardo do Campo e São Caetano 
do Sul, na região metropolitana de São 
Paulo. A ação, que cumpriu manda-
dos de prisão e de busca e apreensão, 
recolheu um estoque de veículos. A 
operação tem como alvo uma organização 
criminosa especializada em golpes no sistema 
financeiro.

O Governador João Doria e o Secretário 
da Segurança Pública, General João 

Camilo Pires de Campos, acompan-
haram nesta segunda-feira (21) 
a destruição de 7,5 toneladas de 
entorpecentes apreendidas durante 
ações da Polícia Civil na capital. 
Os entorpecentes foram incinerados 

num forno de uma indústria siderúr-
gica em Araçariguama, no interior do 

Estado. Desde o início do ano, mais de 
70 toneladas de drogas já foram destruídas.
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Foi-se o tempo em que as pessoas eram vistas como simples engrenagens que poderiam ser 
facilmente substituídas dentro de uma organização. Cada vez mais as empresas encaram seus 
colaboradores como peças essenciais para o sucesso. Nesse contexto, a Gestão de Pessoas 
acabou ganhando bastante força nos últimos tempos e hoje em dia administrar os recursos 
humanos e potencializar o desempenho de quem faz parte de uma empresa virou um grande 
diferencial competitivo.

 
Por isso, fazer a Gestão de Pessoas não se trata apenas de procurar deixar seus colaboradores 

satisfeitos e motivados, mas de criar uma estratégia completa, que envolve toda a organização 
em busca do desenvolvimento, capacitação e humanização de quem faz parte dela. Ela  está  
apoiada  em  5  pilares essenciais; 1) Motivação, 2) Processo de Comunicação, 3) Trabalho 
em Equipe, 4) Conhecimento e 5) Competência e Treinamento.

 
Ao concluir o Módulo III – Gestão de Pessoas do Curso de Formação Profissional – 

Analista de Recursos Humanos da Factor Humano, você estará pronto(a) para:
 
Aplicar todos os quadrantes da Liderança  na sua Empresa; Utilizar o Coaching como pro-

cesso contínuo para o desenvolvimento de sua equipe, de si mesmo e dos seus stakeholders; 
Desenvolver uma Filosofia para obtenção de resultados humanizados; Retenção constante de 
colaboradores e talentos (redução do turnover); Aumentar o índice de satisfação de qualidade 
de vida no trabalho; Realizar uma Comunicação e Relacionamento mais eficaz; Desenvolver 
o comprometimento para o alcance de metas e alta performance.

Conteúdo Programático:  Avaliação de Performance - Pesquisa de Clima Organizacional 
-  Treinamentos e Desenvolvimento – Indicadores de RH - Auditoria ISO 9001/2015 RH - 
Eventos Empresariais  - Comunicação Empresarial - Desenvolvimento de Liderança.

Carga Horária : 12 horas                                                     
Programação:  29/10 (19h-22h) - 31/10 (19h-22h) - 5/11 (19h-22h) - 7/11 (19h-22h)

Local: Muvers Space - Rua Tuiuti 1532 – Cidade Nova - Indaiatuba, SP 

Inscrições Abertas
contato@factorhumano.com.br
WhatsApp (19) 97133-7822
www.factorhumano.com.br

Gestão de Pessoas

Respeitável público,
Já perceberam que nossos políticos a toda hora produzem 

um fato novo?
O que era escândalo ontem virou conversa de comadre 

hoje.
O que era pagamento milionário num envelope, diante 

da mala tornou-se troco de pinga.
Discutem-se assuntos sem importância em detrimento 

àqueles que efetivamente vão mudar nosso dia a dia.
É o pai que defende o filho, o filho que defende o pai 

que defende o outro filho que por sua vez defende o outro 
irmão. E nós? Ficando na mão.

Isso me lembra um caso contado por um desses pales-
trantes onipresentes. 

Diz ele:
Às vezes, para resolver um problema, é preciso criar 

artificialmente outro maior. Como o da família que vivia 
apertada em uma casa minúscula. Ela foi se aconselhar 
com um sábio e ouviu a recomendação de colocar na sala 
um bode. A vida tornou-se insuportável. Além de sujar a 
sala, exalava um cheiro horrível. Voltaram ao ancião, que 
mandou tirá-lo de lá. 

Ficaram tão contentes livrando-se do problemão que 
o anterior virou um probleminha. Pararam de lamentar o 
desconforto da casa acanhada e festejaram.   

Não sei, mas estamos com um bode na sala.
Há algo de podre e não é no reino da Dinamarca.
Hamlet, tragédia vivemos nós.

Tô de Bode

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação Social, palha-
ço, animador de palco e mágico, interprete do Koringa - bobo da corte 
- que atua desde 1989, se apresentando nos mais diversos tipos de festas 
e eventos; seja particulares, públicos e corporativos. Foi apresentador 
na TV Sol Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de Televisão. Apresen-
tou-se em rede nacional em alguns programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, Programa Silvio Santos, Pânico 
na Band, entre outros. Atualmente apresenta o Programa do Koringa 
na rádio Jornal FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar
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Caixa antecipa calendário de saques
Todas as retiradas das contas ativas e inativas do FGTS serão liberadas até o fim deste ano

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Agências da Caixa Econômica funcionarão em esquema especial 

tor de serviços. Entre os 
consumidores, 52,3% dos 
que têm direito aos recur-
sos devem sacar o dinhei-
ro. A principal destinação 
será para o pagamento de 
dívidas (36,3%), seguida 
pelo consumo (32,3%) e 
aplicação em poupança 
(27,2%). Em 2017, em 
estudo semelhante do 
FGV IBRE, 27,8% dos 
entrevistados informa-
ram que usariam a renda 
extra para consumir. 

Horário 
Assim como no saque 

para os nascidos em janei-
ro, a Caixa abrirá agências 
em horários especiais em 
determinados dias até todo 
o dinheiro ser liberado, no 
fim de dezembro. As agên-
cias que abrem às 9h terão 
atendimento uma hora 
antes e uma hora depois. 
Aquelas que abrem às 
10h iniciam o atendimento 
com duas horas de ante-

Os trabalhadores 
com contas ativas 
e inativas do Fun-

do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) pode-
rão sacar até R$ 500 de 
cada conta antes do fim do 
ano. A Caixa Econômica 
Federal antecipou o ca-
lendário de retiradas para 
não correntistas do banco 
(confira tabela ao lado). Os 
empresários do comércio, 
sobretudo dos setores de 
móveis e eletrodomésticos 
e hiper e supermercados, 
estão animados com a in-
jeção extra de dinheiro na 
economia, aponta pesqui-
sa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV IBRE). 

Os saques de até R$ 
500 por conta do FGTS 
começaram no último dia 
18, apenas para os não cor-

rentistas do banco nascidos 
em janeiro. O calendário 
original previa a liberação 
gradual conforme o mês de 
nascimento do trabalhador, 
até que os nascidos em de-
zembro pudessem sacar os 
recursos em março de 2020.

Ao todo, 62,5 milhões 
de trabalhadores sem conta 
na Caixa Econômica Fede-
ral poderão retirar até R$ 
25 bilhões. Para os corren-
tistas do banco, o dinheiro 
foi depositado automatica-
mente ao longo do último 
mês nas contas-correntes 
ou de poupança abertas 
até 24 de julho deste ano. 
Os depósitos automáticos 
beneficiaram 37 milhões 
de trabalhadores, num total 
de R$ 15 bilhões.

Segundo levantamen-
to da Fundação Getúlio 
Vargas, 45,5% das em-
presas do comércio espe-
ram aumento no volume 
de vendas – percentual 
superior aos 12,6% do se-

cedência. E as que abrem 
às 11h também iniciam o 
atendimento duas horas 
antes do horário normal.

Essas agências também 
abrirão aos sábados, das 9h 
às 15h (horário local), para 
fazer pagamentos, tirar dúvi-
das, fazer ajustes de cadastro 
dos trabalhadores e emitir 
senha do Cartão Cidadão. A 
lista das agências com horá-
rio especial de atendimento 
pode ser consultada no site 
da Caixa (caixa.gov.br). 

A Caixa abriu canais 
de atendimento para que 
o trabalhador com conta 
do FGTS, ativa ou inati-
va, consulte as formas de 
retirada dos recursos. O 
trabalhador pode verificar 
o quanto tem direito na 
página da Caixa na inter-
net ou por meio do apli-
cativo APP FGTS, dispo-
nível para os smartphones 
com sistema Android e 
iOS. (com informações 
da Agência Brasil)

REGINALDO 06/10 RENATO 25/10 THIARLES 14/10JANETE 09/10

RAFAELA 04/10GUILHERME 14/10ADRIANA 09/10 VALDECIR 13/10 RODRIGO 18/10

Aniversariantes de Outubro 

NOVO CALENDÁRIO
Aniversário em janeiro: saque a partir de 18/10
Aniversário em fevereiro e março: saque a partir de 25/10
Aniversário em abril e maio: saque a partir de 8/11
Aniversário em junho e julho: saque a partir de 22/11
Aniversário em agosto: saque a partir de 29/11
Aniversário em setembro e outubro: saque a partir de 6/12
Aniversário em novembro e dezembro: saque a partir de 18/12



A4 | cidade

Parque Ecológico é um dos pontos que apresentam mais sujeira após a realização de eventos

Proposta aprovada em primeira votação recebeu parecer favorável de todos os vereadores da Casa

Nova lei obriga limpeza após evento

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A 29ª Sessão do 
ano na Câmara 
Municipal con-

tou com 64 indicações, 
cinco moções e nove 
projetos de lei. A pro-
posta que mais chamou a 
atenção foi a de número 
213/2019, de autoria de 
Luiz Carlos Chiaparine 
e Luiz Carlos da Silva 
– suplente que deixou o 

cargo após o retorno de 
Jorge Luis Lepinsk, o 
Pepo, ao Legislativo – e 
que atribui “aos organiza-
dores de shows e eventos, 
a responsabilidade pela 
limpeza de solo público, 
após realização de ativi-
dade no município.

A lei será aplicada 
para shows e eventos si-
milares; festas de época e 
particulares; assim qual-
quer outra atividade que 
produza lixo e destaca que 

a limpeza das ruas deverá 
ser feita imediatamente 
após o término do evento. 

A proposta destaca 
ainda que “é de total res-
ponsabilidade dos organi-
zadores fazer a segrega-
ção dos resíduos reciclá-
veis e não recicláveis” e 
que o “não cumprimento 
desta Lei resultará na 
penalidade do direito de 
realização de quaisquer 
dos eventos previstos 
pelo período de um ano”.

O projeto 199/2019, 
assinado por todos os 
vereadores da Casa, de-
nomina Museu Munici-
pal Antonio Reginaldo 
Geiss o até então Museu 
Casarão Pau Preto, loca-
lizado no histórico Ca-
sarão Cultural, na Rua 
Pedro Gonçalves, 477. 
O texto da proposta é 
do vereador Luiz Alber-
to ‘Cebolinha’ Pereira 
(MDB) e foi aprovado 
em votação única, se-
guindo agora para a san-
ção do prefeito Nilson 
Gaspar (MDB).  

Geiss se envolveu 

Museu levará nome de Geiss
ativamente na preser-
vação da história de 
Indaiatuba e por 25 anos 
foi presidente do Conse-
lho Administrativo da 
Fundação Pró-Memória, 
autarquia que ajudou 
a fundar. Além disso, 
atuou também como di-
retor da Rádio Jornal de 
Indaiatuba, membro do 
Rotary Clube, fundador 
da Federação das Enti-
dades Assistenciais de 
Indaiatuba (FEAI) e da 
Associação Brasileira 
dos Pesquisadores de 
História (Abrasp) e foi 
ainda diretor da Asso-

ciação das Emissoras 
de Rádio e Televisão 
do Estado de São Paulo.

De acordo com Ce-
bolinha, Geiss “contri-
buiu imensamente com 
o desenvolvimento de 
nossa cidade, conquis-
tando respeito e admira-
ção por onde passava”. 
Além disso, “foi um ser 
um ser humano fabu-
loso, homem gentil e 
prestativo, esposo e pai 
afetuoso, amigo e pos-
suidor de um coração 
solidário incomparável. 
Ele, infelizmente, sem-
pre fará muita falta”.

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Segundo Chiaparine, 
a partir de agora, “quem 
usar o espaço público vai 
ter de limpá-lo imediata-
mente após o término do 
evento. Precisávamos to-
mar alguma providência 
nesse sentido após alguns 
infelizes episódios em 
que tanto os organizado-

res quanto os participan-
tes não se preocuparam 
minimamente com o as-
seio e a limpeza de local 
que pertence a todos”. 

“O grande objetivo 
da proposição é conse-
guir conscientizar or-
ganizadores de eventos, 
bem como toda a popu-

lação, sobre a importân-
cia da limpeza pública, 
em termos de higiene e 
saúde”, ressalta o vere-
ador. “Cada indivíduo 
precisa saber que ele 
é parte integrante da 
comunidade e também 
responsável por manter 
limpa sua cidade”. 
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ABID apresenta festival Circo dos Sonhos
Festival chega à oitava edição nos dias 1º e 2 de novembro, com apresentações no Ciaei

A Associação Bene-
ficente Irmã Dulce 
(ABID) apresenta 

nos dias 1º e 2 de novembro 
o Festival “Circo dos So-
nhos”, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba). O 
evento chega à sua oitava 
edição com muitas novi-
dades para o público e tam-
bém para os participantes.

De acordo com Karina 

rão instalados na entrada 
do Ciaei, para que o pú-
blico possa conferir todos 
os espetáculos. Daiana 
Zumestein Correr, outra 
organizadora do festival, 
ressalta o crescimento do 
evento e enaltece o desen-
volvimento das crianças. 
“A cada ano que passa, 
nosso festival cresce. Mas 
o interesse é acompanhar 
o desenvolvimento dos 
nossos alunos, crianças que 
entram aqui com apenas 4 
anos de idade e saem com 
18 - que é quando termina 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pleszezak, uma das organi-
zadoras do evento, a ABID 
atende 100 bailarinos de 4 
a 17 anos, com o intuito de 
revelar que a vida pode ser 
melhor através da dança. 
“É um orgulho para a gente 
ver essas crianças que a 
gente tanto ama subir no 
palco e realizar um belo 
espetáculo, mostrar que 
os problemas que a gente 
tem na vida podem ser su-
perados através da dança”, 
ressalta. 

Esta edição do evento 
traz novidades: telões se-

xx

o projeto. O resultado é 
muito positivo e a dança 
abrange o cultural, social e 
educacional”.

Maria Clara, aluna da 
ABID, foi quem escreveu 
o roteiro que serve como 
base para o festival desse 
ano. “A Daiana sempre 
pede que eu escreva o ro-
teiro mostrando um pouco 
da nossa realidade. Foi o 
que eu fiz. Para tanto, me 
inspirei no circo, baseado 
nos sonhos que todas estas 
crianças possuem”.

ABID
Fundada em 1º de outubro 

de 1999 por um grupo de mo-
radores de Indaiatuba, trabalha 
com crianças em situação de 
risco psicossocial em regime 
de abrigo. Com o tempo, 
lançou programas como o 
de Proteção Integral, em con-
formidade com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

O objetivo é oferecer 
soluções para garantir os 
direitos das crianças e dos 
adolescentes na convivên-
cia familiar e comunitária. 

O atendimento é feito 24 
horas por dia com desen-
volvimento de atividades e 
auxílio dos projetos.

O auditório da Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura) 
recebe hoje (25), a partir 
das 19h, uma série de 
palestras que integram 
as atividades da Semana 
Lixo Zero. O evento é 
gratuito, mas as vagas 
são limitadas e os inte-

Circo dos Sonhos – 
Festival de Dança 
Criança Indaiatu-
bana Feliz 2019 
Datas: Sexta (1º) e 
Sábado (2) 
Horário: 20h 
Local: Ciaei 
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Bar-
nabé, 3.665 
Entrada franca

Fiec recebe palestras da Semana Lixo Zero com entrada franca
NOVIDADE

ressados devem confirmar 
presença pelo WhatsApp 
(19) 98932-6605. 

Entre os palestrantes 
estão o cônsul da No-
ruega, César Bueno; o 
sócio-diretor da Arueira 
Ambiental, André Man-
tovani; e o diretor execu-
tivo da Ricigreen, Felipe 

Marcon. Em Indaiatuba, 
a Semana é organizada 
pelo mesmo grupo de vo-
luntários responsável pelo 
plogging realizado no Dia 
Mundial da Limpeza, com 
o apoio da Prefeitura.

Jovens estudantes fa-
zem parte das ações como 
multiplicadores de infor-

mações. A programação 
teve início o último dia 
15, quando duas turmas 
participaram de visitas 
técnicas no Aterro Sa-
nitário. No dia 16, foi 
realizado um bate-papo 
com as mesmas turmas 
para discutir o tema. 

Na quarta-feira (22), 

estudantes visitaram a 
Estação de Tratamento 
de Esgoto “Mário Araldo 
Candello”, que está em 
processo de ampliação e 
irá tratar 100% do esgoto 
coletado. Amanhã (26), às 
20h30, está programada 
uma ação de limpeza da 
nascente localizada na 

Rua Esmeralda, no Dis-
trito Campestre Joia. O 
grupo também organizará 
uma reunião com empre-
sários desta região para 
buscar soluções para a 
preservação da nascente, 
cujo espaço é constan-
temente utilizado para 
descarte irregular de lixo. 
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Empreendimento contará com sete novas lojas, três quiosques e três expansões, gerando 150 empregos

Polo Shopping recebe investimentos
DIVULGAÇÃO

Andrea Fernandes apresentas novidades do empreendimento
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O Polo Shopping 
Indaiatuba re-
ceberá diversas 

novidades nos próximos 
meses, nos segmentos de 
alimentação, serviços, 
vestuário, produtos de 
beleza e ótica, com inves-
timentos de R$ 6,7 mi-
lhões. Serão inauguradas 
mais sete novas lojas, três 
quiosques e três expan-
sões, totalizando 1.044 
m² de novas locações. No 
total, serão gerados 150 
empregos diretos.

Até o primeiro se-
mestre de 2019, o sho-
pping recebeu R$ 27 
milhões em investimen-
tos, com destaque para 
inauguração das âncoras 
Petz e Havan. Com as 
aquisições anunciadas 
na última quarta-feira 
(23), o empreendimento 
totaliza R$ 33,7 milhões 
de investimentos recebi-
dos em dois anos.

Na área de alimenta-
ção, são três novidades, 
com destaque para a 
chegada da marca ame-
ricana Kentucky Fried 
Chicken, o KFC, que 
está presente em 120 
países e tem seu fran-
go frito como carro-
-chefe. A loja também 
sanduíches, Big Box, 
refeições, milk-shakes e 
sobremesas. A Giraffas 
também está confirma-
da. Presente em 130 
cidades e no exterior, a 
rede de fast-food apre-
senta pratos, saladas, 
grelhados, combos de 
sanduíche e sobremesa. 
Também irá oferecer 
chopp e happy hour, 
além de operar com deli-
very para toda a cidade. 

Por fim, já em fun-
cionamento, o quiosque 
Pizzas Great tem como 
foco a venda de pizzas em 
pedaços, incluindo sabo-
res tradicionais, criações 
da marca, receitas vege-
tarianas e pizzas doces.

Serviços
O setor de serviços 

ganha três novas lojas. 
Destaque para a Clínica 
da Cidade, que aposta 
no conceito de medicina 
acessível. Entre os dife-
renciais da Clínica estão 
os preços acessíveis, 
focados em um público 
que não deseja pagar 
plano de saúde; a flexi-
bilidade de horários e a 
conveniência de realizar 

exames laboratoriais e de 
imagem no mesmo local. 
A inauguração é prevista 
para janeiro de 2020.

Outra novidade é a 
LaserFast, marca espe-
cializada em depilação 
a laser, para homens e 
mulheres. A loja contará 
com um espaço de 35 m², 
dividido em ambientes 
individualizados. Já a 
Phone Express promete 
oferecer manutenção de 

celulares com entrega em 
até uma hora. Além dis-
so, comercializará apare-
lhos novos e seminovos, 
assim como acessórios 
de diversas marcas. 

O segmento de ves-
tuário receberá quatro 
novas operações. A Polo 
Wear vai ocupar uma 
área de 315 m² na Praça 
Central. A loja oferece-
rá vestuário feminino, 
masculino e infantil. 
A TNG irá expandir 
sua operação, migrando 
para uma loja com 118 
m². O layout será mo-
dernizado e setorizado, 
oferecendo alfaiataria, 
casual e feminino.

Outra expansão é da 
marca Piticas, que sai do 
quiosque para uma loja 
de 34 m². Além das cami-
setas, passará a oferecer 
bonés, pijamas, chinelos, 
meias, chaveiros, pins e 
bonecos colecionáveis. 
A moda ganha espaço 
no quiosque Glam Up, 
marca desenvolvida para 

o público feminino de 
todas as idades. 

Outra novidade é a 
expansão da loja O Boti-
cário, que ganhará mais 
42 m², totalizando 86 
m² de área. A previsão 
da inauguração é março 
de 2020. Outro quiosque 
confirmado é da V Beau-
ty, especializado em tec-
nologias para tratamento 
dos cabelos. 

Por fim, a última no-
vidade abre suas portas 
hoje (25): a Life Óptica, 
marca indaiatubana que 
oferece óculos de grau, 
sol e lentes de contato. 
“O Polo Shopping é a 
melhor opção de compras 
de Indaiatuba e tem es-
tendido sua influência em 
toda a região, em função 
das grandes marcas que 
trouxemos ao empreen-
dimento”, comenta An-
drea Fernandes, gerente 
de Marketing do Polo 
Shopping Indaiatuba, que 
fica na Alameda Filtros 
Mann, 670. 
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POR TATIANE DIAS

Uma cerimônia 
de assinatura de 
termo de adesão 

marcou o pioneirismo da 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck 
ao inaugurar o primeiro 
e único NAF (Núcleo de 
Apoio Contábil e Fiscal) 
de Indaiatuba. A conquista 
para o município foi resul-
tado do esforço empenha-
do pelo curso de Ciências 
Contábeis com apoio da 
direção da instituição. 

“Foi uma ideia que 
surgiu entre coordenador 
e professores da gradua-
ção que queriam juntar a 
prática profissional, que 
é uma premissa da Uni-
MAX, com o sociocultu-
ral. De forma incansável, 
os docentes me ajudaram 
a contactar os membros 
do alto escalão da Receita 
Federal do Brasil, tendo 

UniMAX abre Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
Conquista do único NAF do município foi intermediada pelo curso de Ciências Contábeis 

DIVULGAÇÃO

como ponte de acesso a 
Delegacia de Campinas”, 
explicou o responsável 
pela graduação, professor 
João Barduchi.

“Aos representantes 
da Receita Federal, nosso 
muito obrigado por privi-
legiar o Centro Universi-
tário Max Planck com um 
Núcleo de Apoio Contábil 
e Fiscal. É uma confiança 
depositada na UniMAX 
que, tenho certeza abso-
luta, como em todas as 
missões que recebemos, 
será muito bem cum-
prida, sejam por nossos 
professores, coordena-
dores, alunos e funcioná-
rios”, ressaltou o diretor 
da instituição, Hércules 
Domingues, durante a 
abertura do evento.

Segundo a Receita Fe-
deral, o NAF é um projeto 
desenvolvido pelo órgão 
em parceria com institui-
ções de Ensino Superior, 
com objetivo de oferecer 

serviços contábeis e fis-
cais gratuitos para pes-
soas físicas e jurídicas de 
menor poder aquisitivo. 
Para isso, a instituição 
oferece um espaço em 
suas instalações onde 

alunos, capacitados em 
cursos ministrados pela 
Receita Federal, prestam 
atendimento à sociedade, 
além de desenvolver a 
moral tributária e levar 
cidadania às comunida-

NAF irá beneficiar estudantes de todos os cursos do Centro Universitário Max Planck

Projeto que regulamenta transporte por aplicativo é sancionado
APROVAÇÃO

O prefeito Nilson Gas-
par (MDB) sancionou 
a Lei 7.225, que dispõe 
sobre o serviço de trans-
porte remunerado privado 
individual de passageiros, 
mediante o uso de plata-
formas tecnológicas de 
comunicação em rede. 
As empresas com cola-
boradores que atuam no 
município terão o prazo 
de 60 dias para preenche-
rem os requisitos previs-
tos na legislação. O Mais 
Expressão adiantou a 
proposta em sua edição 
de 11 de outubro. 

A Lei determina que 
para operar em Indaiatuba, 
a empresa provedora de 
rede de compartilhamento 

deverá obter o AOP (Cer-
tificado de Autorização 
de Operação). O primeiro 
passo é o prévio cadastra-
mento no site da Prefeitura 
(www.indaiatuba.sp.gov.
br), para o fornecimen-
to de informações dos 
motoristas colaborado-
res cadastrados, como o 
nome completo, CPF ou 
CNPJ no caso de micro-
empreendedor individu-
al, e a placa do veículo, 
entre outros dados.

Cada motorista deverá 
portar o CAO (Certificado 
de Autorização Opera-
cional), que também será 
requerido pela empresa 
no site da Prefeitura. Neste 
caso, o motorista colabora-

dor deve atender algumas 
condições, que precisam 
ser comprovadas por do-
cumentos que deverão ser 
anexados digitalmente. 

O CAO é de porte 
obrigatório por parte do 
motorista e deverá ser 
mantido em local visí-
vel no painel do carro, 
podendo ser adotado 
pela Administração um 
sistema de verificação 
eletrônica (QR Code). 
Também ficou garantido 
pela legislação que as 
empresas provedoras de 
rede de compartilhamen-
to não poderão negar a 
vinculação de veículos 
de motoristas de taxis e 
seus auxiliares. 

O exercício do serviço 
remunerado privado de 
transporte individual de 
passageiros sem a devida 

autorização será consi-
derado transporte clan-
destino, ficando sujeito 
a remoção do veículo e 

a aplicação de multa no 
valor de 160 UFESPs 
(Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo).  

des. Atualmente, exis-
tem mais de 300 núcleos 
formalizados no Brasil e 
mais de 200 em 11 países 
da América Latina.

“Agradeço a oportu-
nidade de convênio de 

cooperação técnica entre 
a Receita Federal e a 
UniMAX para a forma-
lização de um NAF. A 
presença dos represen-
tantes da Receita Federal 
demonstra o quanto é im-
portante a formalização 
desta parceria”, salientou 
o delegado da Receita Fe-
deral em Campinas, José 
Roberto Mazzarin.

A princípio, de acor-
do com professor Bardu-
chi, o projeto atenderá 
ao público interno para 
que os universitários 
conheçam bem o proce-
dimento do NAF. “Ago-
ra a UniMAX poderá 
oferecer aos alunos de 
qualquer curso, não só 
o diploma, mas também 
a abertura de pequenas 
empresas. A intenção é 
que o estudante ao con-
cluir o curso saia da ins-
tituição com o diploma 
e sua empresa aberta”, 
destacou o docente.
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A psicóloga Kátima Precoma receberá segundo troféu Cerimonialista Ivanilde Reis: uma honra organizar o Frutos O advogado previdenciário Dr. Roberto Ausgusto Silva

A organização do 
Troféu Frutos de 
Indaiá entra na 

reta final. Daqui 16 dias 
acontece o maior e melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba e região, que 
neste ano será realizado no 
dia 9 de novembro, a partir 
das 20 horas, no salão so-
cial do Clube 9 de Julho. 
A edição 2019 promete 
superar as expectativas dos 
premiados e convidados, 
que nos anos anteriores 
ficaram muito satisfeitos. 

O Frutos de Indaiá tem 
como objetivo premiar 

Noite de premiação acontece no dia 9 de novembro, com show de Fernando & Sorocaba

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

os empresários/empresas 
eleitos em pesquisa feita 
com a população e leitores 
do jornal, que receberão 
seus troféus das mãos 
do presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admil-
son Redecopa, e do diretor 
Alan de Santi. Prêmio que 
simboliza o reconheci-
mento de seus trabalhos 
prestados à população 
durante o ano de 2018.

Diferente de outros 
eventos de premiação, o 
Frutos de Indaiá se destaca 
quando se fala em orga-
nização e qualidade. E há 
três anos, a cerimonialista 
Ivanilde Reis é responsável 
por manter a organização, 

FOTOS: JME

Frutos de Indaiá 2019 entra na reta final

qualidade e segurança dos 
premiados e convidados. 
“Para mim é uma honra 
organizar um evento do 
porte do Frutos de Indaiá, 
pois exige muito conheci-
mento, experiência e uma 
equipe bem montada”, dis-
se. “Todos os funcionários 
já foram treinados para que 
possam realizar um exce-
lente atendimento a todos 
os presentes”, completa.

A noite de premiação 
contará com um jantar à 
francesa, onde os quase mil 
convidados poderão degus-
tar os mais variados pratos. 
Também serão servidos 
frisante, vinhos, cerveja, 
uísque e chopp, além de 

água, sucos e refrigerante.
A grandiosa decoração 

será feita pela decoradora 
Márcia Paccor, que trará 
orquídeas, muitas cores e 
sofisticação para o salão. 
Neste ano, os convidados 
também poderão contar 
com a comodidade do ser-
viço de Vallet, segurança e 
bombeiros. Som e ilumina-
ção serão responsabilidade 
da Estilo Som e as fotos 
oficiais da Sica Fotos.

Segundo Redecopa, a 
organização vai desde a 
numeração dos convites, 
com lugares reservados, 
até a supervisão dos servi-
ços prestados. “O Troféu 
Frutos de Indaiá começa 

a ser organizado um ano 
antes para que tudo ocorra 
da melhor forma possível. 
Imprevistos acontecem, 
mas estamos com uma 
equipe muito bem montada 
que irá manter a qualidade 
do evento”, salienta.

Premiados
Um dos premiados será 

o advogado previdenciário 
Dr. Roberto Augusto Sil-
va, que destaca: o Troféu 
Frutos de Indaiá tem se tor-
nado um dos eventos mais 
esperado do ano. “A noite 
de premiação revela muitos 
profissionais e empresas 
que são mais lembrados e 
tem maior projeção com o 

público. Todos que estarão 
ali na noite da entrega das 
premiações é porque foram 
lembrados e eleitos por 
prestarem um excelente 
serviço”, disse. “O evento 
premia o resultado de tudo 
que um profissional ou 
empresário busca: a valo-
rização de seu nome e da 
sua marca”, enfatiza.

A psicóloga Kátia 
Precoma receberá pelo 
segundo ano o Troféu 
Frutos de Indaiá. “A ex-
pectativa é a melhor pos-
sível, pois é o segundo 
ano que participo e tam-
bém estou comemorando 
14 anos de muito traba-
lho na cidade”, ressalta.
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A loja “Armazém 
dos  Sabores” 
chega a Indaiatu-

ba apresentando um novo 
conceito em produtos de 
linha light, diet e tradi-
cionais. Seu objetivo é ser 
referência no fornecimen-
to de alimentos naturais e 
granel, fidelizando seus 
clientes pela excelência 
no atendimento.

Além disso, traz uma 
proposta com bases em 
valores sustentáveis fa-
cilitando o acesso à pro-
dutos naturais essenciais 
às pessoas que desejam 
manter uma dieta equi-
librada e vida saudável.

De acordo com os pro-
prietários a escolha pelo 
município, foi a crescente 
consciência e forte de-
manda das pessoas por 
produtos mais saudáveis.

 “Optamos por Indaia-
tuba para expandir nosso 
negócio, pois já contamos 
com outra loja na região 
de Ribeirão Preto; após 
mais de cinco meses de 
árduo trabalho abrimos as 

DIVULGAÇÃO

Loja busca fidelizar com variedade, qualidade e procedência dos produtos, além de atendimento especial
Armazém dos Sabores traz novidades

e sem glúten; produtos 
para veganos e vegeta-
rianos; linha de snacks 
(salgadinhos e docinhos) 
que não farão peso na 
consciência”, explica a 
proprietária.

O “Armazém dos Sa-
bores” logo trará ainda 
mais novidades, como 
projetos em parcerias com 
profissionais (nutricio-
nistas, academias, institu-
tos de beleza) proporcio-
nando mais orientação, 
descontos e melhorias 
em geral à seus clientes.  
Segundo a proprietária, 
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portas nessa maravilhosa 
cidade”, explicam.

A loja apresenta um 
variado mix de produtos 
naturais, diet, light, sem 
glúten, zero açúcar, sem 
lactose e normais. “Nós 
priorizamos atender todo 
tipo de público, apresen-
tando essa variedade em 
nossa loja. No entanto, 
buscamos oferecer tam-
bém  um atendimento di-
ferenciado, identificando 
necessidades específicas 
para cada perfil, aqui em 
Indaiatuba”, explica a 
sócia Layla Pessoa.

O “Armazém dos Sa-
bores” conta ainda com 
uma completa linha de 
suplementos naturais, o 
que alinhado à uma ali-
mentação saudável, po-
tencializa a conquista dos 
resultados desejados pelos 
seus clientes praticantes de 
esportes ou que seguem 
alimentação balanceada.

Aos amantes de chás, a 
loja oferece uma linha com 
mais de 100 chás naturais, 
dos mais variados sabo-
res e melhor qualidade. 
“Um paraíso em condi-
mentos (caldos, ervas, 

temperos e sais); todos 
açucares/adoçantes; cas-
tanhas de todos os tipos 
e especiarias variadas; 
linha completa de ma-
tinais (aveias, granolas, 
sucrilhos, vários tipos de 
mel,  frutas secas e desi-
dratadas); as farinhas (in-
clusive funcionais) certas 
para sua receita; sementes 
e complementos diversos 
para incrementar sua sala-
da de frutas ou de folhas; 
linha de grãos com vários 
tipos de arroz, feijões, 
favas, etc; linha de mas-
sas, inclusive integrais 

breve a loja contará ain-
da com uma linha com-
pleta de refeições pron-
tas congeladas, salgados, 
lanches e marmitas fit-
ness, para vegetarianos 
e veganos, atendendo 
cliente que buscam pra-
ticidade e uma alimen-
tação rápida e saudável.

“Nosso foco é cativar 
nossos clientes, a loja 
tornar-se um ponto de 
encontro num lugar acon-
chegante e agradável. 
Toda semana temos pro-
dutos novos, queremos 
trazer nosso cliente cada 

vez mais perto”.
O Armazém do Sa-

bores está localizada 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3917, no bairro Jardim 
São Francisco. O horá-
rio de funcionamento é 
de segunda a sexta das 
9h às 19h30 e aos sába-
dos das 9h às 15 horas.

 O telefone para con-
tato é (19) 3392-9273.  
Siga o Armazém dos Sabo-
res nas redes sociais. www.
facebook.com/Armazem-
dosSabores e no Instagram 
@armazem.indaiatuba.
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Na última segun-
da-feira (21), 
a  F e d e r a ç ã o 

Paul i s ta  de  Futebol 

No último sábado 
(19), o Sub-17 do Es-
porte Clube Primavera 
enfrentou a equipe do 
Corinthians pelo primei-
ro jogo da fase de quartas 
de final do Campeonato 
Paulista da categoria.
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Competição começa em janeiro com 128 equipes em 32 grupos

Cidade será uma das sedes  
da 51ª Copa São Paulo Jr.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Primavera vence Corinthians no primeiro confronto das quartas
SUB-17

TABELÃO
22º Campeonato Liga Regional Aifa de Futsal
Rodada amanhã, dia 19, na Sol-Sol
Horários  Times          Divisão
12h50  Puro Malte Futsal x APS Bolívia  3º
 13h50  Palone Tintas x 3 Estrelas/Cruzeiro   3º
14h40  Atlético Clube Indaiá x Real Sporting  3º
 15h30  Galáticos x Parque Indaiá “B”   3º
 16h20 Sem Maldade FC x Os Brabos/D.R.B. Auto Mecânica 3º
 17h10  União Zona Leste x Schalke Grillos “B”  3º
Rodada amanhã, dia 26, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horários  Times                                              Divisão
12h50   Invictus x Lofts Futsal   3º
13h50   IndaiáBus x Desportivo Ajax  3º
 14h40   ML Inform./Drogaria Unifarma x Projeto Restitui  1º
15h30  Carvalhada x Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 1º
 16h20  União Tribuna/Sol-Sol x XII de Junho  1º
17h10 Napoli / Sociapan x Parque Indaiá  1º
Rodada amanhã, dia 26, no Ginásio do XII de Junho
Horários  Times   Divisão
13h50    Real Magia x Orós Futsal  2º
 14h40                    União Tribuna “B” x Ópticas Sol 2º
 15h30    Juventus x Barcemlona  2º
 16h20    R5 Futsal x Borussia  2º
 17h10   Meninos da Vila x Flamengo  2º

Jogando em casa, a 
equipe de Indaiatuba foi 
para cima dos adversá-
rios e criou as primeiras 
chances de gol. O time 
alvinegro apostou nas 
jogadas individuas de 
seu ataque para assustar 

o arqueiro primaverino.
Aos 24 minutos, após 

cobrança de falta, o cami-
sa 10 Ryan se antecipou à 
zaga corintiana e fez 1 a 
0 para o Primavera. Com 
a vantagem, o Fantasmi-
nha se fechou na defesa 

e explorou os contra-ata-
ques em velocidade.

No segundo tempo, 
o Corinthians foi para o 
ataque em busca de gol 
de empate e criou chances 
claras. O Primavera vol-
tou com a mesma tática, 

explorando os contra-ata-
ques e chegou a levar pe-
rigo novamente ao gol do 
time de Parque São Jorge. 

Porém, o Primavera 
conseguiu segurar a pres-
são adversária até o apito 
final e saiu vitorioso no 

primeiro confronto. Com 
a vitória, o Fantasma pre-
cisa apenas do empate para 
garantir vaga na semifinal.

O segundo jogo aconte-
ce amanhã (26), às 15h, no 
Estádio Alfredo Schürig, 
na capital paulista.

Estádio Ítalo Mário Limongi receberá jogos 
da fase de classificação da tradicional Copinha

(FPF) confirmou In-
da ia tuba  como uma 
das cidades-sede da 
51ª Copa São Paulo de 
Futebol Júnior de 2020.

O torneio terá início 
no começo do mês de 

janeiro e termina no dia 
25, aniversário da cidade 
de São Paulo. Além de 
Indaiatuba, as cidades 
de Itu, Bauru, Barueri, 
Araraquara, Taubaté e 
Franca já estão confirma-

das na competição.
Com 128 equipes 

sub-20 divididas em 32 
grupos, competição terá 
tabelas e chaves divul-
gados pela Federação 
em novembro.



DENÚNCIA

ACIDENTE

Homem é preso por 
violência doméstica

Garoto se fere em batida 
de bicicleta em poste

Motorista perde controle e 
carro cai em lago no Centro
Vítima saiu pelo porta-malas do veículo, na última quarta
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Na manhã de quar-
ta-feira  (23) , 
uma mulher per-

deu o controle do carro 
e caiu no lago na Rua 
Augusto de Oliveira Ca-
margo, no Centro.

A motorista perdeu o 
controle do veículo ao fazer 
a curva e acabou caindo no 
lago. Ela saiu do carro pelo 
porta-malas e passa bem.

O carro ficou submerso 
e foi retirado por volta das 
8h30. Nenhum outro veícu-
lo se envolveu no acidente.

Na noite de sábado 
(20), a Guarda Civil con-
duziu até a delegacia de 
polícia um homem, acusa-
do de violência doméstica.

O COI (Centro de 
Operações e Inteligência) 
recebeu uma ligação via 
153 da vítima, relatando 
a agressão sofrida.

A equipe foi envia-
da ao local dos fatos, na 
Avenida Host Frederico 
João Heer, no condomínio 
Teka. Em contato com a 
vítima, ela relatou que seu 
companheiro a agrediu 

Na manhã de segun-
da-feira (21), um garoto 
ficou ferido após colidir 
com sua bicicleta em um 
poste na Rua Anhanga-
baú, no Jardim Paulista.

verbalmente e fisicamen-
te, com socos na cabeça e 
puxões de cabelo.

O autor da agressão, 
em sua versão, disse que 
somente defendeu-se do 
ataque de sua companheira.

Ambos foram encami-
nhados até o Pronto Socor-
ro do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo e poste-
riormente até a delegacia, 
onde o delegado após ouvir 
todas as partes, determinou 
a prisão em flagrante do 
agressor, pelo crime de 
violência doméstica.

De acordo com tes-
temunha, a criança per-
maneceu consciente e foi 
socorrida pelo Serviço de 
Emergência Municipal 
com ferimentos leves. 

CHÁCARA

JARDIM KYOTO

Furto a residência 
é registrado na 3ª

Mulheres são detidas por furto a estabelecimento

Na tarde de terça-fei-
ra (22), um furto a resi-
dência foi registado na 
Estrada Chafic José Saif, 
no Recanto Campestre In-
ternacional de Viracopos.

De acordo com a 
vítima, os criminosos 
arrombaram o banheiro 
social e tiveram acesso 

No sábado (20), duas 
mulheres foram condu-
zidas pela Guarda Civil 
até a delegacia de polícia 
após furtarem um estabe-
lecimento comercial na 
Avenida Francisco de Pau-
la Leite, no Jardim Kyoto.

A Guarda Civil foi 
acionada via 153, pelo 
segurança do local. Ele 
informou que estava mo-
nitorando pelas câmeras 
do estabelecimento duas 
mulheres que estavam 
furtando vários objetos.

Ao saírem do local, 
elas formam abordadas 
pelo segurança e por 

guardas civis, que cons-
tataram o furto.

Dentro da bolsa de 
cada uma delas, vários 
produtos furtados foram 
localizados. O valor sub-
traído passava dos R$ 200, 
segundo um representante 
do estabelecimento.

As mulheres foram 
encaminhadas até a de-
legacia de polícia, onde 
o delegado de plantão 
determinou a confecção 
de um boletim de ocor-
rência e a devolução 
dos produtos ao repre-
sentante do estabeleci-
mento comercial.

ao interior de residência. 
Eles acabaram levan-

do joias e outros objetos, 
além de R$ 15 mil em 
espécie, um notebook, 
dois HDs externos, uma 
caixa de som, uma câ-
mera digital e uma lente 
fotográfica. Ninguém foi 
preso até o momento.

Veículo ficou submerso no lago da Rua Augusto de Oliveira Camargo e foi retirado às 8h30

Valor dos produtos subtraídos passava dos R$ 200, afirma vítima
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TZero, Guardian of Lighting, Adrede e Muzzarelas são atrações

A14

Tardes do Rock faz tributo 
ao produtor Caio Ribeiro 

Com a presen-
ça das bandas 
Guardian of Li-

ghting, Adrede, Muzza-
relas e Tolerância Zero 
e participação especial 
de Anderson Xavier 
(Xav) e Michel (Letal 
Charge), o projeto Tar-
des do Rock promove 
uma edição especial 
no próximo domingo 
(27), em homenagem ao 
produtor musical Caio 
Ribeiro. Com promoção 
da Secretaria Municipal 
de Cultural, o Tributo a 
Caio Ribeiro terá início 
às 15 horas e acontece 
na Concha Acústica do 
Parque Ecológico. 

Todas as bandas con-
viveram ou trabalharam 
em algum momento com 
o engenheiro de som 
Caio Ribeiro, que ti-

Falecido em novembro de 2018, Caio atuou com Sepultura e Raimundos e gravou mais de 50 álbuns de bandas alternativas

nha mais de 30 anos de 
carreira como produtor 
musical e faleceu em 
decorrência de um cân-
cer em 14 de novembro 
de 2018. Caio trabalhou 
durante 13 anos com o 
Ira! e oito anos com o 
Charlie Brown Jr. 

Também atuou com 
grandes nomes como 
Raul Seixas, Sepultura, 
RPM, Camisa de Vê-
nus, Plebe Rude, Rai-
mundos, entre outros. 
Até 2007 foi sócio da 
Basement Studio, gra-
vando mais de 50 ál-
buns de bandas alterna-
tivas. Trabalhou ainda 
como diretor musical da 
peça Macbeth, com An-
tônio Fagundes, Vera 
Fisher, Stênio Garcia 
e Paulo Goulart. Seus 
últimos trabalhos foram 
no comando da produ-
tora Stage Records, em 
Campinas.

Horóscopo de 25 a 31/10
Por Alex Costa Guimarães

O ariano sempre muito dinâmico precisa nesse momento 
aprender a ir com calma e diminuir seu ritmo, se não souber 
lidar com isso o momento pode levar a cirurgias inesperadas 
ou a acidentes. É importante saber lidar com imprevistos e 
tudo o que fizer correndo agora pode sair errado. Muito do 
que deseja fazer, sonhos ou projetos, precisam passar por uma 

reavaliação.

O taurino pode passar por momentos que estejam empurran-
do-o a buscar por um recolhimento ou até mesmo um certo 
distancianciamento de sua vida social. È um momento para 
buscar entender mais sobre si mesmo, descobrir sobre o que o 
motiva e traz praer em sua vida. Ações em sua vida profission-
al pode ter que sofrere alterações. Hora de renovar atitudes 
em sua profissão.

Gêmeos inicia essa semana com uma disposição focada em 
expandir seus conhecimentos, podendo gastar com cursos 
ou estudos ou simplemesmente expressará mais o que sente 
durante este período. É muito provável que pessoas de longe 
possam influenciar seus projetos ou sonhos. 

O canceriano pode estar vivendo um momento de alteração grande em seus 
gastos ou ganhos financeiros. É possível que perceba o que 
causa dificuldades em sua vida pessoal (financeiramente ou 
não), agora pode perceber a necessidade de evitar guardar ati-
tudes que só impedem seu crescimento. Momento mostra a 
necessidade de ver e alterar comportamentos que não mudam  
nunca.

Ganhos profissionais e pessoais sob mudanças, é muito interessante que o leo-
nino está criando condições para seu desenvolvimento pessoal 
. Término de um ciclo nessa fase e com isso uma nova opor-
tunidade de expanção tende a ocorrer. Em termos profissionais 
sua vida entra em uma fase de expansão. Sua vida afetiva de-
pende dessa expansão profissional. 

O virginiano sente que este é um momento onde deseja ficar mais isolado, 
sem muita conversa com os outros, mas ao mesmo tempo sente muito que 
sua maneira de se expressar pode estar sendo afetada pela suas 
emoções. Momento importante para entrar em contato com sua 
espiritualidade mais profunda, as respostas serão imediatas. 
Mudanças no planejamento no trabalho e risco de ficar irritado 
no trabalho. Reveja sua organização.

O libriano sente uma necessidade de reavaliar sua maneira de se relacionar, 
pode sentir que, algumas mudanças importantes nos relacio-
namentos, pessoais e profissionais estão ocorrendo. Risco de 
terminar uma parceria (seja afetiva ou comercial) e isso mar-
car um novo ciclo de vida. Uma nova agitação em sua vida 
social pode ocorrer e o surgimento de novos amigos marca 
uma tendencia. Um romance pode começar.

O escorpiano tem um período de mudanças importantes em seus projetos de tra-
balho. Um novo caminho pode surgir pelas próximas semanas. 
Sua profissão ganha novas oportunidades e isso gera possibili-
dades de surgir novos rumos a serem trilhados. Convites, opor-
tunidades e propostas surgem a qualquer momento. As maiores 
dificuldades será manter o equilíbrio em suas amizades.

O Sagitariano pode enfrentar um momento de mudanças em sua vida afetiva, 
irá reavaliar seus conceitos e sua maneira de agir diante de suas 
emoções. Pode ocorrer término de romance que não faz mais 
sentido em sua vida (seja realmente encerrando ou renovando 
o formato dessa relação).  Ainda sente que precisa estar mais 
focado em sua espiritualidade do que qualquer outra coisa.

Preocupações com a familia (com os pais, ou com os filhos) devem ser o prin-
cipal ponto de atenção neste momento para o capricorniano, pois existem mu-
danças importantes, relacionadas à sua vida doméstica e famil-
iar. Inclusive pode até vir a mudar de casa, ou realizar reformas 
dentro dela, Aproveite e elimine moveis, objetos e roupas que 
já não servem pra você. Apesar dessa situação, o momento tam-
bém marca boas possiilidades de bons negócios.

Uma renovação na mente do aquario está ocorrendo de forma muito intensa, é 
importante respirr nova forma de ver e de sentir. O sistema imun-
ológico está baixo, e isso pode perdurar por um bom tempo, mas 
para se manter bem durante esse tempo todo,  o importante é tra-
balhar bem a rigidez mental e sua respiração. Sua vida familiar 
estará sendo transformada e passando por mudanças. 

O pisciano precisa tomar cuidado com sua vida financeira, com 
gastos e empreitadas sem pensar com calma, pois corre o riisco 
de  tensão em acordos e negociações envolvendo suas finanças. 
De alguma forma precisará enfrentar o passado e organizar con-
ceitos e emoções. Amizades distantes ou com problemas.

Bandas
A recém-formada 

Guardian of Lightning, 
de Guariba (SP), criou 
um novo gênero musical, 
o Thunder Metal, no qual 
o baixo elétrico aparece 
como elemento principal, 
fazendo a parte dos solos 
juntamente com uma base 
de guitarra pesada. O grupo 
é formado por Marco Fino 
(Markão) na voz e guitarra, 
Iron King no Lead Bass e 
Lord Drum (Fabio Belodi) 
na bateria e teclados.

Na ativa desde 2004, 
a Adrede lançou dois 
CDs com produção de 
Caio Ribeiro: Em Nome 
da Sujeira (2008) e De-
sesperanto (2013). For-
mada por Bill Sandre 
(vocal), Rafael Toledo 
(baixo), Tiago Lorenzette 
(guitarra base e solo) e 
Marcelo (bateria). Levou 
o prêmio de melhor per-
formance em 2013 pelo 

site NM4U, e em 2014 
venceu o Festival Bandas 
Independentes, abrindo o 
show da banda Tihuana, 
no Carioca Club, na capi-
tal paulista. 

Os Muzzarelas é uma 
banda de Campinas for-
mada em 1991 por um 
grupo de amigos que 
gostam de música pesa-
da. Pouco tempo depois, 
abriam shows para Ratos 
de Porão, Marky Ramo-
ne, Fugazi, entre outros. 
O primeiro contrato de 
gravação resultou no lan-
çamento de Jumentor, 
em 1995, produzido por 
João Gordo, do Ratos de 
Porão. Quase 30 anos e 
sete álbuns depois, eles já 
tocaram em todo o Brasil 
e na Argentina e tiveram 
seus álbuns lançados na 
Europa e no Japão, além 
de participarem de com-
pilações em vários países.

O Tolerância Zero (ou 
TZero), de Indaiatuba, 
foi lançado em 1997 e 
ganhou destaque com o 
lançamento de Ninguém 
Presta (2000), com par-
ticipações de Andreas 
Kisser (Sepultura), João 
Gordo e Doze (Pavilhão 
9). Algumas faixas inte-
graram a trilha sonora do 
filme O Invasor, dirigido 
por Beto Brant. Após um 
hiato de cinco anos, a ban-
da voltou com força total 
em 2016, quando lançou 
o single Tudo Loco, com 
Campa no vocal, Pé na 
guitarra, Sapupo no baixo 
e Leko na bateria.
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Casamento de 
Talita Felipe 
de Camargo. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo

Bar do Alemão

Duas RodasAdelaide Decorações

Use e abuse do Delivery do Bar do Alemão de terça a 
domingo. Vale lembrar que já estão fazendo reservas para 
confraternização de final de ano. E não se esqueça de pratos 
executivos de terça a sexta, com quatro opções com salada e 
sobremesa a partir de R$31,90. Toda quinta à noite Rodízio 
com o Quarteto Fantástico de Parmegiana com Mignon, Peixe, 
Frango e Berinjela por R$39,90/ pessoa. Vale a pena conferir! 
Disk Delivery Fone: (19) 3816-8600 / (19) 3816-8899. Bom 
demais! – Avenida Coronel Estanislau do Amaral, 630 – Itaici.  

Izabel e Rui para vacinar o seu lindo Leo 
na Clínica Bicho Amigo

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. 

Manhã de autógrafos no Colégio Adventista. Entrega do livro 
do Domênico e de seus amigos de sala. Parabéns Dodô, você 
é demais! Na foto Cosmo, Vicenzo, Flávia e Domênico 

Novidade na Duas 
Rodas: Óculos 

Wild – Absolute. A 
novidade na Duas 
Rodas é o óculos 

Wild, próprio para a 
prática do ciclismo, 

conta com ajuste 
nasal e ajuste nas 

pernas, produto de 
ótima qualidade! 

Isso e muito mais 
você encontra na 

Avenida Presidente 
Kennedy 624 
Cidade Nova 
Indaiatuba – 

SP. Fone: (19) 
997310269

O casal Léia e Luiz no Kostela do Japonês Helena e Eduardo no Kostela do Japonês

Você não pode 
deixar de conhecer 
a coleção Peônia 
da A Nova Loja 
que está fazendo 
o maior sucesso. 
Padronagens 
diferenciadas, 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

Lucas do Lava Rapido Irmaos Soster com o amgio Pezão

Grazi e Luis Fernando da Farmalupa sempre atualizando seus 
conhecimentos e buscando os últimos lancamentos do mundo 
fitness para seus clientes!
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Grenelle Gastropub

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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/

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

ANDRÉ CHACHÁ

Filé Suíno
A receita desta semana é do prato preparado aqui no Simetria Restaurante, 

o Filé Suíno servido com musseline de batata baroa, vinagrete de pimenta de 
cheiro e feijão branco. Ele está no menu do Restaurant Week, que fica disponível 
até o dia 03/11.

 O tema deste ano do festival gastronômico é “Cozinha Paulista” e, vamos 
falar a verdade, quem não gosta da culinária de fazenda? Aquele sabor que nos 
remete as férias no sitio da família, comida no fogão a lenha, sabor de conforto e 
dos ingredientes utilizados com maestria. Acredito que comida caipira é sucesso 
no mundo todo, até pratos da gastronomia mundial tem início na culinária cam-
ponesa, como o Beouf bourguignon e a própria Paella. Então a inspiração já está 
aí! Nesta receita, usamos carne suína que deixou de ser vilã há muito tempo, 
por ser uma carne saudável e leve. Ainda mais neste caso, que preparamos em 
forma de filé, o que a torna super macia, confira a receita:

• 400gr de filé mignon suíno
• 600gr de batata baroa (mandioquinha) 
• 50gr de pimenta de cheiro (ou pimenta biquinho)
• 50gr de cebola branca picada 
• Azeite 
• Vinagre ou limão
• 100gr de feijão branco cozido 
• 50gr de manteiga
• Sal a gosto
• Pimenta a gosto

Modo de preparo:
Para o purê, descasque a mandioquinha e coloque para cozinhar em uma 

panela com água e um pouco de sal, até dar o ponto de purê. Em seguida, amas-
se e acrescente a manteiga e acerte o sal, reserve;

Corte o filé em medalhões de 3cm ou dois dedos, tempere com pimenta 
branca e reserve;

Pique a pimenta de cheiro e a cebola e reserve. Faça uma mistura com 30% 
de azeite e 70% de vinagre, misture e acerte o sal e acrescente o feijão branco;

Assim que todas as partes estiverem prontas, monte o prato e sirva ainda 
quente.

Os ingredientes servem até duas pessoas.

Aquela NOVIDADE para deixar seu fim de semana muito 
mais gostoso! O Pulled Pork do Grenelle Gastro Pub. 
Estará disponível essa Sexta-feira e Sábado. Costelinha de 
porco desfiada com molho barbecue do Chef, repolho roxo 
e picles servidos no pão de brioche. Acompanha FRITAS 
por apenas R$28! Vaá provar! Dizem que combina muito 
com um Chopp Burgman bem gelado. End.: Av. Conceicão, 
250. Fone: (19) 3834- 4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Ricardo Oliveira da Excel Contabilidade e Assessoria 
Empresarial prestigiam o curso de Formacao Profissional 
para Analista de RH da Factor Humano, com Joice Teixeira 

Dr. Paulo, Arminda, Professora Tamy, Priscila Yurica e Mauro 
concluindo com muita alegria mais um treino na Academia 40+

Heloisa, Marli e José Maria no Grenelle Gastro Pub

Jairo, Wevertom e Henrique no Cintra Restaurante

José e Gulherme, da Construgeral, no Restaurante Jirau

Mariângela e Geraldo Castro na Noite do Flashback Especial 
Outubro Rosa do Indaiatuba Clube

Tiago, Sergio, Isabela e Camila, saboreando em familia as 
deliciosa pizza da Babbo Indaiatuba. Av. Pres. Vargas, 1540 

Edson, da 
DiCasa Móveis, 
prestigiando seu 
amigo Edson da 
City Car
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A Furlan Imóveis lançou na manhã de ontem (23) a Furlan 
Empreendimentos que irá trabalhar em parceria com a Caixa 
Econômica Federal através da modalidade Terreno e Construção 
para realizar o seu sonho da casa própria em realidade. No evento 
estiveram presentes corretores que puderam conhecer o sistema de 
trabalho da Furlan Empreendimentos e também saber mais sobre 
as comissões e as premiações como Mc Book Air, Apple Iphone XS, 
Smart TV 60’ 4K, Moto City CG 160, automóvel Ônix 1.0 LT e uma 
casa. Se você quer ser um corretor Furlan entre em contato através 
do telefone (19) 97402-9223 e saiba mais. A Furlan Empreendimentos 
está localizado na Rua 13 de Maio, 1605, Vila Georgina.

Na noite do dia 21/10, aconteceu no Clube XI de Janeiro, dentro das comemorações 
do OUTUBRO ROSA, o lindo e emocionante desfile das Mulheres Esplendorosas 
e Vitoriosas da VOLACC. Todas as modelos, vestidas pela EVA MARIA Boutique, 
e todas mostraram o quanto são poderosas, e enfrentaram e ainda enfrentam 
o Câncer de mama e outras variações! Festa linda e emocionante. Parabéns 
VOLACC por mais este lindo evento, e parabéns a todos os colaboradores, 
cabeleireiros, maquiadores, e organizadores do desfile.

Na noite do dia 22/10, o casal proprietário da OPT 
Óculos,  Mayara Moura e Gezer Moura receberam 
amigos, clientes e familiares, para o lançamento 
da sua coleção Primavera/Verão, das suas lindas 
armações de marcas de renome internacional.

A ABID, realizou na tarde do dia 23/10 uma coletiva de imprensa sobre o Festival de 
Dança Criança Indaiatubana Feliz 2019, que acontecerá nos dias 1 e 2 de novembro, 
na Sala Acrísio de Camargo (CIAEI). Com a presença de algumas bailarinas e bailarinos 
foi falado sobre a importância do projeto CIF Oficina de Dança, um dos projetos da 
ABID que atua na linha da prevenção e no fortalecimento de vínculos familiares. Além 
da construção do espetáculo deste ano com o tema “O Circo dos Sonhos”. Também 
foi fal ado das inovações que o espetáculo terá este ano, além de tradução simultânea 
em libras, também terá tradução em Braille, uma inovação. O evento acontece dia 01 
e 02 de novembro, as 20 h. ENTRADA FRANCA, retirada dos ingressos com 1h30 
de antecedência de cada dia do evento no local, somente um ingresso por pessoa

Na noite do dia 22/10, o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, 
realizou na sede da AESCI, o Dia do Convidado, onde cada 
associado do clube levou um convidado para a festiva e para a 
apresentação do Rotary Club. O presidente, Antônio Sérgio fez a 
abertura da noite e Sérgio Lelli, explicou sobre o que é o Rotary, 
logo após todos se reuniram em um delicioso companheirismo, 
recheado de muito conversa, refrigerante e salgadinhos!

Na noite do dia 18/10, o Educandário Deus e a Natureza, realizaram 
mais uma ação beneficente em prol do próprio Educandário, A 6ª 
Noite do Strogonoff, no Espaço LeLuh. Com três tipos de strogonoff,  
acompanhados de uma profusão de salada de folhas. A irriquieta 
Rosinha, fez os sorteios dos brindes da noite, e a animação ficou por 
conta da dupla Marcos e Érica. Parabéns para Sueli e João Skalf.

Na noite do dia 16/10, aconteceu no Le Triskell, 
o jantar de lançamento do Festival ¨Vive la Mer 
¨, para a imprensa local. Pelas mãos de Kleber 
Patricio e as queridas Danielle Marini e Vera 
Lucia Col Mourier, foi servido um delicioso 
jantar, com alguns dos pratos que serão servidos 
durante o Festival, que tem início em 22 de 
outubro e termina em 10 de novembro. Quem 
comanda a cozinha é a chefe Gizelle Mattos, e 
serviço da casa continua impecável.

FURLAN IMÓVEIS LANÇA A FURLAN EMPREENDIMENTOS
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Valdir, Simone, Laura e Clara, parabenizam  a Torrelaguna Pizzaria 
pelas deliciosas pizzas, o ótimo atendimento e o agradável local.

Vilma Modas realizou no último dia 18 seu desfile que já  virou tradição no Shopping Jaraguá. Com 
parceria de Lucia Ramos, o desfile contou com lingeries, moda fitness e os lindos looks de Vilma 
Modas. Parabéns, sucesso sempre!

Angélica, terapeuta capilar, com a cliente Dra. Flávia Vaz 
Rabello, que estã muito feliz com os resultados do tratamento. 
Parabéns Angélica e seja muito bem-vinda ao Mais Expressão

Juliano Brizola juntamente com Marcelo Fogaça, da Jacitara, no evento 
Milano Sunset que marcou a entrega e liberação para construção do 
Condomínio Milano. Parabéns Marcelo pelo empreendimento! 

Uilza 
Amaral foi a 

ganhadora do 
Cacá, sorteio 

realizado pelo 
Programa 

Expressão 
no Ar. O 

gerente Alex, 
das Lojas 
Carneiro, 

do Polo 
Shopping, 

entregou o 
mascote. 

Parabéns!

A Opt Óculos realizou no último dia 22, o lançamento da nova Coleção 
Primavera/Verão. O Mais Expressão esteve presente e pode conferir 
de perto as lindas novidades. Parabens!

Dani Marini e 
Vera Mourier do 
Le Triskell Bistrô 

realizaram no 
último dia 16, 
o lançamento 
do Festival de 
Frutos do Mar, 
o Vive La Mer, 

que irá de 22/10 
a 10/11. O Mais 

Expressão 
esteve presente 

e deseja muito 
sucesso.

A Toyota juntamente com a loja Le Miá receberam amigos e imprensa para o lançamento da Coleção 
Fashion Collab, onde toda  renda arrecadada com as vendas dessa coleção em outubro será doada 
para a Volacc. Parabéns a Toyota e a Le Miá pela iniciativa

Júlio César Cardoso, perito judicial e Silvia Matos Garcia, psicologa, são 
os mais novos clientes do Mais Expressão, sejam muito bem-vindos.

Amanhã, dia 
26, Restaurante 
Mei Mei, do Polo 
Shopping, recebe 
o cantor Anderson 
Camargo, a partir 
das 19h, com 
muito MPB e Pop 
Rock Nacional
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negócios & classificados
Nº 870

CA04889 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 130m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia, área de lazer com chur-
rasqueira, garagem para 01 auto. R$ 2.268,00 + con-
domínio + IPTU. 

CA08485 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 151 m² AC 
180 m² ( piso inferior) cozinha americana, sala, lavabo, 
( piso Superior)02 dormitórios com ventiladores sen-
do 01 suíte, lavabo, sala com ventilador, espaço para 
área gourmet toda coberta, garagem para 01 auto com 
portão eletrônico, em frente a reserva preservada com 
muitos pés de frutas, lateral da casa tem várias vagas 
de garagem. R$ 1.500,00 incluso IPTU.

CA08534 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT 125m², AC 
110m², 03 dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem 
para 02 autos. R$ 1500,00 + IPTU.

CA08530 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT. 300m² - AC. 
181m² - 03 dormitórios com armários sendo uma suíte 
master com closet, 02 WC social (sendo 01 emprega-
da), lavabo, sala com living, cozinha planejada, des-
pensa, escritório com armário, área de serviço, chur-
rasqueira, garagem 02 autos coberto. Condomínio com 
localização privilegiada, segurança e infraestrutura de 
lazer completa. R$ 3.600,00 + COND. + IPTU

VENDA

AP04619 - CIDADE NOVA - AU. 65 m² - 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, lavanderia e 1 vaga de garagem 
descoberta. R$ 200.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitórios com 
armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 01 vaga 
de garagem. R$ 220.000,00.

CA08521 - RESIDENCIAL PORTAL DAS ACÁCIAS -  AT 
130m² AC 78m² 03 dormitórios (sendo um suíte) WC 
social, cozinha, sala de estar, área gourmet, garagem 
para dois autos, o  imóvel será entregue com 02 ar 
condicionado instalados, planejados da cozinha e 
mesa, planejados da suíte, condomínio com portaria 
24 horas, área de lazer com salão de festas, quadra 
esportivas, playground, R$ 375.000,00

CA08524 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA VERDE 
-AT. 188 m² - AC 173 m² - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 2 suítes uma com hidro, WC social, Sala 2 am-
bientes, Lavabo, Cozinha, Lavanderia, quintal, ! Vaga 
coberta e 1 vaga descoberta. R$ 700.000,00.

CA08031 - DONA LUCILLA -  AT. 300 m² AC 180 m² - 3 
suítes, cozinha americana, lavabo, sala de estar e sala 
de jantar, área gourmet com churrasqueira integrada 
à cozinha, lavanderia, dispensa e garagem para 2 au-
tos cobertas. R$ 830.000,00

CA08412 - JARDIM SÃO FRANCISCO - AT.125 m² AC. 
100 m² - Casa Térrea com 2 dormitórios, WC Social, 
Sala, Cozinha, área de serviço e garagem coberta para 
2 carros. R$ 280.000,00, aceita terreno como parte 
pagamento em Indaiatuba/SP.

CA08523 - PARK REAL - Park Real - AT 150m² AC 
103m² 03 dormitórios (sendo 01 suíte), área gourmet 
com churrasqueira, sala com pé direito alto, WC so-
cial, cozinha integrada, área de serviço, garagem para 
02 autos, casa em fase de construção - Previsão de en-
trega em 3 meses, R$ 430.000,00

CH01757 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.750m²  AC 245m²  
03 Dormitórios sendo (01 suíte com closet), lavabo, 
área gourmet, piscina, despensa, sala de jantar, estar, 
garagem coberta para 02 veículos, ótima localização, 
muita área verde, R$ 1.200.000,00

LOCAÇÃO

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - 
AU. 116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC so-
cial, sala com living, varanda gourmet, cozinha, lavan-
deria, 02 vagas cobertas. Residencial com duas torres 
de 19 andares, sendo 2 apartamentos por andar com 
estilo neoclássico, preparação para ar condicionado, 
garagem coberta para 2 carros e área de lazer com-
pleta (piscina, playground, salão de festa e jogos, brin-
quedoteca, fitness, mini quadra poliesportiva, espaço 
grill e sauna). R$ 2.700,00 + COND. + IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambien-
tes, varanda gourmet aberta (sem a churrasqueira), 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 carros cobertos. 
OBS.: Preparação para ar condicionado na sala e nos 
dormitórios. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Salão 
de Festas. R$ 1.600,00 + cond. + IPTU.

CA06359 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT. 150 m² AC. 
120 m² - 3 dormitórios (1suíte com closet), Wc social, 
cozinha planejada com fogão, lavanderia, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo e garagem para 2 
autos.R$ 2.000,00 + COND +IPTU.

CA07074 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 
150m², AC 105m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha americana, 
área de serviço, espaço gourmet com churrasqueira, 
garagem para 02 autos. Preparação para ar condicio-
nado, aquecimento solar instado. **Condomínio com 
infra-estrutura de lazer completa--R$ 3.000,00 + CON-
DOMÍNIO + IPTU.

CA08543 - JARDIM RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 135 m² - 3 suítes, 
sala para 2 ambientes, cozinha planejada com coifa, cooktop e forno, lavabo, 
lavanderia, área gourmet com churrasqueira em vidro e garagem para 2 au-
tos. Casa com fino acabamento e iluminação em led. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 595.000,00

CA04935 - JARDIM PORTAL DAS ACÁCIAS - AT 130m² AC 100m² - 03 dormitó-
rios sendo uma suíte, WC social, sala 02 ambientes,cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos. R$ 1.870,00 + COND + IPTU

CA05507 - JARDIM VILA PARADISO - AT. 420,00m²- AC.366,63m²: 4 suítes (1 com 
closet), home, sala para 2 ambientes, cozinha planejada com eletrodomésticos, 
lavanderia, lavabo, varanda gourmet com churrasqueira, chopeira depósito e ba-
nheiro, piscina e garagem coberta para 3 autos. R$ 12.500,00 + Cond. + IPTU.

CA08421 - JARDIM SÃO LUIZ - 03 suítes com armários, sala jantar, sala de estar, 
sala de tv, cozinha planejada, varanda, lavanderia, churrasqueira, quintal. OS 
MÓVEIS QUE FICAM SÃO OS PLANEJADOS.R$ 3.290,90 + IPTU

CA08542 - MARIA DULCE - AT. 300 m² AC. 187 m² - 3 suítes com (sendo 1 máster 
com closet), sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavabo, área gourmet com 
churrasqueira e piscina, garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. Condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 920.000,00.

CA07803 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m², AC 105m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte (com armários), WC social, sala ampla, cozinha americana 
com armários planejados, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, gara-
gem para 02 autos. --Condomínio com piscina, academia, salão de festas, vestiá-
rios, playground, portaria 24hs R$ 470.000,00



B2 Imóveis

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, 

COZINHA, WC , QUINTAL, EDÍCULA, 
GARAGEM

AREA DO TERRENO 450M°
R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA 
EM 3 AMBIENTES, COZINHA, 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 THEA-
TER. PISCINA COM DUAS CASCA-
TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-
TE, 02 SALAS, COZINHA, 03 WC, 
LAVANDERIA, AREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA.
R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 
LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 

DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

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 LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA 

VISTA PARA O BOSQUE. SEGURAN-
ÇA E PORTEIRO 24 HORAS, IN-

FRAESTRUTURA  COMPLETA COM 
PISCINA , QUADRA, PLAYGROUND, 
SALÃO DE FESTAS,ACADEMIA. R$ 

180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACO-
POS 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 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZA-
ÇÃO PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 

674,45M° R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRI-

TORIO E WC.
ENTRADA DE R$50.000,00 + 40 

PARCELAS MENSAIS
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA R$ 2.000.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZI-

NHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á 
LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
PARA 05 CARROS, POMAR, JAR-

DIM. 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 VAGAS
R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 
AMPLA SUITE COM BANHEIRA, 

COPA, COZINHA, AMPLA SALA, BA-
NHEIRO SOCIAL E QUINTAL. GARA-
GEM 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 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, GARA-

GEM COBERTA PARA 02 CARROS E 
02 VAGAS DESCOBERTAS.

R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. 
AREA DO SALÃO 90M².

R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

TODOS COM ARMÁRIOS E SACA-
DA, 02 SALAS, COZINHA PLANE-
JADA, COM FORNO E FOGÃO, 04 
WC, LAVANDERIA, EDÍCULA COM 

01 QUARTO, COZINHA E WC, AREA 
GOURMET COM CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 ( ACEITA PERMUTA 
EM TERRENO NO PARQUE REAL, 
OU IMÓVEL DE MENOR VALOR)

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 

PREPARADA PARA AR CONDICIO-
NADO E COM BANHEIRA , OUTRA  
MENOR COM VARANDA), SALA DE 

TV COM LAREIRA ELETRICA , COZI-
NHA PLANEJADA EM AMBIENTE IN-
TEGRADO COM SALA DE JANTAR, 
INCLUI FORNO ELETRICO  EMBU-
TIDO, 02 LAVABOS, LAVANDERIA, 
AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, 
DEPOSITO ( QUE PODE SER  ES-

CRITORIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM 
PARA 05 CARROS. 300M² DE TER-
RENO 180 M² DE CONSTRUÇÃO.

R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096 02 SUITES AMPLAS, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA 

E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PEZZA, AREA GOURMET, EDICULA 

ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 
GARAGEM.

R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 

02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARAGEM 
ÁREA DE LAZER COM PISCINA.

R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI 
– CC00070 04 DORMITÓRIOS (02 

SUITES) SENDO UMA COM CLOSET 
GRANDE E AR CONDICIONADO, 

WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ 
DIREITO DE 6M DE ALTURA, JAR-
DIM EMBAIXO DA ESCADA. SALA 

DE JANTAR, COZINHA AMPLA, ILHA 
GRANDE NO CENTRO E COOKTOP 

E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 
FOGÃO DE LENHA, VARANDA 

NAS PORTAS DOS QUARTOS E NA 
FRENTE DA COZINHA. GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CARROS E DES-
COBERTA PARA 04 CARROS.

R$ 1.100.000,00

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 
INDAIATUBA. R$ 265.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 

02 WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA 
, 02 WC, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS, EDÍCULA NOS FUNDOS ( SEMI 
MOBILIADA).
R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-
TE, SALA AMPLA, COZINHA TIPO 

AMERICANA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM COBERTA

R$ 285.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA AMERICANA, 02 
WC, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, 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, COZINHA PLANEJADA, SALA 

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AM-
PLA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA 
ELETRICA, AQUECEDOR SOLAR, 

GARAGEM R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA

R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET. 2 VAGAS R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – 
CA03163 03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA,02 WC, EDÍCULA ABERTA, 
GARAGEM E QUINTAL.

AREA DO TERRENO 318M² AREA 
CONSTRUIDA 180M².

R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA 
FRENTE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, QUINTAL.

TERRENO 352M² EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO HAOC.

R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099  03 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 SUITE, COZINHA, ÁREA 
GOURMET, GARAGEM COBERTA, 
AR CONDICIONADO E ENERGIA 

SOLAR. R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098  03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
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

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 
PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, 
COZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. 
CASA PISO INFERIOR : 02 SUITES, 
SALA, COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 
ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA 

PROXIMO AO PARQUE ECOLOGICO 
ACEITA PERMUTA POR TERRENO. 

R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHA-
PLANEJADA, QUINTAL, GARAGEM 
PARA 02 CARROS. DORMITÓRIOS, 

COZINHA, E BANHEIRO PLANE-
JADOS.

R$ 450.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0003
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-
TE,SALA, COLPA, 03 WC, GARA-

GEM PARA 04 CARROS.
EDÍCULA COM 01 QUARTO, 01 WC. 

R$ 450.000,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDO-

MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VA-
GASR$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDO-

MINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARAN-
DA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO 
SEPARADA DA COZINHA, 01 WC, E 

UMA VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARAN-
DA, COZINHA, AREA DE  SERVIÇO 
SEPARADA DA COZINHA, 01 VAGA 

DE GARAGEM.
R$ 210.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.

R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946 APARTAMENTO  TODO 
PLANEJADO , 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 (CON-
DOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-
TES, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 

WC,01 VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO WC,01 VAGA GARAGEM. R$ 

290.000,000

DIADEMA – TABOÃO –AP00950
APARTAMENTO NOVO: 03 DORMI-

TORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 01 GARAGEM, 

AREA DE LAZER COMPLETA, POR-
TARIA 24 HORAS.

ACEITA PERMUTA POR CASA EM 
INDAIATUBA. R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA03162

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM, QUINTAL, AREA DE 

SRVIÇO.
R$ 140.000,00

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, CHURRASQUEIRA , GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,GARAGEM, 
EDICULA COM 01 DORMITORIO, 

WC, AREA DE SERVIÇO.
R$ 190.000,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146  CASA 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, LA-
VANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO 
OK. R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. 
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 

SALA. GARAGEM PARA 02 CARROS 
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70 M², 

02 WC, LAVANDERIA, CORREDOR 
EXTERNO LATERAL

( ÓTIMO PONTO P/ FARMÁCIA, 
ESCRITÓRIO)

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

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL 

COM 04 SALAS.
R$ 1.800,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 

04 BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 

SALAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-
CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFAN-
TIL. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!

R$ 4.500,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-
NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 

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

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓ-
RIO, WC, VESTIÁRIO.

R$ 10.000,00 + R$ 600,00 (IPTU)

RECREIO CAMPESTRE  JÓIA – 
GL00045 GALPÃO DE 236M²

R$ 3.600,00 

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 – CA0002
01 DORMITÓRIO, COZINHA, WC , 

GARAGEM PARA MOTO
R$ 650,00 – IPTU INCLUSO

JARDIM ALICE – CA02273
CASA COM 03 CÔMODOS , GARA-

GEM PARA 01 CARRO.
R$ 650,00 ( INCLUSO IPTU)

VILA GEORGINA – CA0156
CASA DE FUNDO : 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, GARA-

GEM PARA MOTO.
R$ 700,00 + IPTU R$ 55,00 

CENTRO – CA00000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA,02 WC, SEM GARAGEM.

R$ 750,00 -  IPTU INCLUSO

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 
COZINHA, 01 SUITE, LAVANDERIA 

E 01 VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03164m 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM. R$ 1.000,00 ( INCLUSO IPTU )

VILA GEORGINA – CA03161
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM
R$ 1.000,00 - IPTU INCLUSO

JARDIM  ESPLANADA II – CA03144
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,  

WC, 04 VAGAS DE GARAGEM
R$ 1.950,00

JARDIM PAU PRETO – CA03167
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE,SALA, COZINHA, 02  WC, GARA-
GEM PARA 02 CARROS.

R$ 2.000,00 + IPTU R$ 65,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES,COZINHA, LAVANDE-

RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PIZZA, AREA GOURMET, EDÍCULA 

ABERTA,  04 WC,04 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 2.500,00 ( INCLUSO 

IPTU)

SOLAR DO ITAMARACA – CA0000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA,WC , EDÍCULA, GARGEM PAR 
03 CARROS. R$ 2.500,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121 PISO SUPERIOR 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 COM 

SUITE, 2 SALA, COZINHA, EDICULA, 
ÁREA GOURMET COM CHURRAS-

QUEIRA. SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

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 THEA-
TER. PISCINA COM DUAS CASCA-
TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM.
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA. R$ 900,00 + 240,00 (CONDO-

MINIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS 
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 122,00 (IPTU).

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, WC, 02 
VAGAS, . R$ 1.300,00 ( INCLUSO 

COND. E IPTU).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDI-
FICIO VANDO 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, 01 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.300,00 COM CON-

DOMÍNIO E IPTU INCLUSO

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AM-

BIENTES, LAVABO, WC, GARAGEM
R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 

DORMITÓRIO, COZINHA, WC, GA-
RAGEM. R$ 1.400,00 ( INCLUSO 

CONDOMÍNIO E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

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

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA 

GARAGEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍ-
NIO R$ 520,00 + IPTU R$ 113,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 
00925 03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, VARANDA, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS

R$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CONDO-
MINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE
03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 

SUITES COM CLOSET, 02 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 2.990,00 + CONDOMÍ-

NIO R$ 382,00 + IPTU R$ 146,00
( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.

R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDO-
MINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

RO, COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 

355,00 + IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE 

R$ 200,00



B3Imóveis

CA00991 – CASA (Fundos – Individual) – JD MORADA DO SOL– 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem apenas para 
moto. - R$ 600,00+IPTU.

CA035333 – CASA (Piso Superior – Fundos) – JARDIM PAULISTA 
II- 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, sem garagem. 
- R$ 600,00+IPTU.

CA01067– CASA (Fundos – Individual) - JARDIM PAULISTA II - 01 dormi-
tório, cozinha, WC com box blindex, área de serviço, garagem para 01 carro. 
R$700,00+IPTU.

CA00963– CASA (Piso Superior) – JD MORADA DO SOL casa com 01 dor-
mitório, sala, cozinha, WC, área de serviço e terraço frontal. R$770,00+IPTU.

CA03926– CASA – JD. DAS ANDORINHAS - 02 Dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 02 vagas descobertas. 
– R$ 900,00+IPTU.

CA03318 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem 01 vaga. 
– R$ 1.000,00+IPTU.

CA03918 – CASA – CIDADE JARDIM - 02 Dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, área gourmet com churrasqueira 
no piso superior e garagem 02 vagas. – R$ 1.500,00+IPTU.

CA02111 – CASA – JD. HUBERT (Piso Superior) 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, WC, área de serviço, cozinha, varanda, sacada e garagem p/ 
1 vaga.  – R$ 1.500,00+IPTU.

CA03917 – CASA – PQ. RES. INDAIÁ - 03 dormitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área de serviço e garagem 02 vagas. Possui uma 
edícula nos fundos com 01 quarto bem grande, cozinha e banheiro. – 
R$ 1.500,00+IPTU.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,churrasqueira com pia 
e balcão,piscina,4x8,garagem descoberta para 6 carros. Aceita entrada de 100 
mil + 30 parcelas de 10 mil
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão comercial na frente,-
garagem descoberta para 4 carros.
CA284 – PQ.DAS NAÇÕES – R$290  MIL – 2dorms(st),sala,coz,wc,lavande-
ria,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$180 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, Cozinha, 
Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorms (1st),sala 
de estar e jantar,coz,lavanderia,wc,churrasqueira,portão eletrônico,garagem 
coberta para 2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$325 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 ambientes,coz 
americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,garagem para 2 carros.
CA.344 – JD.BELA VISTA – R$650 MIL – 3 dorms com varanda (1 st com 
closet),sala de estar e jantar,sala de tv,lavabo,coz,lavanderia,wc social,área 
gourmet,garagem coberta para 2 carros.
CA.345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários ),sala,coz 
com armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,garagem
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,lavabo,lavande-
ria,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,wc,la-
vanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$350 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,garagem.
CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms(2st, 1 delas com hidro 
e closet),sala de estar  com pé direito alto,sala de jantar,coz americana,lavan-
deria,dorm e wc de empregada,dispensa,área gourmet,piscina aquecida,quin-
tal,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  com pé direito alto inte-
grada com coz,lavabo,lavanderia,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquece-
dor solar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA.503 – LAGOS SHANADÚ -  R$1.600.000,00 – 5dorm (2st), 3wc,coz pla-
nejada, copa, dispensa, sala 4 ambientes, garagem coberta, piscina, campo 
de futebol ( P/reformar), Oficina 7x8 56m², construção inacabada ( pode ser 
casa do caseiro) 

APARTAMENTOS

AP.527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st),sala,coz,lavanderia,hall 
de entrada,lavanderia,garagem para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms (1st0,sala de estar 
e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobiliado,ar condicionado,garagem coberta 
para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala,coz planeja-
da,wc,garagem
AP.515 – CIDADE NOVA – R$ 310MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros , sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 
APARTIR DE 180 MIL

Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir de 300 m² 
R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE.12 – ITAICI – R$300 MIL – 360m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

SI.909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dispensa,casa de ca-
seiro,churrasqueira,saUna,mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 
20000 L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da chuva.
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 planejada,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,chur-
rasqueira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,cerca eçetri-
ca,mezanino com porta balcão,sacada.

CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar conjugada com 
coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 ca-
sas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS 

ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem
CHACARAS TRAVIU – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
PQ. DAS NAÇÕES – R$ 1600,00 – 3dorm, sala, coz, copa, wc, garagem pra 2 
carros coberta.
CENTRO – R$770,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. MORADA DO SOL – R$ 1050,00 - 2 dorms, sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA II – R$ 1600,00 - 3 dorms (1 st), sala, coz, wc social, garagem 
coberta p/ 2 carros

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga e garagem.
(INCLUSO COND E IPTU)
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc
VILA FURLAN – R$ 1400,00 – 2dorm (1 c/armário), sala, coz planejada com fogão, 
wc, lavanderia planejada, garagem. 

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,cada uma com wc,sa-
la dos fundos com azulejo,gabinete e pia

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 75m², 1 wc, copa, 2 Jardim de inverno 
CENTRO – R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas grandes, 1 jardim de inverno, 
1 wc.
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 este-
rilização, salas com wc privativo. Incluso : secretária, água, luz, telefone, iptu. Fácil 
estacionamento.

TERRENOS

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

LOTEAMENTOS

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703



B4 Imóveis

CASAS

CA00170-ESPLANADA 1- 03 suítes + dep em construção. ................ 
...........................................................................................R$ 590.000,00
CA00164-JD DOS COLIBRIS- 03 dorms c/ suíte + DepR$ 345.000,00
CA00086-JD ALMEIDA-03 dorms + dep. Comercial ...R$ 500.000,00
CA00134-JARDIM VALENÇA-3 dorms c/ suíte + dep 02 vags ........... 
...........................................................................................R$ 320.000,00
CA00155-JARDIM EUROPA- 01 dormitório + dep e quintal ................ 
...........................................................................................R$ 390.000,00
C00184-VILA TELLER-03 DORMS + dep 02 vags ......R$ 420.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00163-JD. DOS LAGOS-4 suítes + dep. Em construção ................ 
...........................................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima ................ 
...........................................................................................R$ 430.000,00
CA00178- VILAGIO PORTO FINO- 03 dorms c/ suíte + dep. .............. 
...........................................................................................R$ 850.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte + dep..........R$ 450.000,00
CA00183- BRESCIA- 03 Dorme c/ suíte + dep. ...........R$ 530.000,00

APARTAMENTO

AP00053PIAZA DI FIORI -02 dorms c/suíte +dep 02 vagas. .............. 
..........................................................................................R$  340.000,00
AP00052-VILLAGIO D’AMORE-03 dorms c/ suíte + dep. ................... 
...........................................................................................R$ 370.000,00
AP00047-VILAGGE AZALÉIA- 03 dorms + dep 01 vaga. ................... 
...........................................................................................R$ 220.000,00

CHÁCARAS

CH00038- LAGOS DE SHANADÚ-04 dorms + dep, lago e pomar ..... 
.........................................................................................R$   950.000,00
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + dep. c/ pisci-
na. ...................................................................................R$   480.000,00                                                
CH00037-VALE DAS LARANJEIRAS- 03 dorms c/ suíte + dep c/ pis-
cina .................................................................................R$ 2.100.000,00
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina ...... 
........................................................................................R$    670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina .R$    680.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. .......................R$ 600.000,00
TE000148-PORTAL DE ITAICI -644,28m. ....................R$ 406.000,00
TE00071-EUROPARK-1000m. ......................................R$ 445.000,00
TE00129-JD BELO HORIZONTE 210m. ......................R$ 190.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00133- ESPLANADA I- 3 suítes +dep c/ planejados.R$ 
3.300,00+iptu
CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagasR$ 
1300,00+ iptu
CA00156-JD ESPLANADA 2- 03 suítes + dep 2 vagas.R$ 
3.300,00+iptu
CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 va-
gasR$ 2.500,00+iptu

CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 va-
gasR$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas.R$ 
1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 va-
gasR$ 1.800,00+iptu
CA00204-PAU PRETO- 03 dorms + dep 04 vagas.R$ 2.500,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas.
R$2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00172-VISTA VERDE-03 dorms c/ 1 suíte + dep  02 vagas.R$ 
2.700,00+cond+iptu
CA00189-PARK REAL-03 dorms c/ 1 suíte+ dep 03 vagsR$ 
2300,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00035-JD REGENTE-02 dorms + dep 01 vaga.R$ 1.500,00 cond+ 
iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ elevador. 
R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Va-
gaR$1.800,00 cond+iptu
AP00039-JAEDIM REGENTE- 02 dorms c/ suíte + dep 01 Va-
gaR$1.450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagasR$ 
2.300,00 cond+iptu
TE00134-CIDADE NOVA-402m R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m.R$ 1.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00020- CENTRO- 141 MTS.R$ 3000,00+ iptu
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS.R$ 5.000,00+ iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTSR$ 1.300,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS.R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTSR$    900,00+ iptu

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES- 4 Suítes + dep .R$ 3.000,00 + 
cond + iptu.

CHÁCARA

CA00015-ALTOS DA BELA VISTA- 03 dorms c/ suíte + dep.R$ 
3.000,00

GALPÕES 

GL-0020- DIS. INDUS. NOVA ERA-  A/T 500 A/C 403,30.R$   
5.000,00+iptu.
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-.R$   
6.800,00+iptu.
GL- 00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795mR$ 
10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680. .R$   5.000,00+iptu.
GL00213-RECREIO CAMP. JÓIA-A/T 1000.R$   6.000,00+iptu

PONTO COMERCIAL

PT00003- CENTRO – 17 salas, coz , wcs fem e mac 9 vagasR$ 
14.000,00 +  iptu

VENDAS

CASA VENDA JARDIM MORADA DO SOL FRENTE:02 DORMITÓRIOS,COZINHA 
AMERICANA,WC  FUNDOS : 02 CÔMODOS, WC GARAGEM PARA DOIS AUTOS  

COM PORTÃO ELETRÔNICO DE R$210.000,00 POR APENAS R$180.000,00

CASA VENDA JARDIM MORADA DO SOL
02 DORMITÓRIOS ,COZINHA AMERICANA,GARAGEM PRA 02 AUTOS

DE R$220.000,00 POR R$180.000,00
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

7. ref. site 144302 - Jardim Moacyr Arruda  - 3 dorm/1 suíte/ sala/ 
coz/ wc / lavand / 3 gar R$2.500,00 / R$580.000,00

8. ref. site 852002 - Parque São Lourenço - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala estar, jantar/ área de luz/ wc / coz planej/ lavand/ churrasq/ 
quintal / piscina/ despensa/ wc externo/ 3 gar / portão automático 
R$600.000,00

9. ref. site 608801 -  Vale do sol - 3 dorm.(suíte) / sala 2 amb. / 
coz. / wc / as / edicula (wc + dorm.) / piscina / chur. / gar.3 vagas. 
r$ 550.000,00

4. ref. site 272702 - Jardim Morada do Sol – 3 dormt / sala / coz / 
wc / lavand / gar R$950,00 + IPTU

5. ref. site 896702 - Residencial Vertentes De Itaici - 3 dormt/ 1 
suíte/ coz planej/ fogão/ sala p/ 2 amb/ sacada/ lavand/ wc / 2 gar 
– R$1.4000,00 + COND + IPTU

2. ref. site 227702 - Residencial Jequitibá - 2 dormt/ sala/ coz/ wc 
/ lavanderia/  1 garagem R$850,00 + COND + IPTU

10. ref. site 263591 - Terra Magna - 4 dormt/ 2 suítes/ closet/ 
sala de estar e jantar/ coz/ lavand/ despensa/ 5 wc / churrasq/ 
R$850.000,00

3. ref. site 248702 - Jardim Regina -- 2 dormt/ 1 suite/ sala/ 
coz/ wc / lavanderia/  1 garagem R$1.200,00 

1. ref. site 833702 - Jardim Hubert – Kitnet - 1 dormt/ sala/ coz/ 
wc / lavand / 1 gar p/ moto R$700,00 + IPTU

11. ref. site 940502 - Residencial Ana Elisa -  2 dormt/ wc / coz/ 
sala p/ 2  amb/ sacada/ lavand/ R$185.000,00

12. ref. site 427202 - Terra Magna - Excelente terreno 360m², 
topografia em declive R$170.000,00

6. ref. site 710591 – Cidade Nova – Casa comercial com 2 dormt/ 
wc R$1.500,00 + IPTU 
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista Decoração

Jóias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Psicóloga Salgados

Mecânica
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experiência 
em limpeza de piscinas. Disponibilidade para tra-
balhar em turnos e aos finais de semana. Residir 
em Indaiatuba.

ARQUITETO (A) TRAINEE - Superior completo 
em Engenharia Civil. CNH categoria B. Para 
trabalhar com atendimento a clientes. Residir 
em Indaiatuba.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) – Superior 
completo ou Cursando em Contabilidade ou Admi-
nistração. CNH categoria B. Irá dirigir os carros da 
empresa na Região de Campinas. Pacote Office.

ASSISTENTE COMERCIAL – Experiência em 
vendas Internas diretas, desejável em empresa 
do Ramo de Etiquetas e Rótulos. Pacote Office. 

CERVEJEIRO TÉCNICO – Desejável Curso 
Técnico de Cervejeiro; Química Industrial, ou 
Alimentos. Experiência na área de Indústrias, 
processos de Fabricação de Cerveja, Análises 
Laboratoriais e Boas Práticas de Fabricação. 
Acompanhar os processos de produção desde 
fabricação, fermentação, filtração e envase. 
Residir na Região Metropolitana de Campinas.

COSTUREIRA – Experiência nas máquinas: Ga-
loneira, Overlock, Reta, 2 agulhas e Traveti. Ensi-
no fundamental. Residir em Indaiatuba ou Salto.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino mé-
dio completo. Pacote Office. Experiência em 
prospecção de clientes e negociação comercial. 
Desejável experiência em agência de empregos 
ou terceirização de serviços. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa em Indaiatuba e 
região. Residir em Indaiatuba.

DOMÉSTICA – Experiencia na função. Com carta 
de referência. Para trabalhar de segunda a sexta 
das 8H as 18H.

ENGENHEIRO (A) TRAINEE – Superior completo 
em Engenharia Civil. CNH categoria B. Para 
trabalhar com atendimento a clientes. Residir 
em Indaiatuba.

ESTÁGIO EM MARKETING – Cursando Superior 
em Publicidade e Propaganda ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 

INSPETOR OPERACIONAL – Para trabalhar 
liderando equipe de Porteiros. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Informática. Ex-
periência em tarefas administrativas. Disponibi-
lidade para trabalhar em escalas e turnos. CNH 
categoria B.

FERRAMENTEIRO CNC – Experiência em 
programação de máquinas CNC. Conhecimento 
em programar máquina de medir tridimensional. 
Experiência em fabricação de moldes de Fer-
ramentaria. Conhecimentos em Solid Works e 
AutoCad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

MONTADOR DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO – 
Experiencia em montagem e instalação de vidros 
e esquadria de alumínio. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. CNH categoria B.

PROGRAMADOR DE TORNO CNC – Experi-
ência nos comandos Fanuc, Siemens e Fagor. 
Experiência em Ferramentaria. Residir em In-
daiatuba ou Salto.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Experiencia em 
manutenção elétrica e mecânica de máquinas 
injetoras. Para trabalhar em empresa na cidade 
de Monte Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experiência na 
função em empresas do Ramo Plástico (Injeto-
ras). Empresa de Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.

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.

Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Caldeireiro (a) de 

manutenção - 1 vaga
Costureiro (a) - 2 vagas
Cozinheiro (a) - 1 vaga

Oficial de serviços gerais na 
manutenção - 1 vaga

Repositor (a) de 
mercadorias - 1 vaga

Chapista de lanchonete - 1 vaga
Empregado (a) 

domestico (a) - 1 vaga
Mecânico (a) montador (a) - 1 vaga

Motorista carreteiro - 1 vaga
Motorista de caminhão - 2 vagas

Oficial de manutenção 
predial - 1 vaga

Programador (a) de maquinas e 
cnc - 1 vaga

Ajustador (a) mecânico (a) - 1 vaga
Arte finalista - 1 vaga

Assistente de vendas - 1 vaga
Auxiliar administrativo - 3 vagas

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Design de vitrines - 1 vaga

Estoquista - 1 vaga
Churrasqueiro (a) - 1 vaga

Gerente de loja e 
supermercado - 1 vaga

Instalador (a) reparador (a) de 
redes telefônicas e de 

comunicações - 3 vagas
Manobrista - 1 vaga

Mecânico (a) de ar condicionado e 
refrigeração - 2 vagas

Motorista de caminhão - 1 vaga
Oficial de manutenção - 1 vaga
Operador (a) de caixa - 1 vaga

Operador (a) de centro de usina-
gem de madeira CNC - 1 vaga
Operador (a) de telemarketing 

ativo - 1 vaga
Operador (a) de torno com 
comando numérico - 1 vaga

Recepcionista - 1 vaga
Revisor (a) têxtil - 1 vaga
Serralheiro (a) - 1 vaga

Vendedor (a) interno (a) - 1 vaga
Técnico (a) de refrigeração 

e instalação - 1 vaga
Técnico (a) de 

enfermagem - 2 vagas
Analista de logística e
 transporte - 1 vaga

Consultor (a) de vendas - 1 vaga
Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta - 2 vagas

EMPREGOS



B14 Classificados

classificados

Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas ca-
sas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX
Condomín io  V is ta 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, 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, cozi-
nha, 01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 dor-
mitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO),  BANHEI -
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F.: (19) 98254 7703  
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 

no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL - (19) 98136-
7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
Oferta imperdível! Mo-
rada do sol Rua: 84 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00 
ou R$75.000,00 de en-
trada + 50 x R$2.100,00 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra
Ofer ta  imperdíve l ! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal e 
garagem para 02 autos 
em lote de 125m², de 
R$180.000,00, por ape-
nas: R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 
- Casa de 02 dormitó-
rios, sala, cozinha Ame-
ricana, wc, lavanderia, 
garagem para 02 autos 
+ 02 cômodos nos fun-
dos, em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-

gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 
02 dormitórios sendo 
um suíte, cozinha ame-
ricana, garagem para 
dois autos, em lote de 
180m2 + uma chácara 
de 1000m2 no bairro pe-
dregulho em Indaiatuba, 
por edícula em lote de 
250m2 ou casa de ½ lote 
até r$310.000,00. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra!
CASA– VILA FURLAN - 
03 dorm.  sendo 01 suíte, 
sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de em-
pregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ pis-
cina com encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos e garagem coberta 
02 vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 3935-
1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço 
e garagem 02 vagas A/C 
125,00M² E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Pau Preto Comercial - 3 
dorms c/ + dep. 03 va-
gas de garagem F.: (19) 
97171-4929 
Vilaggio di Itaici - 3 dor-
mitórios sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, co-
zinha planejada área de 
serviço, churrasqueira e 
pia, Aquecimento solar 
Área de lazer completa. 
F.: (19) 99115-8368
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de pa-
gamento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Aca-
bamento de luxo, 200 
m2  de área construída. 
Três suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia 
e espaço gourmet pla-

nejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra 
(R$ 220,41). Próximo 
ao Parque Ecológico. 
Aceito terreno ou apar-
tamento em Indaiatuba, 
Campinas e região, como 
parte do pagamento. 
R$ 690.000,00. Direto 
com o proprietário. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$230.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964
Vendo/Troco casa - 2 
dormitórios, sala, co-
zinha, copa, banheiro, 
garagem p/ 2 carros. 
R$205.000,00. Valor 
para troca R$280.000,00. 
Tratar direto c/ proprie-
tário F.: (19) 3016-1685
Casa para venda em 
Condomínio Portal das 
Acácias - 2 dorm, sala, 
cozinha, área de serviço 
R$ 350.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Sobrado pra venda 
Dona Lucila - 3 dorm 
sendo 4 suítes 01 suí-
te master 01 dorm. no 
térreo. Sala, cozinha, 
esc r i t ó r i o ,  p i s c i na , 
c h u r r a s q u e i r a .  R $ 
1.200.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Casa térrea NOVA Jar-
dim Esplanada II - 3 
dormitórios, sala, cozinha 
área de serviço garagem 
coberta e sem cobertura. 
R$ 620.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299

 
CASA -JD.  MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. - 
R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

 
Apartamento com 3 dor-
ms 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 cháca-
ra do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo ou troco: Loca-
do por R$4.000,00 ate 
outubro 2020 - Penha 
SP - APTO DUPLEX, 
3 dorms, 1 suíte, 2 va-
gas, cozinha planejada, 
banheira e churrasquei-
ra. A.T: 233 m², A.U: 
133 m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residencial 
Itapuã.Valor: R$ 390.000 
- tenho fotos. Tratar c/ 
proprietário (19) 98817-
5312
Apto condominio Spa-
zio Illuminare - com 55 
metros quadrados, sendo 
2 quartos (1 suite) + 1 
banheiro,  sala e sala de 
jantar integrados, cozi-
nha e area de serviço. 
Planejado na cozinha e  
em um dos quartos. Qui-
tado. Aceita financiamen-
to. Valor a vista R$ 210 
mil a vista sendo direto 
com proprietário. Estuda 
proposta com terreno. F.: 
(19) 98941-5951
Apartamento Centro de 
indaiatuba - próximo a 
bancos e comércio local, 
1 suíte , sala, cozinha 
planejada, varanda, 1 
vaga garagem, porta-
ria 24 horas. Venda R$ 
185.000,00. Locação R$ 
1.400,00, incluso condo-
mínio, IPTU, água e gás. 
Tratar direto com o pro-
prietário (19) 989621520
Ed. San Marino - Cidade 
Nova - Indaiatuba - Ven-
do ou Alugo - Aptº: 3 
dorms. (sendo 1 suite) 
com armários na suíte 
e em mais 1 dorm. Sala 
para dois ambientes, va-
randa, cozinha espaçosa 
e com bastante armários, 
banheiro social, área de 
serviço com banheiro - 1 
vaga de garagem. Tratar 
direto com proprietário 
Fone: (19) 3875-3030
Edifício Bárbara - Apto 
com 1 dormitório piso 
porcelanato, blindex, 
com sanca na sala, armá-
rios planejados embutido 
nos cômodos, garagem 
coberta para 1 veículo.A 
50 metros da UNIMAX. 
Aceita financiamento, 
direto com proprietário. 
F.: (19) 99268-4277

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 

bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Chácara Porteira de 
Ferro - 2 dorms, sala, co-
zinha e lavanderia.  Área 
gourmet avarandada 
churrasqueira e balcão. 
F.: (19) 99721-0395
Chácara Terras de Itaici 
- 1000 metros 300 A/C 
02 suítes master c/ pla-
nejados. Área gourmet 
c/ churrasqueira, piscina 
ducha e lavabo. F.: (19) 
99166-8272
Sitio venda Indaiatuba 
- 27.800 metros com 
pequena casa. F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7   Al-
queire ótima topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Recanto das Flores - 
Com lago, toda gramada, 
área gourmet Churras-
queira, campo de futebol, 
cercada. F.: (19) 99115-
8368
Itupeva em Condomínio 
- 03 suítes, sala, cozinha. 
Edícula c/ escritório e 
sala tv. Vagas p/ 2 carros, 
churrasqueira e piscina. 
Água encanada e poço. 
R$ 689.000,00 F.: (19) 
97171-4929
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 
02 vagas.  Gramada 
e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Sítio na Bahia Ven-
da/Troca por imóvel 
em Indaiatuba - Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul da 
Bahia a 220km de Salva-
dor pela BR 101. Situado 
na região do Vale do Ji-
quiriça, a 7km da cidade 
de Mutuipe. A proprieda-
de fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 
praias do litoral baiano 
com aeroporto operan-
do com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de 
Viracopos em Campi-
nas-SP. A propriedade 
esta distribuída em pas-
tagem, lavoura de cacau, 

outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, mandio-
ca, café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp.

 
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – R$1060,00p/ 
m2 -escriturado. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Quintas de Terraco-
ta - 1250 metros R$ 
230.000,00 ACEITA 
PERMUTA F . :  ( 19 ) 
98333-5694
Jardim Califórnia - 210 
metros. Ótima topografia 
F.: (19) 99721-0395
Condomínio Jardim Re-
sidencial London Park: 
Terreno com 300m² pla-
no, ótima topografia. Va-
lor: R$180.000,00 mil 
contato c/ proprietário 
Fone: (19) 98288-1728 
WhatsApp / (19) 3875-
2860
Vende-se terreno Vila 
Suiça - murado 300m². 
Valor R$ 235.000,00. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 98324-3243
Lote no Cond. Jd. Pie-
monte - ótima topografia 
e  l o c a l i z a ç ã o ,  c / 
infraestrutura completa, 
próximo ao centro. Tel: 
3875-2862/whatsapp: 
996738210
Vende-se 2 terrenos 
- Sendo 1 em Salto 
R$125.000,00 e 1 em In-
daiatuba R$135.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 3875-0540

 
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² construí-
dos. Cozinha, mezanino, 
lavanderia, 02 WC’s sen-
do 01 adaptado p/ cadei-
rante. - R$4.000,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construídos, 
possui mezanino, es-
critório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1. MARIA APARE-
CIDA GARCIA DOS 
REIS com 86 anos , 
Era Viúvo(a) de HEI-
TOR FERREIRA DOS 
REIS sendo filho(a) 
de ANTONIO GAR-
CIA e SANTIAGA RO-
MERO.deixa filho(s): 
HEITOR, MILTON, 
EDSON, CARLOS 
(MAIORES), Falecido 
em: 15/10/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
16/10/2019. 

2.JOÃO BATISTA 
GUIMARÃES com 67 
anos , Casado (a) com 
MARIA APARECIDA 
CASTILHO GUIMA-
RÃES sendo filho(a) 
de ALVIM SILVINO 
GUIMARÃES SOBRI-
NHO e TEREZINHA 
BENEDITA GUIMA-
RÃES.deixa filho(s): 
LUCIANA, FABIANA, 
TATIANA (MAIO-
RES), Falecido em: 

15/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 16/10/2019. 

3.MARIO TONIATO 
com 81 anos , Era Vi-
úvo(a) de NIDES DA 
SILVA TONIATO sendo 
filho(a) de JOSUE TO-
NIATO e LUIZA MAR-
CHETTI.deixa filho(s): 
SIDNEY 52, CLAUDI-
NEY51, JOSE 48, LUIZ 
(FAL), Falecido em: 
16/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 16/10/2019. 

4.ANEZIA ALVES com 
73 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO 
ALVES e LUCINDA DA 
CONCEIÇÃO ALVES.
deixa filho(s): PAULO, 
WILSON, MARIA DE 
FATIMA, MARIA HELE-
NA, ROBERTO ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
16/10/2019, Velado(a) 

no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 17/10/2019. 

5.LIVIA MARIA LINO 
DA SILVA com 3 anos 
,Sendo filho(a) de MAR-
CIO LINO DA SILVA e 
ADRIANA CRISTIAN 
DA SILVA. NÃO DEIXA 
FILHO, Falecido em: 
17/10/2019, Velado(a) 
no CEMITÉRIO DA 
SAUDADE, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO 
DA SAUDADE-SUMA-
RE SP aos 18/10/2019. 

6.EUGENIO ZANARDO 
com 83 anos , Era Viú-
vo(a) de OLGA PALPANI 
ZANARDO sendo filho(a) 
de JOSE ZANARDO e 
EVANGELINA TEZOTO.
deixa filho(s): REINALDO 
57 FATIMA 55 -FREDIE 
(FALECIDO), Falecido 
em: 18/10/2019, Vela-
do(a) no MUNICIPAL 
TIETE SP, e sepultado(a) 
no PASI BACCILI TIETE 
SP aos 18/10/2019. 

7.IRACEMA ANTO-
NIO RODRIGUES com 
77 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
PEDRO ANTONIO e 
EMA TIBERIO.deixa 
filho(s): ANA LUCIA ( 
MAIOR), Falecido em: 
18/10/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 19/10/2019. 

8.LUIS ROSSETTI com 
55 anos , Era Viúvo(a) 
de APARECIDA CON-
CEIÇÃO STHAL ROS-
SETTI sendo filho(a) de 
NESTOR ROSSETTI e 
MARIA DOS SANTOS 
MINGATTI ROSSETTI.
deixa filho(s): LUA-
NA 26., Falecido em: 
18/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 19/10/2019. 

9.ORISVALDO DOS 
SANTOS com 52 anos 
, Casado (a) com DUL-
CILENE MARQUES DE 

SOUZA SANTOS sen-
do filho(a) de CICERO 
BISPO DOS SANTOS 
e HILDA BISPO DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
SAMUEL, QUEMO-
EL, TALITA,  TODOS 
MAIORES, Falecido em: 
18/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 19/10/2019. 

10.BENVINDA DA 
COSTA GARCIA com 
95 anos , Era Viúvo(a) 
de PEDRO GARCIA 
sendo filho(a) de CAE-
TANO JOSE DA COS-
TA e FRANCISCA MA-
RIA PEREIRA.deixa 
filho(s): JAILDO 54, MI-
RIAN 45., Falecido em: 
18/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 19/10/2019. 

11.SILVIO SANT ANNA 
com 79 anos , Casado 
(a) com JULIA MAR-

QUES SANT ANNA sen-
do filho(a) de MANOEL 
SANT ANNA e ROSA 
VICENTA KUNATH.dei-
xa filho(s): CLAUDIA 49, 
ALEX 45, Falecido em: 
18/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/10/2019. 

12.MARIA MARCIONI-
LIA DA SILVA com 73 
anos , Casado (a) com 
FRANCISCO JOSE DA 
SILVA sendo filho(a) de 
INACIO FRANCISCO 
ROMA e MARCIONILIA 
MARIA DA ENCAR-
NAÇÃO.deixa filho(s): 
MANOEL, SEVERINO, 
RITA, NIVALDA,CI-
CERA, MARCIA,DA-
MIANA, Falecido em: 
18/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/10/2019. 

13.MARIA MALAQUIAS 
DE MENEZES com 88 

anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO 
MALAQUIAS DE ME-
NEZES e BENTA MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
REGINA, JOSE, ANGE-
LINA, JOSEFA, JUDITE, 
JOSE ANTONIO, JO-
ANICE, ISABEL, LAU-
RA, MARINO (MAIO-
RES), Falecido em: 
19/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
20/10/2019. 

14.JOÃO DA SILVA 
com 60 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
JOVELINO DA SILVA e 
SEBASTIANA  CONS-
TANTINO DA SILVA.
deixa filho(s): ADNELI-
TON 25, Falecido em: 
21/10/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 22/10/2019. 

15.JOSE BATISTA RO-
VESTA com 67 anos , 

Casado (a) com APA-
RECIDA DE LOUR-
DES PIRES ROVES-
TA sendo filho(a) de 
ALBERTO ROVESTA 
e ARMELINDA DO-
MINGUES ROVESTA.
deixa filho(s): DANIEL, 
(FILHO MAIOR), Fale-
cido em: 21/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
22/10/2019. 

16.CLEA BRITO DE 
SOUSA MENDES com 
75 anos , Era Viúvo(a) 
de ORACIO  DE SOU-
SA MENDES sendo 
filho(a) de JOSÉ PO-
LICARPO DE SOUZA 
e ROSA PASTORA DE 
BRITO.deixa filho(s): 
MAISA, MARIA NICE-
MAR (MAIORES), Fa-
lecido em: 22/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
22/10/2019. 

 
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. 
R$ 900. F.: (19)98125-
2939
Vendo berço - berço 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. R$ 200.F.: (19)98125-
2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000 ,00  por 
R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo Máquina de cos-
tura Industrial Kingtex 
Valor R$600,00 F.: (19) 
3834-7739 / (19) 99750-
8856
Vendo Máquina de chi-
nelo R$2.000,00 F.: (19) 
98233-3923
Vendo Pedras legitimas 
vindas de Cristalina, se-
mi-jóias, pulseiras, brin-
cos, colares, anéis re-
gulaveis, pedras avulsas 
inclusive terapêuticas. 
Ametista, olho de tigre, 
hematita, turmalina, aga-
ta etc. f.: (64)T
Vendo Bateria Musical 
Seminova cor: vinho, 
marca: PEACE, 8 pe-
ças (completa) Valor 
R$1.000,00 F. :  (19) 
3016-1685

 
Vendo Gol G3 - Ano: 
2001. Doc: 2019 OK, Cor: 
Branco. 4 portas, econô-
mico. Ótimo estado Valor 
R$8.000,00. Para mais in-
formações e fotos F.: (19) 
98989-2549 WhatsApp.
Ford Ka - 1.0 Sedan, cor: 
prata único dono. Valor 
R$ 39.000,00 F.: (19) 
99612-7897

 
Reparo de fontes em ge-
ral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fontes 
em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-

oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Ofereço-me como pe-
dreiro encanador, refor-
mas em gerais e peque-
nos reparos na cons-
trução civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-

tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-
3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 

R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como moto-
rista de Uber Falar com 
Andersson F.: (19) 99410-
0364
Ofereço-me com traba-
lhos em tricô sob enco-
menda F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como casei-

ro para fazer pequenos 
serviços. Tenho 75 anos, 
tenho boa sáude, sou 
aposentado. Não preciso 
receber nenhum dinheiro. 
Só preciso da moradia 
Fone.: (15)99646-7494 / 
(19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máqui-
na de costura industrial 
F.: (19)99212-1731

Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Herbalife, 
Natura, Avon e Jequiti 
entrega a domicilio Elsa 
F.: (64) 99224-6033
Ofereço me para traba-
lhar como anfitrião de 
caozinhos com amor e 
carinho , sendo para pas-
sear e aconchego dormir 
,perto da Av: Kennedy 
(sumerboll). Indaiatuba. 

Elza Maria Fone: (64) 
99224-6033
Ofereço-me como faxi-
neira ou diarista. Falar c/ 
Adilene F.: (19) 99950-
6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos. Falar com 
Erika F.: (19) 3875-7624
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