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Quase 70% 
do eleitorado 
já fez coleta 
das digitais 

Portobello Shop 
traz arquiteta e 
youtuber para 
novo evento 

UniMAX amplia 
oferta de cursos 
no período da 
manhã em 2020

Ato de violência  
contra a mulher 
será cobrado 
de agressor

Futsal da Aifa 
define finalistas 
da Primeira e 
Segunda Divisão

Projeto Guri 
abre inscrições 
para diversos 
instrumentos

É o Tchan! 
é atração do 
Baile do Hawaii 
do Clube 9

O  Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) ini-
ciou na segunda-feira (18), 
a substituição de rede de 
distribuição de água da Rua 
Luiz João Lolo, em Itaici. 
Na sequência estão previstas 
a substituição de todas as 
redes antigas do bairro. A 
setorização e substituição 
são necessárias por se tratar 
de tubulações que possuem 
diâmetros reduzidos e, em 
alguns trechos, estão quase 
bloqueadas pela existên-
cia de incrustações, sendo 
constante a ocorrência de 
vazamentos e reparos.

O empresário Gabriel Silva Gomes, da PROTECHTOR, começou a empreender cedo 
e transformou o seu conhecimento em segurança em uma empresa que atualmente é 
referência no ramo em Indaiatuba. O grupo PROTECHTOR oferece tecnologia em se-
gurança eletrônica voltada a segurança patrimonial, gestão de monitoramento, gestão 
de rastreamento com uma equipe altamente profissional e qualificada.
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Saae substitui rede de água em Itaici
Objetivo é combater perdas geradas pelas redes antigas; previsão para término das obras é de 40 dias

ProTechtor: referência em tecnologia 
avançada na segurança eletrônica
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Editorial
Mais um passo...

Artigos

Confirme noticiamos nesta edição, os vereadores 
aprovaram durante a 33ª sessão do ano, realizada na 
última segunda-feira (18), projeto de autoria do Exe-
cutivo que estabelece a cobrança, como ressarcimento 
à Prefeitura, dos gastos com os serviços médicos ge-
rados por ato de violência contra a mulher. A medida 
constitui mecanismo para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, assunto que temos discu-
tido e noticiado com frequência em nossas edições. 

Se a covardia por um lado continua, por outro 
ações como o Caminho das Rosas comprovam que 
o combate vem se tornando mais eficaz. Mas ainda 
é preciso chegarmos a mecanismos que nos permi-
tam evitar novos casos antes que eles aconteçam. 

Diversas ferramentas podem colaborar neste 
sentido e uma delas é repassar os gastos com os 
serviços médicos ao agressor, para que ele pen-
se duas vezes antes de transformar sua covardia 
em violência. Além de desonerar os cofres 
públicos e os custos cada vez maiores com a 
saúde pública, coloca os ‘valentões’ em xeque. 

Nenhuma violência pode ser quantificada ou 
precificada. Mas todo e qualquer avanço é válido 
para evitar novos casos contra as mulheres.

Mega-Sena acumula e pode 
pagar R$ 31 milhões no sábado

Policiais militares realizam 7ª edição 
da Operação Interior Mais Seguro

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas 
sorteadas no concurso 2209 da Mega-Sena, 
realizado na noite de quarta-feira (20), 
em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram 22, 25, 
28, 32, 33 e 47.

Quarenta e nove apostas acertaram 
a quina, com prêmio de R$ 42.445,66. 
Já a quadra teve 3.746 apostas vencedo-
ras e prêmio de R$ 793. A estimativa de 
prêmio do próximo sorteio, que ocorre no 
sábado (23), é de R$ 31 milhões.

A Polícia Militar desencadeia, desde 
5h desta quinta-feira (21), a 7ª edição 

da Operação Interior Mais Seguro em 
todo o Estado, nas regiões em que 
há áreas rurais, de modo a garantir 
a continuidade da redução dos in-
dicadores criminais, aumentando 
a presença ostensiva para mel-

horar a percepção de segurança das 
pessoas e combater o crime. As ações 

especiais não têm hora para se encerrar.
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Faça um planejamento estratégico de RH que esteja alinhado com os objetivos organizacionais e com os objetivos pessoais 
de seus colaboradores.

Chegou a hora de começar a analisar os resultados obtidos em 2019, potencializar pontos fortes e ajustar os pontos fracos. O ano 
de 2020 já está próximo e é preciso começar a agir desde já para ter resultados diferentes.

As empresas que investem em Planejamento Estratégico, são empresas que estão empenhadas em alavancar através de estratégias 
pré-definidas suas vendas, seus resultados, a performance da sua 
equipe, de sua liderança e de seus gestores.

Quando investimos no capital humano o retorno é garantido, 
colaboradores satisfeitos e felizes, são mais saudáveis e rentáveis 
para uma empresa.

Faça o planejamento estratégico de RH da sua empresa com a 
Factor Humano e esteja um passo à frente, fale conosco e saiba mais.

Quem planeja chega mais longe!

O princípio da não discriminação é conseqüência do princípio da igualdade e tem como fundamento a idéia de igualdade de tratamento. O 
princípio da igualdade está claramente expresso no art. 5°, caput, da Constituição Federal, em que se prevê a igualdade de todos perante a lei, sem 
nenhuma distinção.

Do ponto de vista jurídico, discriminação é toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência 
nacional, origem social ou outros critérios de discriminação, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento.

A discriminação revela-se, portanto, verdadeira violação do princípio geral de igualdade de tratamento e de acesso a oportunidades.
Preconceito e discriminação aparecem no artigo 3°, inciso IV, da Constitui- ção Federal, como práticas vedadas pelo ordenamento jurídico.
Os preconceitos consistem em opiniões sobre determinadas pessoas ou grupos sociais, baseadas em generalizações que certamente não identificam 

todos os membros de um grupo social, por causa da variedade existente entre os seres humanos.
Enquanto o preconceito é uma opinião ou prejulgamento, a discriminação é uma prática que cria uma distinção, exclusão ou preferência injusta 

com base em características relacionadas à pessoa ou ao grupo social. A discriminação tem por efeito negar-lhes o respeito que lhes é devido como 
integrantes da sociedade, configurando crime e infração administrativa.

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu explicitamen- te como discriminatórios critérios como sexo (incluindo orientação 
sexual e identidade de gênero), cor, raça, etnia, idade, origem, nacionalidade, as- cendência nacional, situação familiar, gravidez, deficiência, estado 
de saú- de, estado civil, crença religiosa, convicção filosófica ou política, atuação sindical. Entretanto, reconhece-se que o rol de critérios de discri-
minação não é exaustivo, cabendo a integração pelo intérprete, ao se deparar com o surgimento de novas formas de discriminação, resultado das 
profundas transformações sociais hoje observadas.

A prática discriminatória pode ocorrer antes, durante ou depois da relação de trabalho.
Já no momento em que uma oferta de trabalho é publicada, podem ser estabelecidos critérios de seleção que excluem, de forma injustificada, 

de- terminados grupos. Essa exclusão pode ocorrer de maneira explícita (ex.: vaga para pessoas com menos de 40 anos) ou decorrer da adoção de cri- 
térios excludentes, não fundamentados em uma necessidade do negócio (ex.: altura mínima, de modo a excluir desproporcionalmente as mulheres).

Práticas discriminatórias podem também ocorrer na avaliação prévia de candidatos, quando são analisados currículos e realizadas pesquisas sobre 
o candidato. O empregador ou agente de recrutamento e seleção pode,  por exemplo, excluir mulheres “em idade de ter filhos” ou trabalhadores.

Do ponto de vista da saúde do trabalhador, as práticas discriminatórias têm o potencial de gerar consequências de ordem psicopatológica (como 
depressão e ansiedade), psicossomática (como gastrite e hipertensão arterial) e comportamentais (como desordens de apetite e aumento no consumo 
de álcool e drogas), em especial quando algum tipo de assédio também está presente. 

A CLT também estabelece multas para práticas consideradas discrimina- tórias, tais como discriminação salarial (artigo 510) e discriminação 
contra a mulher (art. 401).

No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo, etnia e outros, o juízo determinará além das diferenças  salariais devidas, multa, em 
favor do empregado discriminado, no valor de 40% do liminte máximo dos beneficios do Regime Geral da Previdencia Social.

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, 
especialista em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, 
Pós Graduada Direito do Consumidor na Faculdade Damásio Educacional com escritório profissional 
na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-
3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Planejamento estratégico de RH 2020: a sua chance de fazer diferente! 

Qual é diferença entre preconceito e discriminação. Qual é a postura da CLT para 
combater essa prática no ambiente de trabalho visando proteger os trabalhadores?

Estas duas delícias da culinária, de uns tempos pra 
cá, tem estado em meio a uma disputa que não merecem.   
Dependendo da sua posição política hoje em dia, ou você 
é um, ou é outro. O termo “coxinha” é utilizado para 
descrever uma pessoa certinha ou arrumadinha. Pensa-
mento neoliberal. Politicamente falando, seria alguem 
de “direita”. O termo “mortadela”, utilizado no contexto 
político, é recente e seria o contrário dos “coxinhas”, 
logo sendo aquele que as pessoas de direita utilizam 
contra as pessoas de esquerda. Tudo pelo social. Essa 
disputa só me faz lembrar do pão com mortadela que 
vovó fazia pra eu levar de lanche na escola. E também 
da coxinha quentinha no aniversário 

do coleguinha. E nessa disputa 
eu sou, na verdade...batata frita.  

Batata frita é tudo de bom. Une ve-
ganos, vegetarianos, carnívoros, 

esquerda, direita, corintiano, 
são-paulino, combina com 

qualquer prato em qualquer 
momento. Questões polí-
ticas à parte, a batata frita 
deveria estar no centro 
da mesa (ou discussão, 
como queiram); acom-

panhada de um queijo 
cheddar, discutindo o novo 

símbolo da paz.  A pró-
pria... batata frita. 

Mortadela x Coxinha 

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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Coleta da biometria se aproxima dos 70% 
Prazo termina em dezembro e procura pelo Cartório Eleitoral e Polo Shopping deve aumentar

DIVULGAÇÃO
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tenha. Segundo a chefe 
do Cartório Eleitoral, o 
prazo estipulado para a 
coleta das impressões 
digitais não deve ser 
prorrogado. “Não temos 
previsão de adiamento, 
então é preciso se pro-
gramar”, avisa.

Objetivo
O Programa de Iden-

tificação Biométrica da 
Justiça Eleitoral tem por 
objetivo cadastrar os da-
dos biométricos (impres-
sões digitais, fotografia 
e assinatura) de todo o 
eleitorado, em âmbito 

Faltando menos de 
um mês para o 
encerramento do 

prazo estipulado para a 
biometria obrigatória, 
o Cartório Eleitoral da 
211ª Zona Eleitoral, de 
Indaiatuba, está próxi-
mo de atingir 70% do 
eleitorado local, que 
chega a 169.555 pessoas 
aptas ao voto. Por isso, 
a procura pelo Cartório 
e pelo Posto Itinerante 
montado no Polo Sho-
pping deve crescer mui-
to nos próximos dias. 
Indaiatuba é um dos 479 
municípios paulistas que 
realiza a biometria obri-
gatória no Estado. 

“Chegamos a 65,89% 
do eleitorado com a cole-
ta das impressões digitais 
realizada”, afirmou Li-
lian Dalva Silva da Lima, 
chefe do Cartório Eleito-
ral da 211ª Zona Eleito-
ral, na última quarta-feira 
(20). “Devemos fechar a 
semana perto dos 70%”. 
Assim, para as próximas 
semanas, a expectativa 
é de trabalho intenso. 
“Devemos receber mui-
ta gente nas próximas 
semanas e recomenda-
mos que os eleitores se 
apressem para evitar as 
filas dos últimos dias”. 

Além do atendimen-
to durante a semana, 
os dois pontos também 
promoverão um novo 
plantão no próximo dia 
30 (sábado), das 8h às 
14h. A partir do dia 1º 
de dezembro, o Cartório 
Eleitoral passa a receber 
os eleitores também aos 

domingos, das 8h às 
14h, até o dia 15. “Este 
atendimento aos domin-
gos acontecerá somente 
no Cartório Eleitoral, 
que fica na Rua 13 de 
Maio, 834, no Centro”, 
destaca Lilian.

Para fazer a biome-
tria,  o cidadão pode 
agendar o seu atendi-
mento no site do TRE-
-SP (www.tre-sp.jus.br). 
É necessário levar docu-
mento oficial de iden-
tificação, comprovante 
de residência recente e 
o título de eleitor, caso 

Posto Itinerante do Cartório Eleitoral  no Polo Shopping Indaiatuba funciona até 19 de dezembro, últ imo dia para biometria
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Gastos médicos causados por violência contra a mulher serão cobrados

Agressor terá que ressarcir 
Prefeitura, segundo projeto
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Projeto do Executivo foi aprovada por unanimidade em segunda discussão na segunda (18)

DIVULGAÇÃO

Em segunda discus-
são, os vereadores 
aprovaram durante 

a 33ª sessão do ano, rea-
lizada na última segun-
da-feira (18), projeto de 
autoria do Executivo que 
estabelece a cobrança, 
como ressarcimento à 
Prefeitura, dos gastos com 
os serviços médicos gera-
dos por ato de violência 
contra a mulher. A medi-
da constitui mecanismo 
para coibir a violência 
doméstica e familiar con-
tra a mulher, nos termos 
do inciso 8° do art. 226 
da Constituição Federal. 

O artigo da Constitui-
ção destaca que “o Estado 
assegurará a assistência à 
família na pessoa de cada 
um dos que a integram, 
criando mecanismos para 
coibir a violência no âm-
bito de suas relações”. O 
agressor também terá de 
arcar com os custos dos 
dispositivos de seguran-
ça disponibilizados pelo 

município para o moni-
toramento das vítimas 
de violência doméstica 
ou familiar amparadas 
por medidas protetivas. 
Os recursos provenientes 
do ressarcimento serão 
depositados no Fundo 
Municipal de Saúde.

Em sua justificativa, 
o prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) aponta que o pro-
jeto se alinha à alteração 
promovida na denomina-
da Lei Maria da Penha 
pela Lei Federal 13.871, 
de 17 de setembro de 

2019, que “estabelece a 
obrigação de ressarcimen-
to de custos com serviços 
de saúde e segurança des-
pendidos pelo município 
por aqueles que pratica-
rem violência à mulher”.

Elogios
Os vereadores Ale-

xandre Peres (SD) e Hé-
lio Alves Ribeiro (PSB) 
elogiaram o projeto do 
Executivo e destacaram 
que os recursos arreca-
dados poderão atenuar 
os custos médicos cau-

sados pela ação violenta 
e permitir que o orça-
mento da saúde invista 
no aprimoramento dos 
serviços. “O projeto tem 
o meu total apoio, sem-
pre apoiarei medidas de 
interesse da população”, 
afirmou Alexandre, líder 
da oposição na Câmara. 

O presidente da Câ-
mara ressaltou que “tudo 
que vem contra a violên-
cia doméstica é muito 
bem-vindo”. O projeto 
segue para sanção do 
prefeito Nilson Gaspar. 

Oportunidade Única 
para Terminar o 
Ano de 2019!

FACTOR HUMANO

A Factor Humano estará promovendo no 
mês de dezembro o Super Intensivo de Férias 
para o Curso de Formação Profissional para 
Analista de Recursos Humanos, serão 3 Mó-
dulos: 

Módulo 1 Departamento Pessoal 
Módulo 2 Recursos Humanos 
Módulo 3 Gestão de Pessoas

Programação:
Módulo 1 – Departamento Pessoal:
02/12 – 03/12 – 04/12- 05/12
Módulo 2 – Recursos Humanos:
09/12 – 10/12- 11/12 – 12/12
Módulo 3 Gestão de Pessoas:
16/12 – 17/12- 18/12 – 19/12
Horário: 19h - 22h
Apostila + Certificado

 
Os módulos poderão ser adquiridos separa-

damente de acordo com a necessidade do aluno.
O Curso será ministrado por profissional 

capacitada e habilitada pelo Conselho Regional 
de Psicologia, MBA em Gestão de Pessoas, 
Especialista em Direito trabalhista pela OAB, 
Perita Judicial.

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

Inscrições e mais informações através dos 
contatos:

e-mail: contato@factorhumano.com.br - 
WhatsApp (19) 97133-7822
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Evento contou com profissionais de arquitetura, design e decoração da cidade e região

A Portobello Shop, 
maior empresa de 
revestimentos em 

porcelanato do mercado, 
trouxe a arquiteta, artista 
plástica e youtuber Patricia 
Pomerantzeff, da Doma 
Arquitetura - o maior canal 
de arquitetura do Brasil -, 
para um bate-papo na noite 
da última quarta-feira (20). 
O objetivo, segundo Luis 
Carlos Geraldi, proprietá-
rio da Portobello Shop, é 
oferecer aos profissionais 
de arquitetura, design e 
decoração de Indaiatuba e 
região, a oportunidade de 
trocar ideias e conhecer 
parceiros da marca que se 
destacam no país. 

“Quero fazer da Por-
tobello Shop um espaço 
em que se respire arquite-
tura, design e arte, para que 
os profissionais possam 
interagir, trocar ideias e 

desenvolver ainda mais 
a sua paixão pela profis-
são”, destaca Luis Carlos, 
que fala um pouco mais 
sobre sua convidada. “A 
Patricia Pomerantzeff é 
muito conceituada e que-
rida no mercado, parceira 
da Portobello Shop em 
seus vídeos no canal Doma 
Arquitetura (youtube.com/
domaarquitetura)”, revela. 

O empresário resume 
a participação da arquite-
ta e youtuber no evento. 
“A Patricia nos trouxe 
uma maneira simples 
de pensar os projetos, 
de forma leve e sempre 
atenta aos desejos do 
cliente”, aponta. “Sem-

pre muito observadora, 
costuma dar atenção aos 
detalhes à sua volta, tra-
balhando as necessidades 
de seu cliente”, continua. 
“Além disso, é uma ver-
dadeira apaixonada pelos 
produtos da Portobello 
Shop, que apresenta em 
todos os seus projetos”.

Em seu canal, Patricia 
Pomerantzeff se apresenta 
aos internautas da mesma 
maneira que edita seus ví-
deos: leve e descontraída. 
“Meu nome é Patricia, sou 
arquiteta, artista plástica, 
casada e mãe de dois. 
Como conciliar trabalho 
e filhos vivendo em São 
Paulo. Nada fácil, cada dia 

um novo desafio”, conta. 
“A ideia é passar algumas 
dicas de Arquitetura e 
Decoração enquanto visito 
minhas obras. Para mim, 
as crianças nunca servi-
ram como desculpa para 
não conseguir fazer mi-
nhas coisas, pelo contrário. 
Sempre foram a razão 
para eu conseguir alcan-
çar meus objetivos”. Seu 
canal já soma a marca de 
37.168.873 visualizações.

Ciclo
Aproveitando o even-

to e a presença dos pro-
fissionais de arquitetura, 
design e decoração de 
Indaiatuba e região, a 

Portobello Shop traz arquiteta e youtuber
Patricia Pomerantzeff para Indaiatuba
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Portobello Shop apre-
sentou as peças de seu 
sexto ciclo em 2019. 
“Este ano, a Portobello 
Shop está promovendo 
lançamentos a cada dois 
meses, ou seja, sempre 
inovando, trazendo o que 
há de mais moderno em 
porcelanato ao mercado, 
o tempo todo”, enfatiza 
Luis Carlos Geraldi.

“Para 2020, conti-
nuaremos a investir em 
eventos como este, ofe-
recendo conteúdo de 
qualidade aos arquitetos, 
designers e decoradores 
que frequentam e são 
parceiros da Portobello 
Shop”, revela o empre-

sário. “É isso que nos 
motiva: a oportunidade 
de oferecer o que há de 
melhor em porcelana-
to, mas também servir 
como ponto de encontro 
para essa troca de ex-
periência descontraída 
entre os profissionais 
que tanto admiramos”.

A Portobello Shop 
está localizada na Ave-
nida Presidente Vargas, 
873, Vila Vitória II. 
No Facebook, está em 
www.facebook.com/por-
tobelloshop.indaiatuba, e 
no Instagram, em @por-
tobelloshopindaiatuba. 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3318-3633. 
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‘Visceral Transplantation – State of the Art’ será tema abordado pelo Dr. Rodrigo Vianna no dia 21
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Saae substitui rede de água em Itaici
Objetivo é combater perdas geradas pelas redes antigas; previsão para término das obras é de 40 dias

Obras começaram na Rua Luiz João Lolo e continuam nos próximos dias: durante a troca, pode haver desabastecimento

O Serviço Autôno-
mo de Água e Es-
gotos (Saae) ini-

ciou na segunda-feira (18), 
a substituição de rede de 
distribuição de água da Rua 
Luiz João Lolo, em Itaici. 
Na sequência estão previs-
tas a substituição de todas 
as redes antigas do bairro. 
A setorização e substitui-
ção são necessárias por se 
tratar de tubulações que 
possuem diâmetros redu-
zidos e, em alguns trechos, 
estão quase bloqueadas 
pela existência de incrus-
tações, sendo constante a 
ocorrência de vazamentos 
e reparos nesses trechos 
de redes de água.

Durante a troca da 
rede poderá haver desa-
bastecimento. Caso ocor-
ra, a previsão é que dure, 
no máximo, quatro horas. 
Uma das preocupações, 
segundo a autarquia, foi 
iniciar as obras nas ruas 

da rede de distribuição 
de água e a substituição 
da tubulação antiga ga-
rantem a regularidade e 
qualidade na distribuição 
de água potável, além de 
possibilitar a redução do 

ROSE PARRA - DCS SAAE
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que ficam na parte baixa, 
para tentar não compro-
meter o abastecimento de 
água dos moradores.

Além disso, os ramais 
das ligações de água da 
região são muito antigos, 
o que permite vazamentos. 
Diante do estado dessas tu-
bulações, o abastecimento 
pode ser prejudicado quan-
to às vazões veiculadas e às 
pressões disponíveis.

Fundamental
“Essas trocas de redes 

são fundamentais, princi-
palmente quando tratamos 
do índice de perdas de água 
na área, que é alto devido 
ao número de rompimentos 
da rede de distribuição e 
ao volume de vazamento 
de água tratada nos ramais 
prediais, causados prin-
cipalmente pelo estado 
dessas redes e ramais”, 
esclarece o superintendente 
do Saae, eng. Sandro Coral.

Segundo o superin-
tendente, a setorização 

xx

déficit hídrico urbano.
A redução do índice 

de perdas de água no 
município é uma ação 
prioritária do Plano das 
Bacias Hidrográficas dos 
Rios Piracicaba, Capi-

vari e Jundiaí, que tem 
como meta atingir o índi-
ce máximo de perdas de 
distribuição de 25% até 
o ano de 2020. O Plano 
recomenda que os mu-
nicípios que apresentam 

um índice de perdas na 
distribuição entre 40% e 
25%, devem reduzir esta 
perda em um ritmo de 5% 
ao ano até atingir a meta, 
e depois manter este índi-
ce abaixo dos 25%.
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Centro universitário oferece mais dez cursos de graduação no período da manhã para ampliar oferta

POR: TATIANE DIAS
IMPRENSA/UNIMAX

UniMAX anuncia novos cursos para 2020

A9

Graduação em Fisioterapia estará disponível a partir de 2020: desde 13 de novembro estão abertas as inscrições para vestibular

Fiec promove primeira edição da Inova Fiec
FEIRA

Para 2020, a Uni-
MAX – Centro 
U n i v e r s i t á r i o 

Max Planck de Indaia-
tuba irá ofertar no pe-
ríodo da manhã mais 
dez cursos, entre eles: 
Direito, Educação Fí-
sica (bacharelado e li-
cenciatura), Engenharia 
Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia 
de Controle e Automa-
ção (engenharias até o 
3º ano), Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia e 
Logística, além de En-
fermagem, Gastronomia 
e Medicina Veterinária, 
que já eram ofertados no 
período matutino. 

A intenção é am-
pliar a oportunidade de 
ensino para atender as 
necessidades daqueles 
que precisam de fle-
xibilidade de horário 
devido a trabalho, entre 
outras demandas.  

Aos que prestaram 
o Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio), 

a  UniMAX oferece 
descontos na matrícula 
que podem chegar até 
80% (notas acima de 
700 pontos) de acordo 
com o desempenho 
no exame. O desconto 
vale para os matricula-
dos em novembro. 

Já  o  desconto na 
mensalidade pode che-
gar a 35% para os que 
pontuaram acima de 700 
pontos. Nesta porcenta-
gem já consta os 25% de 
desconto de pontualida-
de (para pagamentos até 
o quinto dia útil). 

Vestibular Continuado
Desde o dia 13 de 

novembro, estão abertas 
as inscrições para o Ves-
tibular Continuado para 
preenchimento de vagas 
remanescentes. Os ma-
triculados em novembro 
também poderão rece-

ber descontos de 30% a 
40%. Os descontos são 
válidos apenas para o 1º 
semestre de 2020. 

Quem deseja fazer a 
segunda graduação na 
UniMAX pode obter 
descontos de 50% na 
matrícula e na semestra-

lidade (25% mais 25% 
pontualidade – pagando 
até o quinto dia útil). O 
desconto é válido para 
o primeiro e segundo 
semestres de 2020. 

Transferências*
Para os que querem 

mudar de instituição de 
ensino superior, a Uni-
MAX oferece o abati-
mento do valor pago na 
matrícula na faculdade 
de origem. Dependendo 
do valor, o aluno pode 
ficar isento da matrícula. 

No primeiro semes-
tre de 2020, o aluno que 
realizar a transferência 
obtém desconto de 40% 
(15% + 25% pontuali-
dade – pagando até o 
quinto dia útil). 

Todas estas campa-
nhas (ENEM, Vestibu-
lar Continuado, segunda 
graduação e Transfe-
rência) são válidas para 
praticamente todos os 
cursos da UniMAX, 
exceto Educação Física, 
Enfermagem, Gastrono-
mia, Medicina e demais 
cursos tecnólogos. 

A Fundação Indaia-
tuba de Educação e 
Cultura (Fiec), realiza 
na próxima terça-fei-
ra, 26 de novembro, 
das 13h às 22h, a pri-
meira edição da Inova 
Fiec - Feira de Ciência, 
Cultura, Tecnologia e 
Inovação, na unidade 
do Parque Ecológico. 

O evento é gratuito e 
aberto ao público.

O evento visa apre-
sentar os trabalhos de 
conclusão de curso, de 
alunos da Fiec, através 
de projetos de pesquisa 
em diversas áreas de 
conhecimento e com 
ênfase na Inovação e 
Empreendedor i smo. 

Além disso, promove 
ações integradas como: 
hackathon, Palestras, 
Talk Show, exposição 
de artes, mostras de 
protótipos e apresenta-
ção de empresas.

Segundo o superin-
tendente da Fiec, Prof. 
Mário César Cobianchi, 
a feira promoverá a inte-

gração entre Fundação, 
pesquisa e o meio em-
presarial, possibilitan-
do o desenvolvimento, 
aplicação e a divulgação 
de novas tecnologias. 
“Queremos estimular 
os estudantes em ativi-
dades nas áreas cien-
tificas, tecnológicas e 
empreendedoras. Além 

dos alunos terem a opor-
tunidade de mostrar seus 
projetos e os conheci-
mentos adquiridos ao 
longo do curso, poderão 
se integrar com alunos 
de demais instituições 
de ensino, empresários e 
profissionais de diversas 
áreas”, conclui.

Para prestigiar a pri-

meira edição do Inova 
Fiec, é necessário se ins-
crever nas atividades de 
interesse até domingo, 
24 de novembro, atra-
vés do site www.sym-
pla.com.br/inovafiec. A 
programação completa 
pode ser conferida em 
www.fiec.com.br. As 
vagas são limitadas.
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TABELÃO

A Primeira e Se-
gunda Divisões 
do 22º Campeo-

nato Liga Regional Aifa 
chegam à sua fase semifi-
nal amanhã (23). Os clas-
sificados foram definidos 
no último dia 9.

Na Segundona, o pri-
meiro confronto será às 
14h30 no Ginásio da Sol 
Sol, entre União Sol Sol 
Tribuna B e Óros Futsal. 
Em seguida, se enfrentam 
Borussia e Belle Brás. 
Os finalistas garantem o 
acesso a Primeira Divisão 
do ano que vem. 

Já na Primeira Di-
visão, a última rodada 
serviu para definir os se-
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Equipes jogam em busca do título e para conseguir acesso

Finalistas da Primeira e Segunda Divisão 
da Aifa serão definidos no fim de semana

mifinalistas e foi muito 
equilibrada, já que apenas 
o XII de Junho estava 
garantindo na próxima 
fase. A equipe do ML foi 
derrotada pelo Schalke 
por 2 a 1, porém as duas 
equipes garantiram a clas-
sificação. A última vaga 
ficou para o Sem Chance, 
que venceu o Napoli pelo 
placar de 2 a 0.

Os confrontos da se-
mifinal serão entre XII 
de Junho e ML, e Sem 
Chance e Schalke. XII 
de Junho e Schalke têm 
a vantagem de jogar pelo 
empate para se classifi-
car para a decisão, por 
terem feito melhor cam-
panha na primeira fase.

Confira a rodada com-
pleta ao lado, no Tabelão.

22º Campeonato Liga Regional Aifa 2019 
Semifinais amanhã, dia 23, na Sol –Sol 

Horários Times                                  Divisão 

13h20 D.R.B Auto Mecânica x Schalke Grillos B    3º

14h45 Óros Futsal x União Sol Sol Tribuna B          2º

16h00 Sem Chance x Schalke Grillos                1º 
  

Semifinais amanhã, dia 23, no 
Ginásio Municipal de Esportes

Horários Times                         Divisão

13h20 3 Estrelas/ Cruzeiro x Ostro Iskema  3º

14h45 Bella Brás x Borussia Futsal  2º

16h00 XII de Junho x ML/ Drogaria Unifarma  1ºTroféus já estão prontos e confrontos ocorrem amanhã (23) 
no Ginásio da Sol Sol e no Ginásio Municipal de Esportes



A diretoria do Es-
porte Clube Primavera 
informou que já quitou 
metade das dívidas que 
possuía com seus forne-
cedores. A expectativa 
da direção é começar 
2020 sem débitos. Um 
novo parceiro também 
vem sendo estudado. 

O processo de paga-
mentos das dívidas foi 
realizado uma espécie de 
“mutirão”, em conjunto 
com a Federação Paulis-
ta de Futebol (FPF). O 
Primavera quitou cerca 
de R$ 500.000, restando 
agora apenas três proces-
sos que o clube espera 
finalizar em breve. Uma 
nova audiência seria rea-
lizada ontem (21), como 
parte do acordo. Os valo-
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Expectativa do clube é começar 2020 sem débitos; equipe júnior se prepara para Copa SP
Primavera quita metade de suas dívidas

res acertados serão pagos 
diretamente ao Tribunal 
de Contas da Federação. 

Copa São Paulo
O Fantasma já ini-

ciou sua preparação para 
a 51ª edição da Copa São 
Paulo de Futebol de Jú-
nior. A equipe fez alguns 
amistosos e segue se 
preparando para o cam-

peonato. Vale lembrar 
que o Estádio Ítalo Má-
rio Limongi já foi con-
firmado na competição 
pela Federação Paulista 
de Futebol e Indaiatuba 

será uma das cidades 
sedes da competição.

Após um empate sem 
gols com o São Bento, 
a equipe venceu a MPJ 
Esportiva na quarta-feira 

(20), pelo placar de 2 a 
0. A FPF deve sortear 
nos próximos dias as 
chaves da competição 
que abre a temporada 
2020 do futebol paulista. 

LEGENDA

DIVULGAÇÃO

Amanhã (23), a partir 
das 13h30, o Indaiatuba 
Clube recebe o XVIII 
Batizado de Capoeira 
e Troca de Cordões e 
Formatura do grupo da 
capoeira Maya, organiza-
do pelo Mestre Claudinei.

Serão graduados certa 
de 30 alunos de capoeira. O 
evento também conta com 
puxada de rede, maculelê, 

Com uma série de 
eventos esportivos, o 
Indaiatuba Clube reali-
za neste domingo (24), 
entre 8h e 12h, a última 
edição do ano do Indaiá 
em Ação, evento mul-
tiesportivo que leva ao 
associado várias ativida-
des esportivas e fitness.

No Salão Social, nas 
quadras de areia, polies-

XVIII Batizado de Capoeira e 
Troca de Cordões será sábado

Indaiá em Ação encerra ano  
esportivo do Indaiatuba Clube

MESTRE CLAUDINEI INDAIATUBA CLUBE 

Santa Maria, Samba de 
Roda, Capoeira Angola e 
a Capoeira Regional. 

A expectativa é que o 
evento receba um gran-
de público, visto que nas 
últimas apresentações o 
público compareceu se 
encantou pela capoeira que 
o Grupo Maya apresenta. 

No evento estarão pre-
sentes o Mestre Maya, 

portiva, no campo de 
futebol society e em ou-
tras dependências do IC, 
vão acontecer atividades 
como a formatura das 
turmas de judô, com a 
troca de faixas, as finais 
das copas de futebol 
society das categorias 
adultos e veteranos, a 
final do ranking de tênis 
de quadra e a divulga-

além de Mestres e Ca-
poeiristas da cidade de: 
Monte Mor, Sorocaba, 
Itapetininga, São Bernardo 
do Campo, Guarulhos, Itu, 
Capivari, Santa Bárbara 
d’Oeste, Sumaré e Cam-
pinas. O evento é aberto 
ao público e no final do 
evento ocorrerá sorteio de 
brindes como seis cestas 
de Natal e dez panetones.

ção dos vencedores da 
edição 2019 do Desafio 
Fitness.

Festivais de vôlei 
de areia, beach tênis, 
basquete e futebol me-
nores serão disputados 
ao mesmo tempo em que 
serão realizadas a gin-
cana fitness, a corrida 
dos super-heróis e uma 
apresentação de dança.
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HOMICÍDIO 

Neurocirurgião morre atropelado em Campinas

Suspeito de latrocínio se 
entrega à polícia na terça
Jovem foi autor do disparo que matou Sérgio Luiz Palma, de 60 anos, morador da Vila Avaí
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Na terça-feira (19), 
João Vitor Amo-
rim, de 22 anos, 

se entregou à polícia. Ele 
é suspeito do latrocínio 
ocorrido no último dia 11, 
no bairro Vila Avaí.

De acordo com a Polí-
cia Militar, o suspeito foi o 
autor do disparo que matou 
Sérgio Luiz Palma, de 60 
anos. Outros mandados de 
busca já foram cumpridos. 
Ainda segundo informa-
ções, outro homem envol-
vido foi identificado, mas 
ainda não foi encontrado. 

TRÁFICO

VEÍCULOS

Avião faz pouso 
forçado em Cardeal

Arrombamentos são 
registrados na cidade

Caso
Na madrugada de do-

mingo (11), um homem 

identificado como Sergio 
Luiz Palma, de 60 anos, 
morreu após tentativa de 

DIVULGAÇÃO

roubo dentro da sua resi-
dência, na Rua Nove de 
Julho, na Vila Avaí. 

De acordo com infor-
mações, a vítima havia 
se levantado para buscar 
um copo de água, quando 
avistou três indivíduos 
dentro de sua casa. Sér-
gio acabou se assustando 
e deu um grito. Um dos 
indivíduos armados deu 
um tiro que acertou seu 
tórax. Em seguida, os três 
fugiram sem levar nada.

A vítima foi socorrida 
e encaminhada até o Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo, mas não resistiu 
aos ferimentos e faleceu. 

Na manhã do último 
domingo (17), um avião 
carregado com 30 quilos 
de pasta base de drogas fez 
um pouso forçado em uma 
estrada rural de Cardeal, 
distrito de Elias Fausto.

A Guarda Civil de 
Elias Fausto, com apoio da 
Guarda Civil de Indaiatu-
ba, chegou rapidamente ao 

local e abordou a copilota 
J.D.S., de 45 anos, mora-
dora de Americana. Em 
busca no interior do avião 
foi localizado 30 quilos de 
pasta base de cocaína. O 
piloto fugiu do local.

As drogas foram apre-
endidas e a copilota foi 
apresentada à autoridade 
policial de Piracicaba.

Dois casos de arrom-
bamentos a veículos fo-
ram registrados na cidade 
durante essa semana. O 
primeiro caso aconte-
ceu no domingo (17), na 
Alameda Comendador 
Doutor Santoro Mirone, 
na cachoeira do Pimenta. 
A vítima saiu a passeio e 
quando retornou viu que 
o porta-malas do veículo 
foi revirado e seus perten-

ces pessoais levados.
O segundo caso ocor-

reu na quarta-feira (20), 
na Estrada Ângela Tre-
visan Ciciliato. A vítima 
deixou seu veículo esta-
cionado para trabalhar 
e quando retornou viu o 
vidro da porta do passa-
geiro quebrado. Equipa-
mentos de trabalho foram 
furtados. Ninguém foi 
preso até o momento.

Na noite de terça-
-feira (19), o neuroci-
rurgião Mario Sergio 
da Silva, de 51 anos 
morreu atropelado no 
ba i r ro  Cambuí ,  em 
Campinas. A vítima 
teve uma discussão 
c o m  o  e m p r e s á r i o 
Odair Fernando Dimas 
de Barros, de 64 anos, 
dentro de uma padaria. 

Foi então que o autor 
pegou sua caminhonete, 
atropelou o neurocirur-
gião e fugiu em seguida, 
sem prestar socorro. A 

vítima morreu no local. 
Pessoas que presencia-
ram o crime anotaram 
a placa do veículo, que 
era de Indaiatuba, po-
rém o empresário mora 
em Campinas e reside 
no mesmo bairro que 
a vítima. 

O empresár io  fo i 
preso em sua residên-
cia pela Polícia Militar 
e encaminhado para 
carceragem da cadeia 
anexa ao 2º DP. Ele 
aguarda audiência de 
custódia.
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Gabriel da PROTECHTOR é referência em tecnologia avançada na segurança eletrônica
EMPREENDEDOR NATO
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O empresário Ga-
briel Silva Gomes 
da PROTECH-

TOR começou a empre-
ender cedo e transformou 
o seu conhecimento em 
segurança em uma empresa 
que atualmente é referência 
no ramo em Indaiatuba. 
Especialista em tecnolo-
gia avançada na seguran-
ça eletrônica, Gabriel da 
PROTECHTOR não teve 
dúvidas em abrir o seu pró-
prio negócio e transformar 
o Grupo PROTECHTOR 
em uma empresa concei-
tuada no ramo.

E junto com sua vonta-
de de crescer como empre-
sário, também surgiu o seu 
lado solidário. Criador do 
grupo Guardiões, Gabriel 
da PROTECHTOR e seus 
colaboradores realizam 
uma ação social todos os 
meses em prol aos mais 
necessitados. O grupo que 
nasceu em julho de 2014 
já ajudou muitas de pes-
soas. “Já entregamos do-
ações para algumas Ongs 
da cidade de Indaiatuba e 
não temos foco em faixa 
etária. O nosso objetivo é 
ajudar!”, disse.

Segundo Gabriel da 
PROTECHTOR a ideia 
surgiu após ele perceber 
que na cidade existem mui-
tas Ongs, porém poucas 
pessoas que estão dispostas 
a ajudar. “Pessoas carentes 
não tem idade então aju-
damos crianças, idosos, 
pessoas em situação de rua. 
O importante é olhar para 
essas pessoas e proporcio-
nar um momento bom”, 
conta. “Nós não recebemos 
doações. Tudo que doamos 
são recursos financeiros 
próprios”, completa.

Grupo PROTECHTOR
Em paralelo ao cunho 

social, Gabriel da PRO-
TECHTOR comanda o 
Grupo PROTECHTOR 
que oferece tecnologia em 
segurança eletrônica volta-
da a segurança patrimonial, 
gestão de monitoramento, 
gestão de rastreamento 
com uma equipe altamente 
profissional e qualificada. 
“Atuamos em indústrias, 
comércio, residência, veí-
culos, entre outros”.

Com soluções inova-
doras, o Grupo PROTE-
CHTOR está sempre em 
busca de medidas preven-
tivas que garantem maior 
proteção aos seus clientes 
como é o caso da Biote-

chnica, que possui paten-
te Indaiatubana, e é um 
startup desenvolvido para 
transportar órgãos e san-
gue feitos pelos hospitais 
e análises clínicas. “Esse é 
um dos serviços exclusivos 
da PROTECHTOR e aten-
demos empresas como La-
boratório Edna Jaguaribe, 
Hospital Albert Einstein e 
a Centrolab”, disse.

Diferente de outras em-
presas do mesmo ramo, o 
Grupo PROTECHTOR 
conta com uma estrutura 
completa com profissionais 
capacitados que monitoram 
de uma Central de Monito-
ramento 24 horas. “Somos 
talvez a única empresa de 
Indaiatuba que tem essa es-
trutura onde tudo é monito-
rado 24 horas por dia. Esse 
serviço garante maior efi-
cácia e agilidade na hora de 
alguma ocorrência. Além 
disso, temos canal direto 
com os órgãos públicos de 
segurança o que faz com 
que o resultado da ação seja 
positiva”, explica Gabriel 
da PROTECHTOR.

O sistema de vídeo 
monitoramento interativo 
do Grupo PROTECH-

TOR conta com recur-
sos de funcionalidades 
de módulos inteligentes, 
como a captura e reconhe-
cimento de face; análise 
comportamental de pessoas 
e objetos; reconhecimento, 
controle e análise de veí-
culos e monitoramento de 
perímetro e em ambientes 
controlados.

Recentemente o Grupo 
PROTECHTOR contri-
buiu com a melhoria da 
segurança da cidade de 
Elias Fausto, doando 90% 
dos equipamentos de mo-
nitoramento que foram 
instalados pela empresa em 
creches e escolas da cidade. 
Relata Gabriel da PRO-
TECHTOR que também 
participou da montagem da 
Central de Monitoramento 
de Elias Fausto - Centro de 
Operações de Elias Fausto  
(COEF). “O monitoramen-
to já tem mostrado resul-
tado positivo no combate 
ao crime e vandalismo no 
munícipio”, conta.

Serviços
O Grupo PROTECH-

TOR também oferece uma 
completa gama de serviços 

DIVULGAÇÃO

como a gestão de frotas 
que permite que a empresa 
contratante acompanhe os 
horários de utilização de 
um veículo, identifique o 
condutor e saiba exatamen-
te qual caminho o veículo 
da empresa realizou. 

Além disso, a empresa 
também oferece serviços 
de alarmes, câmeras, ser-
viços de blindagem arqui-
tetônica, controle de acesso 

de portarias com cancelas, 
catracas, viaturas de apoio 
para pronto atendimento e 
acompanhamento online 
de horário de fechamento 
comercial ou acionamen-
to do alarme em horário 
indevido. 

A PROTECHTOR está 
localizada na Rua Ademar 
de Barros, 1455 - Cen-
tro, Indaiatuba . Para mais 
informações (19) 3936-

1705 ou (19) 3801-1568/ 
contato@grupoprotechtor.
com.br. 

Acesse www.grupo-
protechtor.com.br e conhe-
ça mais sobre a empresa e 
os serviços prestados.  

O grupo PROTECH-
TOR também está nas 
redes sociais @gabrielin-
daiatuba (Instagram) e no 
Facebook - gabrielindaia-
tuba.

Monitoramento tem mostrado diversos resultados positivos 

INFORME PUBLICITÁRIO



Audição pública contou com apresentação do pianista Nelson Ayres e do violinista Ricardo Herz

Festival Instrumental anuncia vencedores

A Secretaria Mu-
nicipal de Cultu-
ra promoveu na 

terça-feira (19), a final da 
primeira edição do Festival 
de Música Instrumental. 
A audição pública dos se-
lecionados aconteceu no 
Centro Cultural Hermene-
gildo Pinto (Piano) e con-
tou com a apresentação de 
um concerto com o pianista 
Nelson Ayres e violinista 
Ricardo Herz, músicos de 
destaque na cena instru-
mental brasileira.

Na categoria Solo, 
o vencedor foi Jônatas 
de Santana, seguido por 
Gleysser de Menezes 
Dores e Bruno Defáva-
ri Belluco. Na categoria 
Duo, o prêmio princi-
pal ficou com Guilherme 
Calebe Soares Martins e 

Bruno Defavari Belluco, 
seguidos por Otavio An-
toniacci Neto e Rodolpho 
Ribeiro Simmel e depois 
Erick Delmora Pedra e 
Gustavo Henrique Portes 
de Almeida. Na categoria 
Trio, vitória de Antonio 
Venâncio de Andrade Ju-
nior, Jéssica Benedecte e 
Matheus Vaz Soares. 

Três músicos renoma-
dos tiveram a responsabili-
dade de julgar os finalistas. 
O violinista Felipe Oliveira 
é Spalla na Orquestra de 
Câmara da ECA (Escola 
de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo/
USP). Seu cargo é de pri-
meiro-violinista da orques-
tra, o patamar mais elevado 

Organizadores do evento com os premiados na primeira edição do evento, realizado na terça (19)

ELIANDRO  FIGUEIRA/RIC-PMI

depois do maestro. Iniciou 
sua carreira musical no 
Projeto Guri e aos 17 anos 
já tocava profissionalmente 
em eventos e na Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba. 
Frequentou o Conservatório 
de Tatuí, fez aulas parti-
culares com o violinista 
Fabio Chamma, em São 
Paulo, e cursou Música na 

Faculdade Cantareira, na 
classe de violino da pro-
fessora Betina Stegmann.

Violinista
Ricardo Herz reinven-

tou o violino brasileiro. 
Sua técnica leva ao ins-
trumento o resfolego da 
sanfona, o ronco da rabeca 
e as belas melodias do 
choro tradicional e mo-
derno. Com a influência 
de Dominguinhos, Luiz 
Gonzaga, Egberto Gis-
monti, Jacob do Bandolim 
entre outros, o violinista 
mistura ritmos brasileiros, 
africanos e o sentido de 
improvisação do jazz.

Graduado em violino 
erudito pela USP, sua sóli-
da formação começou aos 
6 anos, tendo passado pela 
escola Fukuda, em São 
Paulo. Estudou na renoma-
da Berklee College of Mu-
sic, nos Estados Unidos, e 

no Centre des Musiques 
Didier Lockwood, escola 
do violinista francês, uma 
lenda do violino jazz.

Daniel Ribeiro, co-
nhecido como Pezim, é 
natural de Uberaba (MG), 
e atualmente reside em 
São Paulo. É contrabai-
xista (acústico e elétri-
co) formado pela Escola 
Superior de Música da 
Faculdade Cantareira, na 
qual desenvolveu seus es-
tudos com o contrabaixista 
Alberto Luccas. Partici-
pou de grandes concertos 
dentro e fora do Brasil. 
Atualmente ministra aulas 
de Prática de Conjunto, 
Improvisação, História da 
Música Popular Brasileira, 
Harmonia e Contrabaixo 
na no Centro Universitá-
rio Unisant’Anna em São 
Paulo e é o professor de 
contrabaixo da Faculdade 
Integral Cantareira.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Com cerca de 100 vagas, Projeto Guri abre inscrições dia 25 
MÚSICA

No período de 25 de no-
vembro a 6 de dezembro, o 
Projeto Guri realiza as inscri-
ções para os interessados em 
fazer aulas de instrumentos 
musicais gratuitamente em 
2020. Em Indaiatuba serão 
abertas aproximadamente 
100 vagas para os cursos de 
clarinete, contrabaixo acústi-
co, iniciação musical, coral, 
eufônio, flauta transversal, 
percussão, saxofone, trombo-
ne, trompete, viola sinfônica, 
violão, violino e violoncelo.

Com o objetivo de forta-
lecer a formação e difundir 
a cultura musical em sua 
diversidade, o projeto é dire-

cionado a crianças e jovens 
entre 6 e 18 anos. Mantido 
pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Esta-
do de São Paulo, o Projeto 
Guri é considerado um dos 
maiores programas socio-
culturais brasileiros. Em 
Indaiatuba, o Projeto Guri 
é desenvolvido em parceria 
com a Secretaria de Cultura.

Documentos
Para efetuar a inscrição, 

é necessário comparecer 
de segunda a sexta-feira, 
em horário comercial, no 
Centro Cultural Wander-
ley Peres, situado na Praça 

Dom Pedro II, s/nº, Centro. 
É necessário apresentar as 
seguintes cópias: compro-
vante de matrícula escolar; 
CPF e RG do responsável; 
CPF, RG ou certidão de 
nascimento do aluno; e 
comprovante de residência.

As aulas serão iniciadas 
dia 28 de janeiro de 2020 e 
acontecem às terças e quin-
tas-feiras, das 8h às 11h30, 
e das 13h30 às 18h, no 
mesmo local das inscrições. 
Para os iniciantes as aulas 
são às terças e quintas-fei-
ras, das 8h às 9h e das 13h30 
às 14h30. Informações pelo 
telefone (19) 3825-2056. 
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A 34ª edição do evento terá sorvetes Fruity e anuncia plantão de venda de ingressos

É o Tchan! se apresenta no 
Baile do Hawaii do Clube 9

A 34ª edição do 
Baile do Hawaii 
do Clube 9 de 

Julho acontece amanhã 
(23) e traz algumas no-
vidades nesta reta final. 
A primeira é o retorno da 
Fruity Sorvetes ao even-
to, em celebração aos 30 
anos desta marca nascida 
em Indaiatuba e que já 
conquistou toda a região. 
A segunda é o Plantão de 
Vendas na secretaria do 
clube, que funciona hoje 
(22) até às 20h, e amanhã 
(23), a partir das 8h. Entre 
as atrações do Baile do 
Hawaii estão o grupo É 
o Tchan! e a Banda Cele-
bration, além dos DJs Cris 
Vibe e Rene Monsanto. 

A direção da Frui-
ty Sorvetes comentou 
seu retorno ao Baile do 
Hawaii. “Estamos muito 
felizes, pois sabemos o 
quanto este evento é tra-
dicional em Indaiatuba 
e região. A Fruity, que 
também é uma referência 
na cidade, completa 30 
anos em 2019. Então é um 
grande prazer voltarmos 
ao Baile do Hawaii, que 
faz parte do calendário de 
eventos do município”. A 
Fruity levará cinco sabo-
res de sorvetes de massa: 
creme, chocolate, moran-
go, flocos e abacaxi. “Já 
estamos produzindo para 
atender o público com a 
qualidade de sempre”. 

Seguindo a tradição, 
serão aproximadamente 
duas toneladas de Fruity 
Sorvetes e três de frutas 
como abacaxi, maçã, uva, 
melão, pêssego, ameixa, 

nectari-
na,  en-

tre outros, 
que estarão 
à disposição 
do público, 
em diversos 
pontos espalhados 

pelo Baile do Hawaii. 
Na piscina inferior, o 

palco principal receberá 
as bandas Celebration e 
É o Tchan! em uma área 
coberta com mais de mil 
metros quadrados. Neste 
espaço, o público poderá 
escolher entre diversas op-
ções: Pista, Mesa e a Área 
VIP, que será dividida em 
VIP Open Bar e Mesa 
VIP Open Bar. “Esta é a 
primeira vez que a Banda 
Celebration participa do 
Baile do Hawaii do Clube 
9 de Julho e é uma alegria 
muito grande. Estamos 
preparando um show ma-
ravilhoso, com repertório 

Horóscopo de 22  a 28/11
Por Alex Costa Guimarães

Para o ariano essas semanas que se seguem serão de 
renovações em diversas áreas. Desejará modificar sua 
aparência, a forma como se apresenta para os outros, sua 
maneira de pensar, de falar, sua expressão pessoal , tudo 
isso o nativo sente desejos de modificar e buscar uma ex-

pansão, porém essa reforma toda pode vir através de um luta interna.

O taurino pode enfrentar dificuldades com seus relacio-
namentos principalmente nhoque tange a questões de 
submissão e dominação. Saber planejar sua vida e os 
fatos que vive pode ser uma excelente estratégia de vida, 
portanto, saiba fazer seus planos e tenha paciência no 
trato social. 

O geminiano pode estar criando novas amizades, crian-
do novos sonhos e tendo ideias de novos planos a serem 
concretizados. Sua saúde estará um pouco em baixa e é 
importante que saiba lidar com isso, sem se desgastar e 
aprendendo a se poupar. Pode haver um pouco de desen-

tendimento com os valores de outras pessoas ao ser comparado com os 
seus.

O canceriano vive uma fase que não é muito propicia para suas criações, 
portanto se for escritor pode ter dificuldades para escrever, se for atleta 
pode ter dificuldades nos jogos, seus filhos podem exigir 
algumas posturas que o nativo não estava preparado e 
isso criar uma irritabilidade. Momento de ter atitudes e 
não ficar tão passivo.

O leonino pode receber visitas de pessoas que vem de longe e isso deixar 
um pouco agitado dentro de casa. O nativo estará passando uma fase 

onde é importante reavaliar sua forma de ganhar din-
heiro, como ele enfrenta as situações que podem abrir 
as portas? Tem paciência para se manter em uma rotina? 
Pois tais ações estarão se refletindo em seu trabalho e na 

sua vida profissional.

O virginiano está em uma fase de grande reforma mental, o desgaste de 
suas forças estará focado em seus projetos que podem envolver escritos, 
papeis e situações de desenvolvimento de novas ideias que 
libertem a forma de pensar. Poderá gastar com prazeres, 
diversões e se sentir mais desejado pelos outros. Ser rígido 
durante as próximas semanas trará problemas.

O libriano estará focado em sua família, em seu lar, e seus parentes. É 
possível que o nativo investigue sobre sua maneira de agir como re-

flexo de suas raízes e queira entender isso. Estará mais 
fechado e poderá sentir desejos de comprar compulsiv-
amente. Sua maneira de entender como lidar com sua 
força pessoal de sobrevivência estará mais forte por 
estas semanas.

O escorpiano estará mais agitado, podendo perder a paciência, mas ao 
mesmo tempo suas palavras saem sem filtros e isso pode expressar essa 
irritabilidade com mais facilidade. O nativo pode ser 
visto como alguém que está “dando coice”. Por outro 
lado, estará aprendendo a ser mais claro em suas colo-
cações evitando ser dúbio nas palavras. Vida profission-
al pode render bons frutos. Aproveite.

O sagitariano precisa soltar sua espiritualidade de forma mais intensa, 
mas sem se limitar a religião como forma instituída (igrejas, cultos, 

etc) precisa soltar sua espiritualidade, isso o fará viver 
grandes momentos de progresso. Pessoas de longe, ou do 
estrangeiro, podem entrar em contato com o nativo. Mo-
mento de muita expansão em sua vida.

O capricorniano está em uma fase onde tem o controle de tudo aquilo 
que o tira do eixo, é um momento positivo, apesar de difí-
cil e delicado. Terá que reavaliar e entender os valores das 
outras pessoas e saber lidar com isso. Sua mente está em 
expansão a cada teste de dificuldade que enfrentar nesse 
período.

O aquariano que tem sua vida espiritual em destaque terá grandes mo-
mentos revolucionários. Sua liberdade pessoal e sua força 
de sobrevivência estarão sendo postos a prova e isso para 
libertar de prisões conceituais que possam estar em sua 
mente. Tudo irá girar em torno de sua mente, de seus rel-
acionamentos, da forma como respira e como interpreta 

os fatos diariamente.

O pisciano continua tendo dificuldades com seu parceiro social ou con-
jugal, o momento pede para aprender a lidar com as dif-
erenças e não ser rígido. Situações familiares podem gerar 
mudanças grandes. Alguns deixam suas casas, mudam de 
lar, viajam. O momento pede desprendimento.

d i v e r -
sificado, 

dinâmico, 
muito visu-
al, cenogra-
fia e baila-
rinos. Espe-
ramos todos 
v o c ê s ” , 
destaca a 
produção 

da banda.    
A  DJ  Cr i s 

Vibe, atração no Loun-
ge Eletrônico, também 
mandou seu recado. “Va-
mos tocar muita música 
eletrônica, muito funk, 
colocando todo mundo 
para dançar até o chão. 
Garanta já o seu ingresso 
e nos vemos lá”. O DJ 
Rene Monsanto falou 
sobre sua expectativa 

para o Baile do Hawaii. 
“A melhor possível, mi-
lhares de pessoas, É o 
Tchan! e todo mundo cur-
tindo. Eu e a Cris estamos 
montando uma playlist 
top, passando por várias 
vertentes da música ele-
trônica. Vamos tocar de 
tudo e vai ser bem legal. 

Contamos com todos 
vocês. Valeu!”. 

Ingressos
Além do Plan-

tão de Vendas, é 
possível garantir 
ingressos em di-
versos pontos de 
Indaiatuba e Salto, 
para Pista (associa-
dos e convidados), 
Área VIP Open 
Bar (associados e 
convidados), além 
de opções para 
estudantes, ido-
sos (com idade 
igual ou supe-
rior a 60 anos) 
e professores, 
com venda ex-
clusivamente em 
dinheiro. 

O  P l a n -
tão de Vendas 

do Clube 9 fica em sua 
sede social, localizada 
na Avenida Presidente 
Vargas, 2.000, Vila Ho-
mero. É possível adquirir 
o ingresso em até três ve-
zes no cartão de crédito. 
Para mais informações, 
ligue (19) 3825-8233 ou 
acesse www.clube9.com.
br/baile-do-hawaii/. 
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PONTOS DE VENDA
INDAIATUBA
Vizzent Calçados
Avenida Ario Barnabé, 1.478 – Jardim Morada do Sol
Avenida Geraldo Hackmann, 552 – Cecap
Rua Padre Bento Pacheco, 1.022 – Centro
Rua Cerqueira César, 837 – Centro
Polo Shopping Indaiatuba – Loja 139
Alameda Filtros Mann, 670 – Jardim Tropical
Suzzara Calçados
Avenida Presidente Kennedy, 1.335 – Cidade Nova
Jhow’s Surf Street 
Avenida Geraldo Hackmann, 328 – Cecap
Pinduka’s Chopp Bar
Avenida Presidente Kennedy, 1.135 – Cidade Nova 
SALTO
R1 Jeans
Rua Nove de Julho, 836 – Centro
Baile do Hawaii 2019
Data: 23 de novembro - Horário: 22 horas - Local: Clube 
9 de Julho - Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2.000, 
Vila Homero, Indaiatuba (SP)
Atrações: É o Tchan!, Banda Celebration e DJs Rene 
Monsanto e Cris Vibe - Classificação: 16 anos
Site: www.clube9.com.br/baile-do-hawaii/



Casamento de Leocádia Libia. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente. 

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. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo
Adelaide Decorações

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

Aline e Xavier, da Predial Imóveis, recebendo o Troféu Frutos de 
Indaiá como o melhor corretor. Parabéns!

Lucas, do Lava-Jato Irmãos Soster com Edson da dupla Edson 
e Hudson

Ivan com sua 
linda Luna, 
para vacinação 
na Clínica 
Bicho Amigo.

Camila saboreando as delicias do restaurante Kostela 
do Japonês

Mãe Valéria com seu filho Henrique, saboreando a 
maravilhosa costela super macia do Kostela do Japonês Dr. Yong Baicho 

recebendo o Troféu 
Frutos de Indaiá 
placa e certificado 
como o melhor 
Cirurgião Plástico
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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

Beignets
A comida é fascinante! Ela acompanha a história e vai 

conectando culturas e achei essa a melhor forma de introdu-
zir esse delicioso pão frito, bem comum em várias culturas e 
que foi adotado pelos brasileiros como o bolinho de chuva 
e o sonho. 

De origem francesa, o Beignets é um pão superleve, frito 
por imersão e salpicado com açúcar. Sabemos que a fritura 
não é uma técnica muito utilizada na França, ela que foi in-
troduzida ao longo dos anos. Alguns historiadores acreditam 
que foi através da exploração dos franceses pela costa medi-
terrânea de Andaluzia, região espanhola de domínio islâmico 
durante o século VIII, que explica o uso de panela de metal 
pelos exploradores, para suportar frituras por imersão em 
altas temperaturas.    

A técnica alcançou os Estados Unidos com colonização 
francesa na cidade de Nova Orleans, que fez do Beignets 
parte das comemorações do Mardi Gras, a terça-feira gorda, 
a festa de carnaval mais conhecida da cidade. Os melhores 
bolinhos podem ser degustados no Café Du Monde, onde 
são fritos em gordura suína e servido com uma xicara de café 
com leite.

Comida é isso: cultura, história, sabor e conforto! O Beig-
nets é extravagancia, é comer com prazer e sem culpa. Con-
vido os leitores para o Festival Sabores das Águas, que acon-
tece nos dias 22 a 24 de novembro, no Parque Ecológico, em 
Indaiatuba. O Simetria Restaurante estará participando da 
primeira edição deste evento e um dos pratos que preparei 
para o menu é esse delicioso pão frito.

Espero vocês!

Essa semana vale exaltar o burguer vegetariano! Quem 
experimenta aprova. Feito no próprio restaurante Grenelle Gastro 
Pub, com um mix de cogumelos, batata, lentilha, arroz integral 
e muito amor! Todos os hambúrgueres do cardápio podem ser 
substituídos por essa delícia! Vem provar! Avenida Conceição, 
250. *Válido apenas para consumo na casa.

Juliana da Babbo Indaiatuba com Helga e Anderson, no Chá de 
Fraldas do Ivan, que aconteceu no dia 18/11 na Babbo Indaiatuba. 
Parabéns Helga e Anderson que o Ivan venha com muita saúde.

UniMAX começa a receber novos alunos do curso de Medicina 
de Indaiatuba

José, Carlos e Marcos no Jirau Restaurante

Felipe da Indaia Pescados com o amigos Lucas que fez uma visita 
e aproveitou para conferir as novidades em frutos do mar

Fani e Miguel no Cintra Restaurante

Equipe Dicasa Móveis sempre pronta a atenter seus clientes 
com muito carinho

A equipe da Invest Center, Tainá, Saburo, Cleide, Léa e Mirlene 
recebendo do Mais Expressao um delicioso Bolo da Madre
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ANIVERSARIANTES DO MÊS - Novembro 

Na noite do dia 19/11, a Design Gabriela Rodrigues, juntamente 
com sua mãe Lúcia Helena, da Latitude Jewelry, fizeram o 
lançamento da Coleção “ Latitude” de joias inspirada na Pioneira 
da Aviação nos EUA, a americana Amelia Earhart, são jóias 
com design bem diferenciados, muitas delas são de design em 
formato de rotas aéreas, estrelas e a rosa dos ventos, um trabalho 
belíssimo em ourivesaria, que encantaram a todas e todos 
presentes no evento, que foi um sucesso, o evento aconteceu no 
espaço Saltoral de Renata Pereira com sua deliciosas guloseimas.

Na chuvosa noite do dia 14/11, aconteceu a inauguração do Seu 
Jorge Boteco, localizado no antigo endereço do Quintal da Vó. 
Jorge Pereira e sua esposa Vânia, receberam os amigos e futuros 
clientes, com toda a alegria e carinho, que lhes são peculiar, 
embora a chuva deu uma atrapalhadinha de início, mas mesmo 
assim os convidados vieram, os amigos, e os de principalmente de 
Elias Fausto, para homenagear o amigo Jorge, Fernanda Bugallo, 
fez um excelente trabalho de assessoria e de cantoria também. 
O que falar das comidinhas da casa, todas deliciosas, e a cerveja 
bem geladinha, como o povo gosta. presença notada do Ator 
Nando Almeida, sempre uma simpatia de pessoa, e a  animação 
ficou por conta de Leo Luchesi. Parabéns Jorge e Boa Sorte!

Sábado de sol forte, e o nosso 
Tornados jogou muito na disputa 
da Taça Renato Colichio, contra o 
Lechuza, jogo já tradicional, e anual, 
sempre no combate entre Tornados 
e  Lechuza, este ano quem saiu 
vencedor foi o Tornados  em um 
score de 64 X 12. Avanti Tornados 
e Parabéns Lechuza. Encontro de 
grandes amigos, em homenagem 
a um irmão que nos deixou...”mais 
um ano sem Renato, mais um ano 
com Renato”. Que essa harmonia 
e amizade sejam eternizadas por 
esse evento. Hip hip Renato!!!

Indaiatuba foi a cidade escolhida para o lançamento da 
1a. edição do Festival Gastronômico Sabores das Águas. 
Dos mesmos organizadores do já consagrado Festival 
Gastronômico Itinerante Sabores da Terra, lançado também 
em Indaiatuba em 2015, o novo projeto mantém o propósito 
de valorização da gastronomia local e regional, do pequeno 
produtor e do resgate das receitas históricas, mas tendo como 
protagonista as riquezas gastronômicas dos mares e rios.

A banda Os Imortais promove, no dia 24 de novembro, o show 
Legião do Bem, em Indaiatuba (SP). O evento, que acontece no 
Ciaei (Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba), 
integra a programação do Festival de Verão da cidade e será 
em prol da Casa da Criança de Indaiatuba e dos Vicentinos 
(Dispensário Antônio Frederico Ozanam). Na ocasião, os músicos 
realizarão um tributo à banda Legião Urbana, a partir das 19h. O 
ingresso é obtido mediante doação de 1 litro de leite e poderá ser 
trocado a partir do dia 18 na Secretaria de Cultura.

GERALDO MAGELA
 DA SILVA 19/11

ARIANE SOFIA PEREIRA 
PELEGRIN 20/11

THAMIRES CRISTINA 
ANTONIO 23/11

ELAINE SANTA SILVA 
FERNANDES COSTA 19/11

AMANDA PEREIRA WELLER 
25/11

FILIPE CARVALHO PONTES 
REIS 26/11

SIVAL SILVA DOS 
SANTOS 20/11

DIEGO TIENE
 SILVA 27/11

RENATA DA SILVA 
TIMOTEO 21/11

MARCELO FERREIRA 
NASCIMENTO 21/11

IARA SILVA TERRINHA 
20/11

EDLAINE ROCHA 
RIBEIRO 29/11

SIRLENE MORAIS 
MENDES 23/11
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Nesta sexta aproveite para conhecer o Restaurante Mei Mei no 
Polo Shopping e curtir o Show com John Camargo.

Laila e sua equipe do Armazém dos Sabores convida vocês, para 
conhecerem a loja e seus produtos, dentre eles sua linha de chás, 
especiárias, castanhas, cereais, farinhas, temperos e grãos, além de 
produtos zero lactose, açúcar e glúten. A loja está muito completa e você 
que se preocupa com um alimentação saudável, não pode deixar de 
conhecer. Fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 3.917.

C h e g o u  e m 
Indaiatuba no dia 
14/11  o Assai 
Atacadista, com 
muitas ofertas a 
inauguração foi um 
sucesso. O Mais 
Expressão deseja 
mui to sucesso. 
Na foto Belmiro 
Presidente da rede 
Assai no Brasil.

Inaugurou no 
dia 14/11 o 
Boteco Seu 

Jorge, uma casa 
com requinte, 

saborosos 
pratos e chopp 

geladinho. 
Parabéns Vania 
e Jorge, o Mais 

Expressão 
deseja muito 

sucesso.

Inaugurou no dia 18/11 a Boutique Maria Julieta, moda feminina 
e acessórios. Parabéns Sandra e Juliana a loja esta linda. O Mais 
Expressão deseja muito sucesso.

Da direta pra esquerda Hudson Lima (vice presidente da 
Câmara de comércio da Eslováquia, Gaspar, Cônsul da 
Eslováquia  Renato WernerA DRBA é uma clinica estética, com varias especialidades, dentre 

elas nesta semana vamos citar uma delas a acupuntura, que é 
uma técnica da Medicina Oriental que veio para arrasar, seja a 
sua necessidade dor, ansiedade, insônia, melhoria de qualidade 
de vida ou até mesmo estética, a acupuntura é uma ótima opção. 
Agende já uma avaliação. (019) 3834-5049 ou (019) 98342-9928. 
O Dr. Bruno e a Dra. Rebeca aguardam sua visita.

No dia 18/11 o Jornal Mais Expressão recebeu uma moção do 
Vereador Massao Kanesaki dando Congratulações ao Grupo Mais 
Expressão , pela organização do 14° edição do Frutos de Indaiá 
, realizada no Clube 9 de Julho no dia 9/11. Nós do Grupo Mais 
Expressão agradecemos pelo reconhecimento do nosso trabalho. 

Dione Bueno, Sergio J.Bueno, Maria Cecilia, Giovanna e Murilo, 
estiveram na pizzaria Torrelaguna para curtir a noite e saborear 
uma deliciosa pizza.

Moção de Massao Kanesaki dando congratulações ao aluno 
do Colégio Rodin, Arthur Nanaumi, pela medalha de ouro na 
Olimpíada Nacional de Ciências de 2019. Parabéns Arthur.

O Papai Noel ja chegou no Polo Shopping, a decoração esta linda, 
e tem a Fantástica Fábrica de Natal, a visitação é gratuita e os 
horários são de segunda a sexta das 14hs as 20hs, Sábado das 
12h as 20h e Domingo e feriados das 14hs as 20hs.
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negócios & classificados
Nº 874

CA08549 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC 80 m²02 dor-
mitórios (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, garagem 
para 01 auto, a poucos metros do parque ecológico e 
GOOD BOM R$ 1.150,00 + IPTU

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

VENDA

TE05905 - VALE DO SOL - AT 1.000m2 - TERRENO RESI-
DENCIAL TODO CERCADO COM ALAMBRADO- SOMENTE 
VENDA R$ 240.000,00.

RESIDENCIAL SALTO VILLE- SALTO SP - AU. 49 m² - 02 
dormitórios, sala dois ambientes, ambientes Integrados, 
banheiro social, garagem para 01 auto, porcelanato ma-
deira, excelente acabamento, cozinha planejada, ilumina-
ção em LED, Teto rebaixado c/ sanca iluminada na sala, 
acabamento Refinado. R$ 160.000,00

CA08576 - VILA SUIÇA - AT 324M² AC 200m² - 03 dorms, 
sendo 01 suíte com closet planejado, ar condicionado e 
porta de correr. 01 WC social. Sala ampla com pé direito 
alto. Lavabo. Cozinha planejada. Copa. Churrasqueira fe-
chada com móveis planejados/embutidos/mesa e lavabo. 
Churrasqueira fechada com móveis planejados/embu-
tidos e lavabo. FUNDOS: Lavanderia e quintal. Garagem 
para 04 carros sendo 02 cobertos. R$ 900.000,00 ESTUDA 
PROPOSTA E ACEITA 50% EM PERMUTA POR IMÓVEIS.

CA08566 - JARDIM NOVO HORIZONTE - CASA TÉRREA - 
AT 260m², AC 190m², 02 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), 
Sala de Estar e Jantar, WC Social, Cozinha Planejada, Quin-
tal, Edícula C/ Churrasqueira, Banheiro Auxiliar, Área de 

Serviço e Garagem p/02 Autos Cobertos - R$ 550.000,00

CA08564 - AT 250 m² - AC 171 m² - CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL VIENA - Sobrado com 3 dormitórios sendo 
1 suíte com closet, WC Social, Sala 2 ambientes com pé 
direito alto, Escritório, Lavabo, Cozinha Integrada, Lavan-
deria, área gourmet com churrasqueira, Piscina aquecida 
com hidromassagem, Jardim Interno e Externo, Prepara-
ção para Ar condicionado, preparação para energia solar, 
Iluminação toda em led, 4 vagas de garagem sendo 2 co-
bertas. R$ 890.000,00.  Avalia parte de pagamento por 
terreno em condomínio.

CA08567 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT.130 m² AC.129,65 
m² - 03 dormitórios(01 suíte), 02 salas, cozinha planeja-
da(forno elétrico, cooktop, e microondas), despensa, es-
critório, lavabo, wc social, garagem para 02 autos, porão 
com 30m², 03 ar condicionados, espaço gourmet com 
churrasqueira e forno para pizza. R$ 550.000,00

CA08557 - MONTE SERRAT - AT. 1125 m² AC. 395 m² - 3 
suítes com closet, sala de banho e closet externo, escri-
tório com acesso independente, sala de estar, sala de tv 
e jantar integradas, lavabo lavanderia, cozinha planejada 
com ilha, área gourmet com banheiro, garagem para 3 
autos coberta. Casa possui aquecimento solar, cisterna 
com captação integral de água da chuva (7.000 litros), 
encanamento já preparado para a piscina, pomar em for-
mação e jardim externo com iluminação embutida. R$ 
1.250.000,00. Estuda permuta por casa em condomínio.

CA08555- RESIDENCIAL DONA LUCILLA - AT 357,50m² AC 
214,50m² - 03 suítes (sendo 01 com closet) , WC social, 
lavabo, sala de star e sala de jantar com pé direito alto, 
cozinha, área gourmet, área de serviço, quintal, esqua-
drias em alumínio branco, banheiros entregue com box e 
metais (exceto ducha), área interna com piso porcelana-
to, churrasqueira de bancada em granito, com braseiro, 
ótima localização, próximo a clínicas, escolas particulares 
e academias, garagem para 02 autos, R$ 990.000,00

LOCAÇÃO

P04631 - CENTRO - AU. 60 m² - 01 dormitórios, WC social, 
sala 02 ambientes, sacada, cozinha, lavanderia, garagem 
para 01 autos. R$ 1.200,00 + COND + IPTU

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - AU. 
116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC social, sala com 
living, varanda gourmet, cozinha, lavanderia, 02 vagas co-
bertas. Residencial com duas torres de 19 andares, sendo 
2 apartamentos por andar com estilo neoclássico, prepara-
ção para ar condicionado, garagem coberta para 2 carros e 
área de lazer completa (piscina, playground, salão de festa 
e jogos, brinquedoteca, fitness, mini quadra poliesportiva, 
espaço grill e sauna). R$ 2.700,00 + COND. + IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios (sen-
do 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambientes, varan-
da gourmet aberta (sem a churrasqueira), cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 carros cobertos. OBS.: Preparação 
para ar condicionado na sala e nos dormitórios. ÁREA CO-
MUM DO CONDOMÍNIO: Salão de Festas. R$ 1.600,00 + 
cond. + IPTU.

GL00404 - VITORIA MARTINI - AT 500,00m² - AC 407,26m² 
- PAVIMENTO TÉRREO 313,31m² - PAVIMENTO SUPERIOR 
93,95m². Galpão Industrial com pé direito de 8 metros, 
copa e WC feminino e masculino. ENTRADA PARTE INFE-
RIOR: Recepção com wc para deficientes. ENTRADA PARTE 
SUPERIOR: Escritório com 2 wcs. FRENTE: 02 vagas para 
clientes. LOCAÇÃO R$ 6.000,00 + IPTU R$ 56,OO.

CA08570-AT.150m² AC.115m²-MONTREAL RESIDENCE- 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte, Wc social, sala, cozinha 
americana com armários, garagem para 02 autos. R$ 
2.500,00 + COND.+ IPTU. ENTREGUE EM DEZEMBRO

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

CH01767 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000,00m² - AC 216,80m² - CHÁCARA com 
03 dorms (sendo 01 suíte). Todos os dormitórios com armários planejados 
e  todos os WCs com Box Blindex e gabinetes. Salas de Estar,  de Jantar, de 
TV com escritório planejado. Lavabo. Cozinha planejada. Despensa planeja-
da. Lavanderia fechada com WC social. Imóvel todo avarandado com portas 
balcão. 04 vagas de garagem, sendo 02 cobertas. ÁREA EXTERNA: Piscina 
Raia.  Churrasqueira com pia e pergolado . Paisagismo Completo. VENDA R$ 
1.200.000,00 (aceita permuta por terreno em cond. fechado até 200 mil).

AP04462 - AU.182 m²- ATENAS - Excelente apartamento com 03 Dormitórios, 
sendo 02 suítes com closet, wc social, sala, cozinha, lavanderia, totalmente mo-
biliado inclusive com utensílios, com elevador privativo, 03 vagas de garagem.R$ 
3.900,00 + COND. + IPTU.  APARTAMENTO MOBILIADO

CA08505 - MORUMBI - AT. 125 m² AC. 147 m² - sobrado com 3 dormitórios (1 suí-
te, sendo 2 com varanda), wc social, sala ampla, escritório, lavabo, copa, cozinha, 
lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Casa nova com porcelanato e 
portão eletrônico. R$ 1.900,00 + IPTU

CA08571 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220,45 m² - 3 suítes 
planejadas com ar condicionado, cozinha planejada com cooktop, forno e 
coifa, sala ampla para 2 ambientes (sendo a de TV com planejados), lavabo, 
lavanderia planejada, área gourmet completa e piscina. garagem para 2 
autos coberta e 2 descobertos. Excelente imóvel com a opção de locação 
mobiliada (consulte nossos corretores as condições). R$ 6.000,00 + Con-
domínio + IPTU

CA08521 - RESIDENCIAL PORTAL DAS ACÁCIAS -  AT 130m² AC 78m² 03 dormi-
tórios (sendo um suíte) WC social, cozinha, sala de estar, área gourmet, garagem 
para dois autos, o  imóvel será entregue com 02 ar condicionado instalados, plane-
jados 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.

CA08450 - VILA FORMOSA - AT 130,06 - AC 77 - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 
320.000,00.
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ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ 
DIREITO DE 6M DE ALTURA, JARDIM 

EMBAIXO DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, ILHA 

GRANDE NO CENTRO E COOKTOP 
E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 

AMPLO, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, FORNO PIZZA, FOGÃO 
DE LENHA, VARANDA NAS PORTAS 

DOS QUARTOS E NA FRENTE DA 
COZINHA. GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E DESCOBERTA PARA 04 

CARROS. R$ 1.100.000,00

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 CASCATAS, 
PEIXES ORNAMENTAIS, GARAGEM 
PARA 06 CARROS. TODOS OS AM-
BIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVAN-
DERIA, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA. 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 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM IN-
DAIATUBA TERRENOS DE 150M² COM 
ENTRADA DE R$ 14.000,00 E SALDO 

EM ATÉ 144 PARCELAS

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M²  R$ 117.000,00

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, INFRAES-
TRUTURA  COMPLETA COM PISCINA 
, QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 

FESTAS,ACADEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMEN-
TOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M²  R$ 200.000,00

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

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DIS-
TRITO EMPRESARIAL

TERRENOS A PARTIR DE 488,87 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
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, ESCRITO-

RIO E WC. R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0003
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE,SALA, COLPA, 03 WC, GARAGEM 
PARA 04 CARROS. EDÍCULA COM 01 

QUARTO, 01 WC. R$ 450.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC , QUINTAL. R$ 450.000,00  ( 
ACEITA PERMUTA IMÓVEL DE ME-

NOR VALOR )

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZINHA, 

CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á LENHA, 
LAVANDERIA, GARAGEM PARA 05 

CARROS, POMAR, JARDIM. NÃO TEM 
PISCINA. R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PARA 02 
CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.

R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 
SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE SERVI-

ÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AM-
PLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO 

SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 02 DESCO-

BERTOS. R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 
COM: SALA, LAVABO, COZINHA, LA-
VANDERIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM COBERTA PARA 02 CAR-
ROS 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 SACADA, 
02 SALAS, COZINHA PLANEJADA, 
COM FORNO E FOGÃO, 04 WC, LA-

VANDERIA, EDÍCULA COM 01 QUAR-
TO, 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 PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO 
E COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR 
COM VARANDA), SALA DE TV COM 

LAREIRA ELETRICA , COZINHA PLA-
NEJADA EM AMBIENTE INTEGRADO 

COM SALA DE JANTAR, INCLUI 
FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 
LAVABOS, LAVANDERIA, AREA DE 
CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU 
ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 CAR-
ROS. 300M² DE TERRENO 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 GA-

RAGEM. R$ 680.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA 
+ SALÃO COMERCIAL + KITNET 

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, DESPENSA, 

AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 
PARA 02 CARROS. SALÃO DE 90M² 
NO PISO SUPERIOR. KITNET COM 
01 DORMITÓRIO,SALA, COZINHA,  
ESTRUTURA PARA PISCINA. R$ 

900.000,00 – ( ACEITA  PERMUTA ATÉ 
50% DO VALOR)

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

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, 

COZINHA, 02 WC,QUINTAL, EDÍCU-
LA, GARAGEM. AREA DO TERRENO 

420M² 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 

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

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-
RAGEM PARA 02 CARROS. ACEITA 

PERMUTA  NA CIDADE DE INDAIATU-
BA.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 ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 
02 WC, AREA DE SERVIÇO, QUARTO 
DE DESPEJO, GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 320.000,00

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

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

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$ 350.000,00

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, COZI-
NHA,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 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M²

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXI-
MO AO HAOC.
R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
COZINHA, ÁREA GOURMET, GARA-

GEM 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, PISCI-

NA, 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, COZINHAPLA-
NEJADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 
02 CARROS. DORMITÓRIOS, COZI-
NHA, E BANHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLA-

NEJADO, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA CO-

BERTA. R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPA-
RADA DA COZINHA, 01 WC, E UMA 

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 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁ-

RIOS PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

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

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA R$ 280.000,000 
+ R$ 200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 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 SERVIÇO 

WC,01 VAGA GARAGEM. 
R$ 290.000,000

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA0002
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 

WC, AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 110.000,00

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

REMULO ZOPPI – CA0000
CASA DA FRENTE: 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC.
CASA DE FUNDO: 01 DORMITÓRIO, 
COZINHA, WC, GARAGEM PARA 02 

CARROS. R$ 190.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 
02 WC, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS.  
R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA 

POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM 
INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE, SALA, COZINHA, 02 WC.
 GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 250.000,00
  

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

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

JARDIM CALIFORNIA – SL00376
SALÃO DE 50M², COM 02 WC.

R$ 900,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

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 SA-
LAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-

CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFANTIL. 
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)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA 
MARTINI GALPÃO COM MEZANINO, 
REFEITÓRIO, COZINHA, ESCRITÓ-

RIOS, WC, AREA FABRIL 368M².
R$ 6.200,00

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 

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

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

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

VILA COSTA E SILVA – CA0000
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, QUINTAL E GA-
RAGEM. R$ 850,00 – IPTU INCLUSO

VILA FURLAM – CA0000
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

WC, LAVANDERIA, GARAGEM
R$ 900,00 – IPTU INCLUSO

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03178

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM.

R$ 1050,00 + IPTU R$ 50,00

JARDIM PAU PRETO – CA03167
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE , 
SALA, COZINHA, 02  WC, GARAGEM 

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 DOS ITAMARACAS- CA03170
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE,-

SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS. 
EDÍCULA COM  01 DORMITORIO E 
WC. R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 185,00

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMER-
CIAL, COM 05 QUARTOS, 04 BA-

NHEIROS, 03 SUITES, SALA, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

PARA 02 CARROS. R$ 4.500,00

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, GARA-
GEM 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  ( INCLUSO COND. E 

IPTU ).

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1000,00 ( INCLUSO 

COND. E 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 AMBIEN-

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

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM.
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 GARA-
GEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO 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 

(CONDOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUI-
TES 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 
(CONDOMINIO) 

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

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 VAGAS

R$ 190.000,000



B3Imóveis

AP00610 – APARTAMENTO – CECAP - 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço 
e garagem. - R$ 1.000,00 (Valor com condomí-
nio e IPTU embutido).
AP00726 – APARTAMENTO MOBILIADO – 
JARDIM SANTIAGO- 03 Dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro e garagem 02 va-
gas. - R$ 1.400,00+Condomínio.+IPTU.
CA03533 – CASA (Piso Superior) – JD PAU-
LISTA- 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço.  R$600,00+IPTU.
CA03889 – CASA – JD OLIVEIRA CAMARGO - 
02 Dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço. Garagem 02 vagas.  R$650,00+IPTU.
CA01943 – CASA – JD MORADA DO SOL - 01 
dormitório, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem para 01 carro.  R$700,00+IPTU.
CA02920 – CASA – RESIDENCIAL MONTE 
VERDE - 02 dormitórios, sala, WC, área de ser-
viço, cozinha e garagem. R$1.100,00+IPTU.

CA03926 – CASA – JARDIM HUBERT - 02 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC, sala, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem 01 vaga. – 
R$ 1.150,00+IPTU.
CA02572 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 
dormitórios, sala, cozinha, WC, área de serviço,  
e garagem para 02 carros + quartinho nos fundos. 
– R$ 1.150,00+IPTU.
CA02827 – CASA – JD PAULISTA (Piso Supe-
rior) - 03 dormitórios, 01 suíte, sala, lavabo, cozi-
nha, lavanderia, 01 vaga com portão eletrônico. 
R$1.350,00+IPTU.
CA03918 – CASA – CIDADE JARDIM - 02 Dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço, área gourmet com churras-
queira no piso superior e garagem 02 vagas. 
– R$ 1.500,00+IPTU.
CA03917 – CASA – PQ. RES. INDAIÁ - 03 dormi-
tórios, 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

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico  
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,la-
vanderia,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$180 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, 
Cozinha, Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$200 MIL – 1 dormitório, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. 
Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitório com suíte, sala, 
cozinha, dispensa, banheiro e lavanderia.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios ,sala, co-
zinha, banheiro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD.REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 ambien-
tes,coz americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banhei-
ro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários 
),sala,coz com armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,garagem
CA351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,lavabo,la-
vanderia,garagem
CA367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala,co-
z,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, garagem.
CA316 – 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, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito 
alto integrada com coz, lavabo, lavanderia, área gourmet,piscina,chur-
rasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD.TROPICAL -  R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suí-
te, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem coberta para 2 

carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala 
de estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário 
em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavan-
deria, hall de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms (1st0,sala de 
estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobiliado, ar condicionado, gara-
gem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala, coz pla-
nejada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$ 310MIL - 3 dormitórios, sala de estar, 
cozinha, 2 banheiros , sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.

TERRENOS    

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

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

TE02 – JD.PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$300 MIL – 360m²
TE13 – JD.PAULISTA CONDOMINIO EURO PARK – OPORTUNIDADE 
R$210 MIL – 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD.CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita per-
muta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 JD.PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda 
Fit a partir do ano 2018.

CHACARAS E SITIOS

SI909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dispensa,casa 
de caseiro,churrasqueira,sauna,mina d’água,lago com peixe,pomar,cai-
xa d’água com 20000 L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da 
chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavanderia,va-
randa,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a lenha,pomar,gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet,sala 
de estar e jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de empregada,-
sacada,piscina,churrasqueira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sa-

la,coz e wc,pomar,cerca elétrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar 
conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de 
madeira,todo gramadp,pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 como-
dos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente 
com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos venden-
do outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

IC12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA - 2dor-
ms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros.
 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem
CENTRO – R$900,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,com entrada para carro
PQ. DAS NAÇÕES – R$ 1600,00 – 3dorm, sala, coz, copa, wc, gara-
gem pra 2 carros coberta.
CENTRO – R$750,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. MORADA DO SOL – R$ 1050,00 - 2 dorms, sala, coz, wc, garagem

APARTAMENTOS

CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc
VILA FURLAN – R$ 1400,00 – 2 dorm (1 c/armário), sala, coz planeja-
da com fogão, wc, lavanderia planejada, garagem. 

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas, cada 
uma com wc, sala 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 -con-
dicionado, pia, espaço para esterilização, salas com wc privativo. Inclu-
so : secretária, água, luz, telefone, iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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



B4 Imóveis

CASAS

CA00170-ESPLANADA 1- 03 suítes + dep em construção ......... 
...............................................................................R$ 590.000,00
CA00164-JD DOS COLIBRIS- 03 dorms c/ suíte + Dep .............. 
...............................................................................R$ 345.000,00
CA00086-VILA ALMEIDA-03 dorms + dep. Comercial ................ 
...............................................................................R$ 500.000,00
CA00134-JARDIM ELDORADO-03 doms+ dep 02 vasgas ......... 
...............................................................................R$ 350.000,00
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
CA00014-GREEN VILLAGEM-03 dorms + dep 2 vagas. ............. 
...............................................................................R$ 500.000,00
CA00217-REIDENCIAL VIENA-03 dorms +dep 2 vagas. ............ 
...............................................................................R$ 750.000,00

APARTAMENTO

AP00053-PIAZA 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
AP00051- SOLAR DOS SABIÁS- 02 dorms + depR$ 350.000,00 

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/ 
piscina. ..................................................................R$ 480.000,00                                                
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas  
...............................................................................R$ 700.000,00  
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ pisci-
na...........................................................................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
TE000158-BRESCIA- 206M .................................R$ 150.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ................R$  280.000,00
TE00153-JARDIM BELO HORIZONTE 150M. ....R$  170.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M. ......................R$ 150.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas .......... 
.......................................................................... R$ 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 
vagas ................................................................ R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 
vagas ................................................................ R$ 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 
vagas ................................................................ R$ 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 vagas ......... 
................................................................R$ 2.300,00+cond+iptu
CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas. ... 
.................................................................R$ 6.000,00+com+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas. ................... 
................................................................R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00198-AMSTALDEN- 04 suítes +dep 04vagas ....................... 
................................................................R$ 3.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00059-PORTAL DAS FLORES- 2 dorms + dep 1 vaga. .......... 
.................................................................R$ 1.200,00 cond+iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ eleva-
dor. ...........................................................R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga 
..................................................................R$1.800,00 cond+iptu
AP00035-JARDIM REGENTE- 02 dorms, + dep+ 01 vaga. ......... 
.................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas  
.................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00051-SOLAR DOS SABIÁS-02 dorms +dep ......................... 
....................................................................R$ 600,00 cond+iptu

TERRENOS

TE00134-CIDADE NOVA-402m ......................  R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m. ....................... R$ 1.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS............ R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. ............. R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ............................... R$ 900,00+ iptu

GALPÕES

GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m- ...... 
.......................................................................... R$6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ................... 
...................................................................... R$  10.000,00+iptu.
GL00018-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 vagas ..... 
..................................................................... R$ 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

JARDIM BELA VISTA: OPORTUNIDADE! CASA EM LOTE DE 250M² SENDO NO PAVIMENTO INFERIOR: 2 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, WC, LA-
VANDERIA, E NO PAVIMENTO SUPERIOR: EM CONDIÇÕES DE SEMI ACABAMENTO 2 SUÍTES + 1DOMRMITÓRIO. DE R$ 280,000 POR R$ 250,000,00 
ACEITA ENTRADA E PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

•  ref. site 933881 -  Parque das Nações – 2 dormt/ sala / coz / 
wc / lavand / gar R$ 1.500,00 + IPTU / R$285.000,00

•  ref. site 896702 - Vertentes De Itaici - 3 dormt/ 1 suíte/ 
coz planej/ fogão/ sala 2 amb/ sacada/ lavand/ wc / 2 gar – 
R$1.700,00 + cond + iptu / R$460.000,00

•   ref. site 629702 - Jardim Mantova - 3 dormt/ 1 suíte/ clo-
set/ sala 2 amb/ coz/ área gourm churrasq/ coz/ lavand / 4 gar 
R$590.000,00

•  ref. site 397502 - Jardim Morada do Sol - Piso Superior – 2 
dormt / sala / coz /wc / lavand / gar R$1.000,00

•   ref. site 105251 - Duetto Di Mariah – 3 dormt / 1 suite/ sala / 
coz / wc/ lavand / varand / churrasq / gar R$1.800,00 + COND 
+ IPTU

•  ref. site 811802 - Carlos Aldrovandi – 2 dormt/ sala / coz/ wc 
/ lavand/ gar R$1.300,00 + IPTU

•  ref. site 878702 - Nova Veneza - 2 dormt / sala/ coz/ lavand/ 
wc / 2 gar R$225.000,00

•   ref. site 76262 - Jardim do Sol – Fundos – 1 dormt/ sala / coz 
/ wc / lavand / gar – R$800,00

•  ref. site 490802 – DUE - 3 dormt / 1 suite/ sala/ cozinha/ va-
randa/ wc / lavand/ sacada/ 2 gar R$2.800,00 + COND + IPTU 
– R$845.000,00

•  ref. site 869702 – Jardim Piemonte - Terreno de 300,00 m² 
R$180.000,00

•  ref. site 437702 - Residencial Sabiás - Terreno em avenida, 
de uso misto com 150m² R$98.000,00

•  ref. site 279602 - Nova Veneza - 3 dormt/ 1 suite/ sala/ coz/ 
wc / lavand /garagem coberta R$1.400,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada SalgadosMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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ANALISTA DE INFORMÁTICA – Supe-
rior completo ou Cursando. Experiência 
em desenvolvimento de sistemas. Co-
nhecimentos em report services e pro-
gramação. Inglês intermediário.

ANALISTA DE SIGWEB – Superior 
completo. Experiência na área de de-
senvolvimento e projetos de sistema. 
Conhecimentos na linguagem SQL.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
Experiência em limpeza de piscinas, 
corte de grama e pequenos reparos. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos 
e aos finais de semana. 

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Supe-
rior completo ou Cursando em Contabi-
lidade, Direito ou Administração. Dese-
jável conhecimento em licitação pública. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros 
da empresa na Região de Campinas. 
Pacote Office.

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

CONSULTOR (A) COMERCIAL – En-
sino médio completo. Pacote Office. 
Experiência em prospecção de clientes 
e negociação comercial. Desejável ex-
periência em agência de empregos ou 
terceirização de serviços. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região. 

GERENTE DE VENDAS – Experiência 
na função. Desejável em empresa do 
Ramo de Material para construção.

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Experiência em tarefas 
administrativas. Disponibilidade para 
trabalhar em escalas e turnos. CNH 
categoria B.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – 
Possuir Curso de NR 10, NR 11 e BR 35. 
Experiência em manutenção preventiva 
e corretiva em sistema de Climatização. 

OPERADOR DE TORNO CNC – Expe-
riência na função. Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho. 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Expe-
riencia em manutenção elétrica e mecâni-
ca de máquinas injetoras. Para trabalhar 
em empresa na cidade de Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experi-
ência na função em empresas do Ramo 
Plástico (Injetoras). 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.

Fundamental incompleto

Auxiliar de corte - 1 vaga
Balconista - 1 vaga

Borracheiro (a) - 1 vaga
Costureiro (a) - 1 vaga
Cozinheiro (a) - 1 vaga

Operador (a) de caixa - 1 vaga
Repositor (a) de mercadorias - 1 

vaga
Serralheiro (a) - 1 vaga

Fundamental completo

Chapista de lanchonete - 1 vaga
Jardineiro (a) - 1 vaga

Manicure - 1 vaga
Oficial de serviços gerais - 1 vaga

Prensista - 1 vaga
Motorista carreteiro (a) - 1 vaga

Vigia - 1 vaga

Ensino médio completo

Arte finalista - 1 vaga
Auxiliar administrativo (a) - 3 vagas
Auxiliar administrativo (a) (estágio) 

- 1 vaga
Auxiliar de enfermagem - 2 vagas

Assistente de vendas - 1 vaga
Auxiliar de logística - 1 vaga
Auxiliar de padeiro - 1 vaga

Caldeireiro (a) - 1 vaga
Comprador (a) - 1 vaga
Cozinheiro (a) - 2 vagas

Eletricista de manutenção
 industrial - 1 vaga
Estoquista - 1 vaga

Marceneiro (a) - 1 vaga
Motorista de caminhão - 1 vaga

Soldador (a) - 1 vaga
Torneiro (a) mecânico (a) - 1 vaga
Vendedor (a) interno (a) - 4 vagas

Ensino técnico

Técnico (a) em enfermagem - 2 vagas

Superior completo

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) - 1 vaga

PCD

Auxiliar de logística - 1 vaga

EMPREGOS
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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-
rasquei ra ,  coz inha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
( ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , CO-
ZINHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA -
GEM P/01 CARRO . 
COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 175.000,00. 
(19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-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 lo-
tes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
Oferta  imperdível ! 
Morada do sol Rua: 
84 - Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e ga-
ragem para 02 autos 
em lote de 125m ², de 
R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada 
+ 50 x R$2.100,00 F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra
Oferta  imperdível ! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal 
e garagem para 02 au-
tos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por 
apenas: R$130.000,00.  
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha Ameri-
cana, 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 Sal-
to no Jardim Laguna 
- com 02 dormitórios 
sendo um suíte, cozi-
nha americana, garagem 
para dois autos, em lote 
de 180m2 + uma cháca-
ra de 1000m2 no bairro 
pedregulho em Indaiatu-
ba, por edícula em lote 
de 250m2 ou casa de ½ 
lote até r$310.000,00. F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Pau Preto comercial - 3 
dorms c/ + dep. 03 vagas 
de garagem. F.: (19) 
97171-4929 
Vilaggio di Itaici - 3 
dormitórios sendo uma 
suíte, sala dois ambien-
tes, cozinha planejada 
área de serviço, Chur-
rasqueira e pia. Aque-
cimento solar. Área de 
lazer completa. F.: (19) 
99166-8272
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de pa-
gamento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Acaba-
mento de luxo, 200 m2  
de área construída. Três 
suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia 
e espaço gourmet pla-
nejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra 
(R$ 220,41). Próximo ao 
Parque Ecológico. Aceito 
terreno ou apartamento 
em Indaiatuba, Cam-
pinas 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$280.000,00. 
Tratar direto c/ proprietá-
rio F.: (19) 3016-1685
Casa para venda em 
Condomínio Portal das 
Acácias - 2 dorm, sala, 
cozinha, área de serviço 
R$ 350.000,00. Correto-
ra Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Sobrado pra venda 
Dona Lucila - 3 dorm 
sendo 4 suítes 01 suíte 
master 01 dorm. no tér-
reo. Sala, cozinha, es-
critório, piscina, churras-
queira. R$ 1.200.000,00. 
Corretora Selma Ribeiro 
F.: (19) 98346-2299
Casa térrea NOVA Jar-
dim Esplanada II - 3 dor-
mitórios, sala, cozinha 
área de serviço garagem 
coberta e sem cobertura. 
R$ 620.000,00. Correto-
ra Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Venda Imperdível - 
Casa frente a 50 metros 
da praça Bonachello 
Bairro: Costa e Silva, 
Indaiatuba/SP. Casa 
com 03 vagas para car-
ro, sendo 01 coberta, 
03 dormitórios, guarda 
roupas embutidos, sala, 
copa, cozinha, banheiro, 
lavanderia. Casa fundo 
edícula, 01 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro. Com total de área 
construída 165m². Ter-
reno com 228m², por 
apenas R$390.000,00. 
Direto com proprietário. 
(OBS: Só terreno nes-
te bairro está valendo 
R$220.000,00) Fone: 
(19) 3875-4550
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quar-
tos,sala, cozinha ame-
ricana, garagem cober-
ta eárea de serviços 
A.T.125m² A.C. 99m². 
ValorR$210.000,00. 
Aceitacarro e Financia-
mento.F.: (19) 99124-
2964

 
CA03533 – CASA (Piso 
Superior) – JD PAU-
LISTA- 01 dormitório, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço.  
R$600,00+IPTU.

CA03889 – CASA – JD 
OLIVEIRA CAMARGO 
- 02 Dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço. Garagem 02 
vagas.  R$650,00+IPTU.
CA01943 – CASA – JD 
MORADA DO SOL - 
01 dormitório, cozinha, 
banheiro, lavanderia e 
garagem para 01 carro.  
R$700,00+IPTU.
CA02920 – CASA – RE-
SIDENCIAL MONTE 
VERDE - 02 dormitórios, 
sala, WC, área de servi-
ço, cozinha e garagem. 
R$1.100,00+IPTU.
CA03926 – CASA – 
JARDIM HUBERT - 02 
dormitórios (sendo 01 
suíte), WC, sala, sala de 
jantar, cozinha, lavande-
ria, garagem 01 vaga. – 
R$ 1.150,00+IPTU.
CA02572 – CASA – JD 
MORADA DO SOL - 
02 dormitórios, sala, 
cozinha, WC, área de 
serviço,  e garagem 
para 02 carros + quar-
tinho nos fundos. – R$ 
1.150,00+IPTU.
CA02827 – CASA – JD 
PAULISTA (Piso Supe-
rior) - 03 dormitórios, 01 
suíte, sala, lavabo, cozi-
nha, lavanderia, 01 vaga 
com portão eletrônico. 
R$1.350,00+IPTU.
CA03918 – CASA – CI-
DADE JARDIM - 02 Dor-
mitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, área 
gourmet com churras-
queira no piso superior e 
garagem 02 vagas. – R$ 
1.500,00+IPTU.
CA03917 – CASA – PQ. 
RES. INDAIÁ - 03 dormi-
tórios, sala, cozinha pla-
nejada, 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.

 
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chácara 
do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 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, co-
zinha e area de serviço. 
Planejado na cozinha 
e  em um dos quartos. 
Quitado. Aceita finan-
ciamento. Valor a vista 
R$ 210 mil a vista sendo 
direto com proprietário. 
Estuda proposta com 
terreno. F.: (19) 98941-
5951
Ed. San Marino - Cida-
de Nova - Indaiatuba 
- Vendo 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, ar-
mários planejados em-
butido nos cômodos, 
garagem coberta para 1 
veículo.A 50 metros da 

UNIMAX. Aceita finan-
ciamento, direto com 
proprietário. F.: (19) 
99268-4277

 
Edifício Soho - 03 dor-
mitórios. Com suíte. Área 
de lazer completa. F.: 
(19) 99721-0395
AP00610 – APARTA-
MENTO – CECAP - 02 
dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. 
- R$ 1.000,00 (Valor com 
condomínio e IPTU em-
butido).
AP00726 – APARTA-
MENTO MOBILIADO – 
JARDIM SANTIAGO- 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem 02 va-
gas. - R$ 1.400,00+Con-
domínio.+IPTU.

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.OLGA CIANELLI com 
95 anos , Era Viúvo(a) de 
AILTON CIANELLI sen-
do filho(a) de ANTONIO 
BARROCO e ADELAIDE 
LANGAMAS.deixa fi-
lho(s): OLGA MARIA 75, 
OLIVIA 71, MARIANGE-
LA (FAL), Falecido em: 
13/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
14/11/2019. 

2.FLORENTINA NU-
NES DE AVILA com 74 
anos , Era Viúvo(a) de 
WALDEMAR LUCHETA 
sendo filho(a) de RAI-
MUNDO RAFAEL DE 
AVILA e JANDIRA NU-
NES DE AVILA.deixa 

filho(s): EDNA, ELIANE,E-
LISANGELA  (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
14/11/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
15/11/2019. 

3.ANTONIO NUNES 
CARRIÃO com 60 anos 
, Casado (a) com CECI-
LIA FERREIRA SANTOS 
CARRIÃO sendo filho(a) 
de SANTIAGO NUNES 
MENDES e JOANA APA-
RECIDA CARRIÃO MEN-
DES.deixa filho(s): JE-
DIEL, JELIEL ( MAIORES 
), Falecido em: 15/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/11/2019. 

4.JORGE ANTONIO DA 
SILVA com 86 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIA MA-
RIA DA FONSECA E SILVA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
LAUREANO DE MATOS 
e ANA RAIMUNDA DA 
CONCEIÇÃO.deixa filho(s): 
COSME, MARIA, VANESSA 
( MAIORES ), Falecido em: 
15/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/11/2019. 

5.VANDERLICE SANTOS  
PEREIRA com 65 anos , 
Casado (a) com APARE-
CIDO PEREIRA sendo 
filho(a) de MANOEL DA 
SILVA SANTOS e MARIA 
PEREIRA DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): VALERIA 

45,VIVIANE 43,ANDER-
SON 40, ANDREIA (FAL), 
Falecido em: 16/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
17/11/2019. 

6.ERNI MUECKE com 73 
anos , Casado (a) com 
LOURDES MUECKE sen-
do filho(a) de LEOPOLDO 
MUECKE e ALVINA MUE-
CKE.deixa filho(s): ADE-
LAIDE 50,ARTEMIO 47, 
Falecido em: 17/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
17/11/2019. 

7.MARIA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS GRAÇA 

com 78 anos , Era Viú-
vo(a) de JOSE RAMOS 
DA GRAÇA sendo filho(a) 
de JOÃO BATISTA DOS 
SANTOS e ARMINDA MA-
RIA CONCEIÇÃO.deixa 
filho(s): LINO, MARINETE, 
GILBERTO, EDILEUZA, 
(MAIORES), Falecido em: 
17/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/11/2019. 

8.JOÃO MOISES com 71 
anos , Casado (a) com MA-
RIA TEOTONIO MOISES 
sendo filho(a) de JUVENAL 
MOISES e ANA CANDIDA.
deixa filho(s): LUZINETE 
48, LIONETE 47, SIDINEI 
46, VIVIANE 42, Falecido 

em: 17/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/11/2019. 

9.RAFAEL PAGANO 
NETO com 74 anos , Era 
Viúvo(a) de MERCIA MA-
RIA CACHEIRO PAGANO 
sendo filho(a) de OR-
LANDO PAGANO e ANA 
TADEU PAGANO.deixa 
filho(s): ORLANDO 54, 
MONICA 50, Falecido em: 
18/11/2019, Velado(a) no 
PQ.N.S. DA CONCEIÇÃO 
( AMARAIS ), e Cremado 
no CREMAT.MUNICIPAL 
DE CAMPINAS SP aos 
19/11/2019. 

10.ALFREDO ALVES com 

72 anos , Sendo  filho(a) 
de ARCILIO ALVES e JU-
LIA CONCEIÇÃO.deixa 
filho(s): ALEXANDRE ( 
MAIOR), Falecido em: 
18/11/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/11/2019. 

11.ELIZABETH MARIA 
DE JESUS PEREIRA com 
84 anos , Casado (a) com 
JOÃO PEREIRA BEZER-
RA sendo filho(a) de JOSÉ 
CARDOZO PEREIRA e 
MARIA ROSA DA CON-
CEIÇÃO.deixa filho(s): 
LUCILENE, JOSÉ, JU-
RANDIR, DARCI, DIRCE, 
WANDERLEI, JOÃO LUIZ, 
MARIA HELENA, DIVAR-

CY (MAIORES) JURA-
CI (FAL), Falecido em: 
18/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/11/2019. 

12.MARIA APARECIDA 
DO SANTOS com 64 
anos , Era Divorciado(a) 
de JOSÉ BIGON sendo 
filho(a) de DINIZ BELMI-
RO DOS SANTOS e SE-
BASTINA MARIA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
CHARLES, ANGELICA, 
BRUNA ( MAIORES ), 
Falecido em: 19/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/11/2019.

Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas 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, bar-
racão, lago com peixes, 
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
Terras de Itaici - 1000 
metros 300 A/C.  2 suí-
tes master c/ planeja-
dos. 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 Alquei-
res. Ótima topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Chácara Recanto das 
Flores - Com lago, toda 
gramada, área gourmet 
Churrasqueira, campo 
de futebol, cercada. F.: 
(19) 999115-8368
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suítes, 
sala, cozinha Edícula 
c/ escritório e sala tv. 
Vagas p/ 2 carros, chur-
rasqueira e piscina. Água 
encanada e poço F.: (19) 
97171-4929
Sítio na Bahia Ven-
da/Troca por imóvel 
em Indaiatuba - Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul da 

Conversa com Jesus
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda a minha 
confiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do universo. 
Vós sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o 
morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino amigo, como 
preciso alcançar de vós esta graça que espero, com muita fé 
e confiança. Fazei, divino Jesus Cristo, que eu a alcance, pois 
necessito muito. Por isso, peço-lhe com muita fé (pedir a gra-
ça). A conversa convosco, meu grane mestre, me dá ânimo 
e alegria para viver. Como gratidão, distribuirei esta oração 
a outros que precisam de vós, para que aprendam a ter fé e 
confiança em vossa misericórdia. Iluminai meus passos, as-
sim como o sol ilumina, todos os dias ao amanhecer. Jesus 
Cristo, tenho total confiança em vós e, a cada dia que passa, 
aumenta minha fé e meu amor”                                 Por C.C.C 

Bahia a 220km de Salva-
dor pela BR 101. Situado 
na região do Vale do 
Jiquiriça, 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
Jardim Belo Horizonte – 
150 metros R$170.00,00 
F.: (19) 99115-8368
Jardim Califórnia - 210 
metros. Ótima topografia 
F.: (19) 99721-0395
Condomínio Jardim Re-
sidencial London Park: 
Terreno com 300m² 
plano, ótima topografia. 

Valor: 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

 
Aluga-se Salão comer-
cial – com 60m², todo 
com azulejos, 02 banhei-
ros, 02 entradas, energia 
trifásico na Rua: Alagoas 
nº90 – Cidade  Nova – 
Indaiatuba/SP. Ao lado 
do Centro Esportivo, do 
Mercado Pagmenos. Por 
apenas R$1.700,00, já 
incluso IPTU. Direto com 
proprietário Fone: (19) 
99714-4113 / (19) 3875-
4550

 
Brechó da Margot está 
liquidando tudo á partir 
de $1,00 a peça F.: (19) 
3875-1789
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
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 roupas usadas à 
partir de R$1,99 F.: (19) 
3935-1633
Vendo portão de ferro 
1,80 X 3 F.: (19) 3935-
1633
Vendo 1 porta de vidro 
de correr de 1,60 F.: (19) 
3935-1633
Vendo TV 14 polegadas 
de tubo F.: (19) 3935-
1633
Vendo teclado CASSIO 
novo na caixa F.: (19) 
3935-1633
Vendo  máquina de 
recarregar cartucho F.: 
(19) 3935-1633
Aceito doações de 
motores velhos, ferro e 
ferragens (geladeiras, 
máquina de lavar e fogão 
velho) Latas de (tintas, 
cervejas e refrigerantes), 
computadores, impres-
soras velhas. Retira-
mos no local Fone.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
L iqu idação  DVD ’s 
R$0,50 cada Fone:  (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma bassia para 
banheiro (Gelo) R$10,00 
nova  Fone: (19) 99193-
2917 WhatsApp

Vendo TV de plasma 
50 polegadas F.: (19) 
98120-3357
Vendo sofa de 3 e 2 luga-
res F.: (19) 98120-3357
Vendo - Carrinho de 
bebe Burigoto sem bebe 
conforto com ninho Preto 
e Cinza F.:(19) 98301-
6220 Lidia

 
Vendo um Fiesta - Com-
pleto, 28.000Km. Origi-
nal carro ficou 12 anos 
guardado. Único dono. 
Tratar (19) 98728-2491
Ford Ka - 1.0 Sedan, cor: 
prata único dono. Valor 
R$ 39.000,00 F.: (19) 
99612-7897
Vendo Etios Platinum 
- Ano: 2018; Cor: prata. 
Com 17.000 Km. Com-
pleto, automático, couro, 
multi mídia, liga leve, 
piloto, garantia de fábrica 
e documentação Ok e 
revisado. F.: (19) 99771-
4156 tratar com Sérgio

 
Reparo de fontes em 
geral 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. • Au-
las de eletrônica (prática 
teoria): 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

O f e r e ç o - m e  c o m o 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira aten-
do a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobran-
celha R$10,00. Atendo 
tambem a domicilio F.: 
(19) 99369-5615
Ofereço-me como mo-
torista de Uber Falar 
com Andersson F.: (19) 
99410-0364
Ofereço-me com tra-
balhos em tricô sob en-
comenda 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 dinhei-
ro. Só preciso da mo-
radia 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, Herbali-
fe, 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 pas-
sadeira F.: (19) 99595-
9448
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos. Falar 
com Erika F.: (19) 3875-
7624
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