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Maiara & Maraísa comandam 
o 15º Troféu Frutos de Indaiá

Campanha 
de Doação 
de Sangue 
da Fiec volta 
neste final 
de semana 

Saúde chama 
usuários para 
atualização do 
Cartão SUS em 
suas unidades 
por toda cidade

CINEMA

O Escândalo reúne 
elenco de estrelas
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Com foco nas mulheres, a 15ª edição do Troféu Frutos de Indaiá traz o show das 
irmãs Maiara & Maraísa, que formam uma das principais duplas do cenário da mú-
sica sertaneja. O evento acontece no dia 28 de novembro, no salão social do Clube 
9 de Julho, e a organização já está a todo vapor. Confira os detalhes.

Na tarde de ontem (23), o elenco profissional do Esporte Clube Primavera fez um dos últimos treinos antes da estreia na competição, que 
acontece neste sábado (25), às 15 horas, no Estádio Ítalo Mário Limongi. O Mais Expressão conversou com o técnico Daniel Badino, que 
não quis adiantar a escalação da equipe, agora sob gestão dos empresários Anderson Luís de Souza, o Deco, e Nenê Zini.

Margot Robbie e Kate McKinnon estrelam filme que 
conta ainda com Charlize Theron e Nicole Kidman para 
relatar casos reais de abuso sexual sofridos por funcio-
nárias da Fox News. Concorre a três Oscar.

Fatalidades no trânsito diminuem em 2019

Primavera estreia na Série A3 contra Capivariano

Em Indaiatuba, foram registrados 24 casos, contra 27 do ano anterior; região também tem queda
O Governo de São 

Paulo divulga balanço 
anual do Infosiga SP, 
sistema de dados gerido 
pelo programa Respeito 
à Vida que traz mensal-
mente estatísticas sobre 
acidentes de trânsito. 
De janeiro a dezembro 
de 2019, a região admi-
nistrativa de Campinas 
registrou 927 fatalida-
des contra 963 no ano 
anterior, uma redução 
de 4%. Motociclistas 
lideram as estatísticas 
com 360 mortes, se-
guidas por ocupantes 
de automóveis (217), 
pedestres (212) e ciclis-
tas (79). Em Indaiatuba, 
o número de acidentes 
fatais diminuiu: foram 
24 registrados em 2019, 
contra 27 de 2018. Con-
fira todos os dados. P. A8
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Editorial
Nada a comemorar... 

Artigo

Segundo dados do Infosiga, sistema de dados 
gerido pelo programa Respeito à Vida, do Governo 
do Estado de São Paulo, diminuiu o número de 
acidentes fatais em Indaiatuba. Dos 27 registrados 
em 2018, tivemos 24 no ano passado. Motivo para 
comemoração? Nunca. Estatísticas como esta sequer 
deveriam existir se vivessemos em uma utopia. 

Problemas relacionados ao trânsito, seja nas vias 
municipais ou mesmos nas rodovias, são bastante 
antigos e merecem uma reflexão. Com o crescimen-
to cada vez maior da frota de carros e motos, qual 
o caminho para evitarmos novas vítimas, já que é 
notório que o trânsito mata muito mais que outros 
males que assolam nosso planeta na atualidade? 

Por muitas vezes, discutimos aqui neste Mais 
Expressão alguns projetos das mais diversas en-
tidades e órgãos para diminuir os problemas - e as 
mortes - relacionadas ao trânsito. No entanto, em sua 
grande maioria, os motivos se repetem para que as 
estatísticas negativas continuem crescendo. Culpa 
dos órgãos públicos que não apresenta projetos efe-
tivos ou de uma sociedade estressada, que por vezes 
“desconta” suas frustrações no trânsito? 

Difícil dizer. Talvez o melhor caminho seja vol-
tar nossos olhos aos motoristas de amanhã, aqueles 
que ainda não “aprenderam” a cometer os erros que 
insistimos em repetir hoje em dia. E que eles nos 
coloquem de volta nos trilhos, antes que seja tarde.

A2

Em tempos de consumismo desenfreado, intolerância, preconceitos, desrespeito e agressões, hipocrisia 
e “customização da fé”, a celebração do Dia Mundial da Religião é uma oportunidade de reflexão. A data 
comemorativa foi proposta pela primeira vez pela Assembleia Espiritual Nacional da fé bahá’í, uma religião 
fundada por Bahá’u’lláh (1817-1892), na região da Pérsia.

Esse encontro, realizado pelos bahá’í dos Estados Unidos da América (EUA) em 1949, deliberou que o 
terceiro domingo do mês de janeiro seria dedicado a celebrar a harmonia entre os princípios espirituais das 
religiões do mundo. Como a data é móvel, no Brasil pode coincidir com o Dia Nacional de Combate à Into-
lerância Religiosa, no dia 21 de janeiro.

Comemorado inicialmente em algumas cidades e estados americanos, o Dia Mundial da Religião se estendeu 
para outros países ao longo dos anos. Contudo, a proposta dos bahá’í não é isenta de críticas, pois tem como 
base um universalismo religioso. Seu objetivo é promover a paz e a harmonia entre as religiões ao considerar 
seus elementos comuns, suas regras de ouro, visando a superação de todo tipo de preconceito e intolerância. 
Assim, a humanidade poderia trilhar os caminhos da paz.

As ideias que cunharam essa data comemorativa vão ao encontro da necessidade contemporânea de promo-
ver uma educação para a paz. Entre os desafios de nossa sociedade, está superar a miséria e a fome, diminuir 
as desigualdades, cuidar do planeta, superar preconceitos e respeitar a diversidade. Em suma, valorizar e 
promover o ser humano e a humanidade.

O enfrentamento desses desafios demanda conscientização e a promoção de uma educação que cuide do 
ser humano considerando todas as suas dimensões. Diante do individualismo e da egolatria que marcam o 

cenário contemporâneo, 
promover uma educação 
para paz de valorização 
e respeito pelo outro, 
independente de sua 
religião e outras singula-
ridades, tornam-se ações 
imprescindíveis.

Autor: Dr. Luís 
Fernando Lopes, fi-
lósofo, teólogo e pro-
fessor de Área de Hu-
manidades do Centro 
Universitário Interna-
cional Uninter.

No Dia Mundial da Religião, precisamos educar para a paz

. “Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar”, disse 
Zygmunt Baumam, um sociólogo e filósofo polonês, pro-
fessor emérito de sociologia, morto em 2017. 

Hoje tudo muda rapidamente. Basta uma pressão 
mínima. 

Nada mantém a mesma forma por muito tempo. 
Vamos lembrar dos móveis e eletrodomésticos da 

nossa vó, o carro da família onde uma simples maçaneta 
era feita de ferro, assim como o para-choque e para-lama. 
Casamentos? Duravam 30, 40, 50 anos. 

Em tempos líquidos, tudo tem prazo de validade. Tro-
ca-se tudo muito fácil. 

O que vale é o consumo, o prazer e a artificialidade. 
Amizade? Amor? Inicia ou termina em um clique nos 

aplicativos disponíveis. 
E antes que o tempo passe como líquido escorrendo 

entre os dedos, vamos solidificar nossos momentos. 
Líquido, só se for aquela ge-

ladinha.

A ESCORRER ENTRE OS DEDOS

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, 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 apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM 

e Rede Família de Televisão. Apre-
sentou-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 apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

Pôr do sol no Parque do Mirim evidencia a beleza de um ponto turístico que ainda não é conhecido por muitos moradores de 
Indaiatuba e região. No entanto, nos próximos meses, será palco de muitos eventos esportivos e culturais, que devem colocá-lo 
de vez entre os lugares mais amados dos indaiatubanos e aqueles que visitam nossa cidade. Fique ligado na programação!

FELIPE GOMES

Imagem da Cidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos Associados e/ou procuradores representantes da Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Indaiatuba.

Convocação da Assembléia Geral Ordinária

Convocamos V. Sas. para a Assembléia Geral Ordinária da Associação dos Aposentados e Pen-
sionistas de Indaiatuba - AAPI, a realizar-se na sua sede à Rua Comendador Antonio Nagib Ibrahim, 
299 - Vila Brigadeiro Faria Lima - Indaiatuba - SP , no dia 18 de fevereiro de 2020, ás 07:30h em 1ª 
convocação com a presença da maioria dos sócios quites com as obrigações e/ou procuradores repre-
sentantes destes, ou ás 08:00h em 2ª convocação com qualquer numero de presentes, para deliberarem 
sobre as seguintes ordens do dia:

1º Aprovação do Movimento Financeiro de 2019, conforme art. 32 alinea A do estatuto;
2º Alteração de Estatuto - nova redação do art.2º alinea L, para inclusão da exploração de comercio 

de medicamentos (Farmácia).
Indaiatuba , 25 de janeiro de 2020

CARLOS ALBERTO TOMMAZONI
       Presidente
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Em Indaiatuba, foram registrados 24 casos, contra 27 do ano anterior; região também tem queda

O Governo de São 
Paulo divulga 
balanço anual do 

Infosiga SP, sistema de 
dados gerido pelo pro-
grama Respeito à Vida 
que traz mensalmente 
estatísticas sobre aciden-
tes de trânsito. De janeiro 
a dezembro de 2019, a 
região administrativa de 
Campinas registrou 927 
fatalidades contra 963 no 
ano anterior, uma redução 
de 4%. Em Indaiatuba, 
o número de acidentes 
fatais diminuiu: foram 
24 registrados em 2019, 
contra 27 de 2018. 

Em todos o Estado, 
motociclistas lideram as 
estatísticas com 360 mor-
tes, seguidas por ocupan-
tes de automóveis (217), 
pedestres (212) e ciclistas 
(79). Foram registradas 
5.433 fatalidades em ruas 
e rodovias, queda de 0,6% 
na comparação com 2018 e 
menor índice desde o início 

da série histórica do Infosi-
ga SP, em 2015. No mesmo 
período, foram registrados 
143 mil acidentes com 
vítimas fatais e não fatais.

“A mobilização no 
Estado tem resultado em 
reduções constantes nos 
índices, mas o fato é que 
há ainda um longo cami-
nho a percorrer, destaca o 
Vice-Governador e Secre-
tário de Governo, Rodrigo 
Garcia. “Os números per-
manecem alarmantes e é 
preciso manter esforços e 
investimentos para com-
bater a violência no trânsi-
to. O programa Respeito à 
Vida tem essa finalidade e 

viabiliza projetos efetivos 
para salvar vidas em vias 
urbanas e rodovias”.

Uma das frentes do 
programa é a promoção 
de convênios com as 
Prefeituras. Segundo o 
Infosiga SP, as vias mu-
nicipais concentram 50% 
das fatalidades e 80% dos 
acidentes com vítimas. 
Em 2019, houve redução 
de 0,5% nos óbitos em 
vias municipais (2.690 
para 2.703). Nas rodo-
vias que cortam o Estado, 
foi registrado aumento 
de 2,5% nas ocorrências 
(2.440 para 2.501).  

Além das ações de 

fiscalização promovidos 
pela Polícia Militar, o 
Estado destinou R$ 200 
milhões para projetos de 
segurança viária elabo-
rados pelos municípios. 
O recurso é proveniente 
de multas aplicadas pelo 
Detran.SP. Atualmente, 
304 cidades participam 
do programa e mais de 
8,7 mil intervenções estão 
em andamento, incluindo 
obras de engenharia e 
sinalização e ações educa-
tivas para todas as idades.

Motociclistas
Os motociclistas se-

guem liderando as es-

Fatalidades no trânsito diminuem em 2019 
FÁBIO ALEXANDRE

tatísticas. O grupo cor-
responde a 35,2% das 
vítimas fatais de aciden-
tes no Estado, seguido 
por pedestres (25,7%), 
ocupantes de automó-
veis (25,5%) e ciclistas 
(7,4%). Em 2019, fo-
ram 1.911 fatalidades, 
aumento de 0,7% na 
comparação com o ano 
anterior (1.898). 

As vítimas são prin-
cipalmente jovens com 
idade entre 18 e 29 anos 
(43,7%), superando a 
média geral para essa 
faixa etária (25,1%).

Entre os ocupantes 
de automóvel, houve alta 
de 2,7% nas fatalida-
des (1.387 vítimas). A 
maior parte dos acidentes 
(64,6%) ocorreram nas 

rodovias que cortam o 
Estado e se concentra-
ram no período da noite 
(54,1%) e nos finais de 
semana (55,1%). Em 
62,4% dos casos, a vítima 
é o próprio condutor.

Também houve au-
mento nos casos envol-
vendo ciclistas. Foram 
404 óbitos registrados no 
ano contra 394 em 2018 
(2,5%). Chama a atenção 
o fato de que 70,3% dos 
acidentes foram colisões 
contra outros veículos, 
principalmente automóveis 
(38,5%) em vias urbanas 
(55,7%). As ocorrências 
estão concentradas nos dias 
de semana, com 68,6% 
dos casos registrados entre 
segunda e sexta-feira e 
durante o dia (52,6%).
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Usuários devem comparecer a uma Unidade de Saúde com documentos 
e comprovante de endereço para confirmar dados em registro nacional

Cartão SUS deve ser 
atualizado até março

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cartão Nacional de Saúde é válido para todo território nacional

DIVULGAÇÃO

A Secretar ia  de 
Saúde da Prefei-
tura de Indaia-

tuba chama a população 
usuária do SUS (Sistema 
Único de Saúde) para 
atualização dos dados 
cadastrais até o dia 31 
de março. Todas as Uni-
dades de Saúde já estão 
realizando o serviço, os 
usuários devem levar o 
cartão SUS, CPF e com-
provante de endereço.

O Cartão Nacional 
de Saúde (CNS) é o do-
cumento de identifica-
ção do usuário do SUS. 
Este registro contém as 
informações dos pacien-
tes da rede pública de 
saúde, o que possibilita 
a criação do históri-
co de atendimento de 
cada cidadão, por meio 
do acesso às Bases de 

Dados dos sistemas en-
volvidos neste histórico. 

O Cartão é válido em 
todo o País e deve contri-
buir para a integração dos 
sistemas de informação 
e para o atendimento em 
saúde no Brasil, criando e 
mantendo uma base nacio-
nal de registros eletrônicos 
de saúde do cidadão.

Pentavalente
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde informa 
que recebeu está semana 
2.100 doses da vacina 
pentavalente e já distri-
buiu o quantitativo para 
as Unidades de Saúde. 
De acordo com o le-
vantamento do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica cerca 
de 2.600 crianças espe-
ram a vacina. 

Portanto, a orienta-
ção é chamar as pessoas 
que estavam na espera 

para vacinar a 1ª e 2ª 
dose da imunização, na 
sequência serão chama-
das as pessoas que estão 
com a 3ª dose em atraso. 
A expectativa é que 
chegue um novo lote 
da vacina na segunda 
quinzena de fevereiro.

A vacina pentavalen-
te protege contra difteria, 
tétano, coqueluche, he-
patite B e doenças cau-
sadas por Haemophilus 

influenzae tipo B. Desde 
novembro de 2019, a va-
cina estava em falta em 
todo país.  O Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina 
pentavalente na rotina do 
Calendário Nacional de 
Vacinação desde 2012. 
As crianças devem to-
mar três doses da vaci-
na: aos 2, aos 4 e aos 6 
meses de vida.

Brasil descarta 
suspeita de casos

O Ministério da Saúde 
descartou a suspeita de 
casos de coronavírus em 
cinco unidades da federa-
ção. Segundo a pasta, as 
notificações à rede Centro 
de Informações Estraté-
gicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs) feitas pelas 
secretarias de Saúde do 
Distrito Federal, Minas 
Gerais, Santa Catarina, 
São Paulo e Rio Grande 
do Sul não se enquadram 
nos critérios estabelecidos 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para diag-
nosticar a doença.

“Até o momento, não 
existe nenhum caso sus-
peito de coronavírus no 
Brasil”, afirmou o secretá-
rio substituto de Vigilância 
em Saúde, Júlio Croda, ao 
explicar a jornalistas que 
o ministério vem acompa-
nhando a situação mundial 
desde 31 de dezembro, 
quando o primeiro caso 
de infecção pelo novo co-
ronavírus (219-nCoV) foi 
oficialmente registrado na 
China. Segundo o secretá-

CORONAVÍRUS

rio, o Brasil está preparado 
para lidar com uma even-
tual epidemia da doença.

“A Organização Mun-
dial da Saúde estabeleceu 
dois critérios [para atestar 
a presença do coronavírus 
no organismo]. Um clí-
nico: a pessoa precisa ter 
febre e mais algum sintoma 
respiratório. E temos os 
critérios epidemiológicos, 
que são três: ter viajado 
para Wuhan, na China; ter 
tido contato com algum 
paciente suspeito de co-
ronavírus ou com algum 
paciente com [a doença] já 
confirmada”, afirma.

Segundo o Ministério, 
os coronavírus são uma 
grande família viral que 
causa infecções respirató-
rias em seres humanos e em 
animais. Os coronavírus 
humanos causam doença 
respiratória, de leve a mo-
derada, no trato respiratório 
superior. Os vírus recebe-
ram esse nome devido às 
espículas na sua superfície, 
que lembram uma coroa. 
(Agência Brasil)
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Em 2020, as mulheres serão homenageadas pelo Grupo Mais Expressão na entrega dos troféus

Maiara & Maraísa no 15º Frutos de Indaiá

Com foco nas mu-
lheres, a 15ª edi-
ção do Troféu 

Frutos de Indaiá traz o 
show das irmãs Maiara 
& Maraísa que são uma 
das principais duplas do 
cenário da música ser-
taneja. Na internet não 
poderia ser diferente. 
Elas já alcançaram mar-
cas expressivas como 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

superar três bilhões de 
visualizações e mais de 
seis milhões de inscri-
tos em seu canal oficial 
do YouTube.

Para Admilson Re-
decopa, presidente do 
Grupo, reconhecer a im-
portância das mulheres é 
fundamental. “Hoje as 
mulheres estão presen-
tes em todos os setores 
e não tem limites. Essa 
força e persistência se-
rão reconhecidas por 

nós em nossa 15ª edição. 
E para comemorar nada 
melhor que uma dupla 
feminina pra abrilhantar 
a noite de premiação”.

A edição 2020 do 
Troféu Frutos de Indaiá 
acontece no dia 28 de 
novembro, no salão so-
cial do Clube 9 de Julho 
e a organização já está 
a todo vapor. “Estamos 
desde o ano passado 
nos preparativos para a 
edição de 2020 para que 

seja mais um ano de su-
cesso”, disse Redecopa.

Assim como ocor-
re em todos os anos, a 
organização do Troféu 
Frutos de Indaiá já está 
selecionando os serviços 
que serão prestados no 
dia do evento. O jantar 
a francesa, decoração, 
organização e segurança.

“Sempre nos preocu-
pamos com a segurança 
dos nossos clientes e 
convidados por isso 
não medimos esforços”, 
disse Redecopa.

No dia estará presente 
para garantir a segurança 
de todos uma ambulância 
da Sanare com UTI, carro 
do Corpo de Bombeiros 
e seguranças espalhados 
na parte interna e exter-
na do clube. “Também 
possuímos seguro contra 
qualquer eventualidade 
que possa ocorrer durante 
o evento”, reforça o pre-
sidente do Grupo. 

Pesquisa
A pesquisa para co-

nhecer as empresas e 

empresários que rece-
berão o Troféu Frutos 
de Indaiá em 2020 foi 
realizada na semana do 
dia 29 de outubro de 2019 
e foram entrevistadas 
3.200 pessoas. “A equipe 
do Frutos de Indaiá saiu 
pelas principais ruas do 
centro de Indaiatuba e 
entrevistou a população 
para saber quais empre-
sas se destacam em cada 
ramo”, conta Redecopa.

O resultado da pesqui-
sa já está concluído e os 
primeiros colocados da 
pesquisa já estão sendo 
procurados pelo Gru-
po Mais Expressão para 
que participem da edi-
ção 2020. “Diferente de 
outros anos, a campanha 
publicitária do Troféu 
Frutos de Indaiá terá iní-
cio em março e segue até 
o dia do evento”, revela 
o presidente.

Maiara & Maraísa formam uma das principais duplas do cenário atual da música sertaneja

XX

Em 2019, Clube 9 de Julho recebeu Fernando & Sorocaba

FÁBIO ALEXANDRE
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Primeira ação de 2020 acontece neste sábado (25), das 8h às 11h; confira o calendário completo
Fiec abre Campanha de Doação de Sangue

A Fiec (Fundação 
Indaiatubana de 
Educação e Cul-

tura) promove no sábado 
(25), a primeira Doação 
de Sangue da Campanha 
2020. A ação conta com o 
apoio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, que dispo-
nibiliza uma ambulância 
durante todo o período de 
doação, seguindo normas 
do Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Uni-
camp – Hemocentro da 
Unicamp. Os candidatos 
devem comparecer à Fiec, 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.405, no Jardim Regina, 
das 8h às 11h.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimen-
to formal dos responsá-
veis) e 67 anos, não estar 

FOTOS: ANSELMO LUIZ - ACSI/CMI

OPORTUNIDADE

em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser doa-
dor o candidato que esti-
ver fazendo algum tipo de 
tratamento, usando me-
dicamento, estiver com 
gripe, ter tomado a vacina 

contra a febre amarela ou 
contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), 
pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver 
piercing ou tatuagem 
também há menos de um 
ano, for diabético, se tiver 

ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior e fumar 
horas antes.

De acordo com o He-
mocentro da Unicamp, 
responsável pelas cole-
tas na Fiec, Indaiatuba 
é considerada uma das 
cidades mais importantes 
no que se refere à coleta 

de sangue, já que tem 
80% de doadores assí-
duos e conta com uma 
divulgação contínua de 
incentivo, despertando 
o interesse da população 
em participar ativamente 
deste ato solidário. Em 
2019 foram coletadas 
1.478 bolsas de sangue.

De acordo com Hemocentro da Unicamp, parceria na campanha, Indaiatuba é considerada uma das cidades mais importante quando o assunto é coleta de sangue

29 de fevereiro
28 de março
25 de abril
30 de maio
27 de junho
25 de julho
29 de agosto
26 de setembro
31 de outubro
28 de novembro
19 de dezembro

PRÓXIMAS CAMPANHAS

Para os que têm in-
teresse em iniciar 
um curso superior 

em 2020, a UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck de Indaia-
tuba irá promover, no dia 
1º de fevereiro (sábado), 
às 9h, um novo Vesti-
bular. A prova acontece 
no campus I, que fica na 
Avenida 9 de Dezembro, 
460, no Jardim Pedroso. 
Para se inscrever, é só 
acessar o site www.fa-
culdademax.edu.br.

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) oferece mais 
de 20 opções de gradua-
ção nas áreas de Exatas, 
Humanas e Saúde. Todos 
os cursos possuem no mí-
nimo 50% de aulas práti-
cas desde o início, corpo 

docente altamente qua-
lificado e infraestrutura 
moderna, com salas de 
aulas e laboratórios equi-
pados de acordo com as 
necessidades do mercado 
de trabalho. A instituição 
também é reconhecida 
com nota máxima (5) 
pelo MEC em corpo do-
cente, infraestrutura e 
Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC).

Entre os diferenciais 
da instituição, destaca-
-se também o HEV-Uni-
MAX (Hospital-Escola 
Veterinário), localizado 
no campus II e que foi 
desenvolvido exclusiva-
mente para o ensino de 
Medicina Veterinária, 
sendo o único da região 
com atendimento 24 horas 
para pequenos e grandes 
animais, incluindo a rea-
lização de cirurgias.

Inscrições abertas para Vestibular UniMAX
A UniMAX tem tam-

bém a Mesa Digital de 
Anatomia, que revolu-
ciona o estudo do corpo 
humano e que permite 
que várias pessoas a uti-
lizem ao mesmo tempo 
de forma independente. 
A plataforma auxilia os 
estudantes a explorar de-
zenas de casos reais sem a 
necessidade de cadáveres. 
(Tatiane Dias)

CONHEÇA OS CURSOS
HUMANAS
• Administração
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física 
Licenciatura
• Gastronomia
• Logística
• Marketing
• Pedagogia
• Psicologia

• Recursos Humanos

SAÚDE
• Biomedicina
• Educação Física Bacha-
relado
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Medicina

• Medicina Veterinária
• Nutrição

EXATAS
• Engenharia Civil
• Engenharia de Controle e 
Automação (Mecatrônica)
• Engenharia de Produção
• Arquitetura e 
Urbanismo 

JULIANA WOLF/FIEC
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No ano passado, crescimento foi de 1,69% em comparação a 2018, afirma Receita Federal
Arrecadação federal chega a R$ 1,537 tri

Ícone do beisebol japonês fará clínica gratuita na Acenbi

A arrecadação de 
impostos federais 
em 2019 totali-

zou R$ 1,537 trilhão, um 
crescimento real de 1,69% 
em comparação ao ano 
anterior. Corrigido pela 
inflação, o valor chegou a 
R$ 1,568 trilhão, o maior 
volume desde 2014, de 
R$ 1,598 trilhão. A aná-
lise das receitas do último 
ano foi divulgada ontem 
(23) pela Receita Federal.

Segundo o órgão, o 
resultado de 2019 pode 
ser explicado pelo desem-
penho da atividade eco-
nômica e “por fatores não 

Embora pouco divul-
gado no Brasil, o beisebol 
vem ganhando cada vez 
novos adeptos. Por isso, a 
Acenbi (Associação Cultu-
ral Esportiva Nipo Brasilei-

recorrentes”, ou seja, que 
não se repetem. Os setores 
econômicos que mais con-
tribuíram para o resultado 
foram as entidades finan-
ceiras, a extração de mine-
rais metálicos, a eletricida-
de, o comércio atacadista e 
as atividades auxiliares do 
setor financeiro.

Um dos fatores não re-
correntes citados pela Re-
ceita foi as reorganizações 
societárias de empresas 
(fusões e aquisições), que 
afetaram as arrecadações 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL). 
O volume arrecadado com 
os dois impostos chegou 

a R$ 14 bilhões, tam-
bém influenciado pelas 
alterações nas regras de 
compensação de créditos 
tributários com débitos 
relativos ao recolhimento 
mensal por estimativa.

Parcelamento
A arrecadação com par-

celamentos de dívidas, que 
ocorreu no início de 2018 e 
não se repetiu em 2019, 
também influenciou o re-
sultado do ano. “Sem con-
siderar o efeito dos fatores 
não recorrentes apontados, 
verifica-se crescimento 
real de 1,33% no período 
de janeiro a dezembro de 
2019 e de 0,34% no mês 
de dezembro de 2019”, 

DA REDAÇÃO
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informa a Receita.
Em dezembro, a arre-

cadação total de impostos 
federais atingiu R$ 147,501 
bilhões, registrando cresci-
mento real – descontada a 
inflação – de 0,08% em re-
lação a dezembro de 2018.

As receitas administra-
das pela Receita Federal, 
como impostos e contri-
buições, chegaram a R$ 
144,817 bilhões no mês 
passado, resultando em 
crescimento real de 0,16%. 
No período acumulado de 
janeiro a dezembro de 2019, 
a arrecadação alcançou R$ 
1,476 trilhão, com acréscimo 
real de 1,71% relativamente 
a igual período de 2018.

As receitas adminis-

MIKA KONISHI

tradas por outros órgãos, 
que incluem principal-
mente royalties do petró-
leo, registraram queda em 
dezembro. Essas receitas 
totalizaram R$ 2,683 bi-
lhões, no mês passado, 
com retração de 11,69% 

em relação a dezembro 
de 2018. No acumula-
do do ano, entretanto, 
houve aumento real de 
1,28%, na comparação 
com 2018, chegando ao 
total de R$ 61,011 bi-
lhões. (Agência Brasil)

ra de Indaiatuba) promove 
neste domingo (26), uma 
clínica com a presença da 
ex-jogadora japonesa Mika 
Konishi, considerada uma 
das maiores atletas de bei-

sebol de todos os tempos.
A ex-arremessadora, 

de 37 anos, disputou três 
Copa do Mundo de Beise-
bol pela Seleção Japonesa, 
onde também atuava na 

posição de defensora. 
A clínica faz parte do 

projeto intitulado Konitan 
Project, que foi criado pela 
própria Mika e Jun Ki-
takomi (vice-presidente do 

Kochi Fighting Dogs), com 
o apoio de Takuya Hirose 
(ex-voluntário da JICA) e 
tem como objetivo incen-
tivar a prática do Beisebol 
e Softbol em todo o Japão. 

O evento, que acontece 
domingo (26), a partir das 
8h30 na sede de campo da 
Acenbi, que fica na Rua 
Chile, 689, é gratuito e aber-
to a todos os interessados. 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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Cresce demanda por aluguel de carros
Europcar atende pessoas físicas e empresas em viagens de lazer, negócios e terceirização de frotas

REPRODUÇÃO
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O mercado de loca-
ção de veículos 
cresceu muito 

nos últimos anos no Bra-
sil. E um dos motivos é a 
mudança na relação das 
pessoas com o carro, pois 
aumentou a preferência 
de pagar pelo uso a ter a 
propriedade. Em Indaia-
tuba, a Europcar oferece 
um serviço de excelência. 

As pessoas percebe-
ram que alugar um carro 
para atender a uma neces-
sidade específica, num 
determinado momento, 
como uma viagem de 
trabalho ou lazer, e pagar 
diárias para utilizar o car-
ro neste período, pode ser 
mais prático e vantajoso 
financeiramente do que 
comprar um veículo e ter 
custos fixos com impos-
tos, seguro e manutenção 
o ano inteiro.

“As empresas tam-
bém passaram a ver, cada 
vez mais, o aluguel como 

solução para redução de 
custos e liberação de 
ativos para investimen-
tos em infraestrutura, 
através da terceirização 
de suas frotas e do com-
partilhamento de carros 
pelos seus funcionários”, 
explica Luís Fernando 
Miguel, proprietário da 
Europcar Indaiatuba.

A Europcar Indaiatu-
ba é uma franquia da Eu-

ropcar no Brasil, maior 
locadora de veículos da 
Europa. A franquia ini-
ciou suas operações no 
país logo que a marca 
chegou ao Brasil, em 
2018. Segundo Miguel, 
a opção por se associar 
à Europcar foi motivada 
pela credibilidade, co-
nhecimento de mercado e 
serviços exclusivos dessa 
rede internacional.

A Europcar Indaiatu-
ba atende pessoas físicas 
e empresas em viagens 
de lazer, negócios e ter-
ceirização de frotas, na 
cidade de Indaiatuba e no 
Aeroporto Internacional 
de Viracopos. “Nós pro-
curamos facilitar a vida 
do cliente. Podemos levar 
o carro até ele. Ele pode 
alugar o carro aqui na loja 
em Indaiatuba, ou em Vi-

racopos, e pode devolver 
em ambos os pontos”.

Europcar no Brasil
A marca aportou no 

país em maio de 2018, 
liderada pelo máster-
-franqueado Paulo Gaba 
Jr., vice-presidente da 
CNT (Confederação Na-
cional de Transportes) e 
empresário atuante no 
setor desde 1989. 

Ainda em 2018, a 
empresa adquiriu a Yes 
Rent a Car, e se tornou 
uma das quatro maiores 
redes de aluguel de car-
ros do Brasil, com cerca 
de 65 lojas espalha-
das em 13 estados e no 
Distrito Federal, e uma 
frota superior a 7,5 mil 
veículos. O projeto de 
expansão da Europcar 
tem como meta atingir a 
marca de 100 unidades 
próprias ou franqueadas 
até o final deste ano.

O telefone da Central 
de Reservas Europcar 
Brasil é o 0800 709 2535 
e o site da Europcar é o 
www.europcar.com.br. 
A franquia em Indaiatuba 
está localizada na Aveni-
da Visconde de Indaiatu-
ba, 551, Vila Vitória, e 
o telefone para informa-
ções é o (19) 3834-4476. 
A unidade local funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 18h, e aos 
sábados, das 8h30 às 12h. 

Europcar Indaiatuba está localizada na Avenida Visconde de Indaiatuba, 551, e atende também no Aeroporto de Viracopos
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Evento que acontece sábado (25) reunirá lazer, recreação e gastronomia com renda revertida para Volacc
Congesa promove Canteiro Solidário 

ACongesa anun-
cia a realização, 
no próximo dia 

25 de janeiro, das 10h às 
17h, da primeira edição 
do Canteiro Solidário. 
O evento marca o en-
cerramento do plantão 
de vendas do empreendi-
mento LIFE e consistirá 
em um dia de atividades 
de lazer, recreação e 
gastronomia, além de um 
bazar beneficente reu-
nindo artigos de moda, 
acessórios, decoração, 
utilidades e artesanato. 
A ação integra as inicia-
tivas da construtora no 
âmbito da responsabili-
dade social e acontecerá 
em prol da Volacc (Vo-
luntários de Apoio no 
Combate ao Câncer).

O nome deriva da 
localização do evento: 
o canteiro de obras do 
LIFE, em uma área co-
berta de cerca de dois mil 
metros quadrados ao lado 
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do plantão de vendas. A 
apresentação do projeto 
aconteceu no auditório 
da Volacc e reuniu o 
presidente da instituição, 
Silvio Alexandre de Oli-
veira, a diretora da Con-
gesa, Adriana Maschietto 
Maionchi Mazzoni, e a 
publicitária Erika Rosa, 
responsável pela gestão 
do marketing da empresa.

Importância
Segundo o presidente 

da Volacc, o evento cai 
como uma luva no mês 
de janeiro, quando nor-
malmente há uma queda 
no ritmo dos eventos 
da instituição. “Após o 
ritmo quase frenético de 
confraternizações, Natal, 
Réveillon, entre outros, 

há uma certa pausa nos 
eventos em que a Volacc 
normalmente participa, 
o que torna a realiza-
ção do Canteiro Solidá-
rio uma ótima notícia, 
que certamente será 
de grande ajuda para o 
pagamento das nossas 
despesas”, comenta.

Nas palavras da idea-
lizadora do Canteiro So-
lidário, Adriana Mazzoni, 
“o projeto é mais uma 
forma que encontramos 
para ajudar a Volacc, que 
desempenha um papel 
tão importante para a 
comunidade e contribui 
para fortalecer essa nossa 
parceria de tantos anos”.

A publicitária Erika 
Rosa informou que, além 
das vendas nos diversos 

expositores de moda, 
acessórios, decoração e 
gastronomia, com parte 

da renda revertida para 
a Volacc, também serão 
selecionados itens do 
apartamento decorado 
do Life, que estarão dis-
poníveis aos interessa-
dos para compra com a 
renda total revertida em 
prol da entidade. “Vai 
ser um dia para se diver-
tir, comer bem, apreciar 
arte e cultura e, o mais 

Moda 
- Vestuário, Cosméticos 
e Acessórios 
- Andréia Campos 
Semijoias 
- Arezzo 
- Alma de Flor (camise-
tas com frases persona-
lizadas) 
- Empório Essenza 
- Lis Rose 
- Lúcia Ramos Lingerie 
e Moda Fitness 
- Michelle Secco (moda 
feminina) 
- Sankune Acessórios 
- Tryê (bijoux com 
pedras) 

Canteiro Solidário 
Congesa/Volacc

Data: 25 de janeiro 
Horário: 10h às 17h 
Local: canteiro de 
obras do LIFE 
Endereço: Rua Pará, 
934 – Indaiatuba (SP)

Decoração 
- Móveis, Artesanato e 
Acessórios para o Lar 
- Boutique do Lar 
- Casa da Fazenda 
- Cerâmica Ninsei 
- Fernanda Attanasio 
- Reconceito Casa 
 
Alimentação e 
Bebidas 
- Brigadeiro da Nina 
- DesenTorta 
- Donnerstag 
- O Rei do Açaí 
- Portugália 
- SantAna Café 
- Saltoral

EXPOSITORES CONFIRMADOS

10h – Abertura 
11h30 – Música ao 
vivo com Derico 
13h30 – Música ao 
vivo com Sonia Di 
Moraes 
15h – Cauê 
Guedes DJ 
17h – Encerramento

PROGRAMAÇÃO

importante, contribuir 
para uma instituição que 
é feita de muito amor e 
trabalho”, completa.

O evento conta com 
apoio do Colégio Obje-
tivo, Festiva, GTA, JG 
WebCom, Derico, Cauê 
Guedes DJ, Kleber Pa-
tricio, Sonia Di Moraes e 
Raissa Schroeder.
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Evento gratuito acontece na Praça Dom Pedro II, a partir das 9h, com programação variada
Campanha Janeiro Branco traz atividades 

xxxx

Campanha Janeiro Branco acontece em todo Brasil, com objetivo de conscientizar população

FÁBIO MASQUIETTO

xxx

A Campanha Ja-
nei ro  Branco 
é  dedicada  a 

convidar as pessoas a 
pensarem sobre suas 
vidas, sentido e propó-
sito, qualidade dos seus 
relacionamentos, quan-
to conhecem sobre si 
mesmas, suas emoções, 
pensamentos e compor-
tamentos. Em Indaiatu-
ba, ela ocorre pelo ter-
ceiro ano consecutivo e 
terá um evento principal 
neste sábado (25), das 
9h às 12h, na Praça Dom 
Pedro II, no Centro.

Na ocasião serão rea-
lizadas diversas ativida-
des, entre elas apresen-
tações culturais, dança 
de salão, dança cigana, 
sarau, atividade física e 
show com a dupla ser-
taneja Léo e Marcelo. 
Também integram a pro-
gramação acolhimento 
psicológico, alongamen-
to, aferimento de pres-
são, sessões de Barras 
de Access, entre outras. 
A participação é gratuita.

Segundo o site ofi-
cial, a Campanha tem 
como objetivo mostrar 
que os seres humanos 
possuem conteúdos psi-
cológicos e subjetivos, 
que suas vidas, necessa-
riamente, são estrutura-
das em torno de questões 
mentais, sentimentais, 
emocionais, relacionais 
e comportamentais. 

Importância
“Por muito tempo a 

saúde emocional foi co-
locada em segundo plano 

em nosso cotidiano, é 
imprescindível darmos 
importância as neces-
sidades psicológicas, 
próprias e alheias, pos-
sibilitando um presente 
com mais qualidade de 
vida, para colhermos os 
frutos no futuro”, ressal-
ta a psicóloga Fernanda 
Schroeder, uma das or-
ganizadoras do evento.

Promovida em Indaia-
tuba desde 2018, a cam-
panha Janeiro Branco é 
regulamentada conforme 
lei municipal número 

6863/2018 e a edição 
deste ano é uma iniciativa 
das psicólogas Danielle 
Trabuco, Débora Ca-
bral Carmona, Fernanda 
Schroeder, Isabela Sal-
les Martins e Priscila 
Menegatti. Além dessas 
profissionais, contou com 
o apoio da empresa de 
marketing Solena.

3º Encontro Janeiro 
Branco Indaiatuba

Data: 25 de janeiro
Horário: 9h às 12h
Local: Praça Dom Pedro 
II, Centro

•9h------------------------------Abertura Oficial
•9h15----------------------------Alongamento
•9h30------------------------------Dança Cigana
•9h45--------------------------------------Sarau
•10h------------------------------Dança de Salão
•10h15-----------------------------------Pilates
•10h30--------------------------Atividade Física
•11h-----------------------Léo & Marcelo (show)

PROGRAMAÇÃO
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Prefeitura vai averiguar morte em Itaici
Processo administrativo foi aberto para apurar acidente que vitimou funcionário de terceirizada

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A Prefeitura de In-
daiatuba infor-
mou que irá abrir 

um processo administra-
tivo para averiguar e apu-
rar a morte de Reginaldo 
da Silva Araújo, 43 anos, 
que sofreu um acidente 
na quarta-feira (22) du-
rante as obras que acon-
tece na Avenida Coronel 
Antonio Estanislau do 
Amaral, em Itaici. Ele era 
funcionário da H2Obras 
Construções LTDA, em-
presa contratada para as 
obras de pavimentação, 
recapeamento, drenagem 
e serviços complemen-
tares para requalifica-
ção da avenida. Outro 
funcionário também foi 
ferido pela pedra, mas 
conseguiu sair do buraco 
a tempo.

De acordo com infor-
mações, os funcionários 
estavam trabalhando na 
obra quando uma pedra 
se deslocou e atingiu 

os homens que estavam 
dentro de um buraco es-
cavado, com cerca de três 
metros de profundidade. 
Outros funcionários que 
presenciaram o aciden-
te ajudaram no resgate 
dos trabalhadores até a 
chegada do Corpo de 
Bombeiros.

Segundo a corpora-
ção, o funcionário teve 

uma parada cardíaca e 
foi levado para o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc). Em nota, 
a assessoria do hospital 
informou que “o paciente 
de 43 anos deu entrada na 
sala de emergência por 
volta das 12h desta quar-
ta-feira, 22 de Janeiro. 
Foram realizadas tentati-
vas de reanimação, porém 

o paciente foi a óbito”.
A Polícia Científica 

de Campinas examinou 
o local e a investigação 
ficará a cargo da Polícia 
Civil. 

H2Obras
Em nota de esclare-

cimento enviada à reda-
ção do Mais Expressão, 
a diretoria da empresa 

Operário de 43 anos morreu após ser soterrado em obra
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lamenta a perda de um 
colaborador. 

“A H2Obras, através 
de sua diretoria, lamen-
tavelmente, vem pela 
presente nota manifestar 
sua consternação pelo 
infortúnio ocorrido em 
sua obra. Infelizmente 
perdemos um valoroso 
colaborador, entretanto, 
estamos buscando dar 

todo o conforto possível 
para a família, no intuito 
de amenizar a perda de 
um ente, se é que pos-
sível. 

No momento do fato 
lamentável, não só seus 
colegas de trabalho, mas 
também os órgãos so-
corristas, não mediram 
esforços para socorrê-lo, 
tanto que saiu do local do 
acidente com vida, vindo 
a falecer no hospital.

Em nossas obras bus-
camos dar a todos os 
colaboradores o máximo 
possível de resguardo 
e segurança de suas vi-
das, cumprindo todas as 
exigências feitas pelos 
órgãos de segurança do 
trabalho e as normativas 
relacionadas ao mesmo 
assunto.

Por fim, não há pala-
vras que demonstrem a 
nossa tristeza e conster-
nação com o ocorrido, e 
mais uma vez, a família 
H2Obras se solidariza 
com a família do Sr. Re-
ginaldo da Silva Araújo”



Dois clubes sobem para Série A2
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Primeira partida na Série A3 do Paulista será em Indaiatuba e ingressos já estão à venda
Primavera estreia contra Capivariano

FÁBIO ALEXANDRE
esportes@maisexpressao.com.br

Primavera trabalhou a parte técnica e tática durante a semana, para estreia na Série A3 Durante amistoso, Capivariano empatou em 0 a 0 com XV de Piracicaba no último dia 15
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O Esporte Clube 
Primavera inicia 
sua jornada na 

Série A3 do Campeona-
to Paulista no próximo 
sábado (25), a partir das 
15 horas, em confronto 
contra o Capivariano 
Futebol Clube, no Está-
dio Ítalo Mário Limongi. 
Sob nova gestão, o fute-
bol profissional encabe-
çado pelos empresários 
Anderson Luís de Souza, 
o Deco, e Nenê Zini mira 
o acesso para a Série 
A2 da competição. Os 
ingressos para a partida 
já estão à venda na se-
cretaria do clube. 

O Mais Expressão 
conversou com o técni-
co Daniel Badino, que 
revelou as razões pelas 
quais aceitou comandar 
o Fantasma na A3. “O 
Primavera tem camisa e 
uma tradição de sempre 

disputar campeonatos 
com competência para 
brigar pelo título”, des-
taca. “Também enxer-
guei uma oportunidade 
na carreira, já que fiz 
apenas sete jogos como 
treinador de uma equipe 
profissional, no Marília”. 

A chegada do novo 
grupo gestor também foi 
determinante. “Claro que 
ter nomes como esses 
ligados ao futebol são um 
atrativo”, revela o treina-
dor, que fala ainda sobre 
o estágio de preparação 
da equipe para a compe-
tição. “O time ainda está 
longe do ideal, estamos 
com 60% a 70% de nos-
sa capacidade. Dando 
início à competição, a 
equipe vai evoluir a cada 
jogo e nosso primeiro 
objetivo é garantir uma 
vaga entre os oito pri-
meiros e a classificação 
para a fase seguinte”. 

Sobre o primeiro ad-
versário na competição, 
Daniel faz uma revela-

ção. “Conheço o Ricardo 
(Costa, novo técnico do 
Capivariano), trabalha-
mos juntos no Marília. 
Sei que é um técnico que 
gosta de posse de bola 
e o grupo deles já tem 
um entrosamento, pois a 
base joga junta há algum 
tempo”, analisa. “Então 
teremos um grande de-
safio na estreia”. 

Daniel afirma ainda 
que o elenco profissio-
nal pode ter novidades. 
“Nosso elenco ainda não 
está fechado e vamos 
aguardar as primeiras 
rodadas da Série A3 para 
definir algumas contra-
tações pontuais”, afirma, 
sem querer adiantar a 
escalação para a estreia. 
“Alguns jogadores ain-
da estão em fase final 
de preparação e outros 
sentiram algum des-
conforto nos últimos 
amistosos que fizeram. 
Além disso, o Ricardo 
adora estudar os joga-
dores adversários, então 

ainda não vou anunciar 
a escalação”, conta. 

Adversário 
Ricardo Costa, novo 

técnico do Capivariano 
Futebol Clube, também 
assumiu a equipe em de-
zembro do ano passado. 
“Estou muito feliz de 
fechar com um grande 
clube, que estava na Sé-
rie A1 até pouco tempo 
atrás. Tem uma história 

O regulamento da 
competição será o mes-
mo dos últimos quatro 
anos. Dezesseis equipes 
participam da Série A3 
e se enfrentam em turno 
único na primeira fase. 
Os oito melhores clas-
sificados garantem vaga 
nas quartas, quando os 
confrontos se tornam 
eliminatórios. Os dois 
últimos colocados na 
classificação geral caem 
para a Segundona. 

Sobem para a Série 
A2 apenas as duas equi-
pes finalistas. Estão na 
disputa: Barretos, Velo 
Clube, Capivariano, Des-
portivo Brasil, Noroeste, 
Comercial, Primavera, 
São Bernardo, Rio Preto, 
Batatais, Grêmio Osasco, 
Nacional, Linense, Marí-
lia, Paulista e Olímpia. A 
competição termina no 
dia 17 de maio. 

Os ingressos para 
a estreia do Primavera 

na Série A3 já estão à 
venda na secretaria do 
clube e custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia). 
O clube também lançou 
uma promoção: o torce-
dor que ir comprar seu 
ingresso com a camisa 
do Primavera paga R$ 
10 no ingresso. A se-
cretaria do clube fica na 
Rua José Scodro, 107, 
na Vila Vitória II. Mais 
informações pelo telefo-
ne (19) 2516-0442.  

bonita. Gostei muito do 
projeto que vem sendo 
desenvolvido há alguns 
anos. O Capivariano 
vem revelando jogado-
res. Estou muito feliz de 
assumir esse projeto”, 
afirmou, em entrevista 
às redes sociais do clube. 

A equipe manteve 
diversos jogadores da 
temporada passada, conta 
com outros dez atletas 
que disputaram a Copa 

São Paulo de Futebol 
Júnior e fez ainda nove 
contratações. Porém, o 
Capivariano enfrenta um 
problema: a interdição 
de seu estádio, a Arena 
Capivari, em ação cível 
do Ministério Público. 
Com isso, a equipe atuará 
em seus primeiros quatro 
jogos como mandante na 
competição no Estádio 
Antônio Guimarães, em 
Santa Bárbara D’Oeste.



Músculos fortes: como evitar a sarcopenia
Sedentarismo e idade são as principais causas da perda de massa muscular no corpo

A13

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Leonardo Hawerroth e Leonardo Maruyama oferecem aos seus alunos acompanhamento personalizado na Academia 40+

DENISE KATAHIRA

Deixar de prati-
car atividades 
físicas durante a 

vida é uma das principais 
causas da sarcopenia 
que é a perda de massa 
muscular no corpo. Esse 
processo faz parte do 
envelhecimento e é, em 
parte, responsável pela 
perda da qualidade de 
vida na terceira idade. 
Segundo a Sociedade 
Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, cerca de 
15% dos brasileiros têm 
sarcopenia a partir dos 60 
anos de idade, chegando 
a 46% após os 80 anos.

Dados da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) revelam que em 
2030, cerca de 202 mi-
lhões de mulheres e 
homens ultrapassarão 
os 80 e chegará a 434 
milhões em 2050. “A 
força muscular atinge o 
vigor máximo antes dos 
30 anos e daí em diante 
é o declínio natural. 
Acontece dessa forma 
porque o corpo huma-
no não foi selecionado 
para viver mais do que 
20 ou 30 anos”, explica 
o fisioterapeuta e sócio 
Leonardo Maruyama.

Os maiores inimigos 
da independência indi-
vidual na velhice são as 
deficiências cognitivas 
características das de-
mências e a perda da 
massa e das funções 
musculares.

As causas da sarco-
penia são multifatoriais 
como vida sedentária, 
queda dos níveis de tes-

tosterona, estrogênio e 
hormônio do crescimen-
to, infiltração de gordura 
entre as fibras muscu-
lares, perda dos neurô-
nios que conduzem o 
estímulo aos músculos, 
resistência à insulina, 
deficiência de vitamina 

D e ingestão deficitária 
de proteína. “Manter uma 
dieta saudável e fazer 
exercícios físicos regula-
res, tanto de resistência, 
como musculação e Pila-
tes, quanto aeróbico, cor-
ridas e caminhadas são 
as melhores sugestões 

para prevenir que a perda 
natural de massa magra. 
O melhor é combater o 
sedentarismo e o desuso 
dos músculos”, orienta o 
educador físico, Leonar-
do Hawerroth.

As estratégias de 
prevenção mais estu-

dadas têm sido as que 
envolvem o estilo de 
vida. Ensaios clínicos 
que investigaram a influ-
ência dos exercícios com 
levantamento de pesos e 
de força contra resistên-
cias mostraram aumentos 
significativos da massa 

muscular, em qualquer 
idade. “Durante o exercí-
cio, as contrações das fi-
bras musculares liberam 
proteínas (mioquinas) 
que caem na corrente 
sanguínea e vão interferir 
com a fisiologia de di-
versos órgãos, inclusive 
com o funcionamento do 
cérebro”, enfatiza o fisio-
terapeuta. “Os exercícios 
físicos são um dos pila-
res da qualidade de vida, 
além de serem essenciais 
à saúde. No entanto, pra-
ticar atividades físicas 
de forma inadequada 
pode gerar uma série de 
problemas, por isso a 
orientação de um profis-
sional é fundamental”, 
completa Hawerroth.

Academia 40+
A rede de Academia 

40+ está presente em 
várias cidades do país. 
Possui acompanhamento 
personalizado nas moda-
lidades de musculação, 
pilates e treinamento 
aeróbico e atende tanto 
o público masculino e 
feminino de todas as ida-
des. A academia possui 
um método próprio com 
número limitado de alu-
nos, sem perda de tempo, 
e dispõe de um ambiente 
agradável, sem espelhos 
e músicas altas.

Se você quer enve-
lhecer com dignidade e 
qualidade de vida a 40+ 
é sua melhor escolha.

Em Indaiatuba, a Aca-
demia 40+ está localizada 
na Avenida Conceição, 
2.536. Para mais informa-
ções, ligue para (19) 3392-
4819 ou envie WhatsApp 
para (19) 99676-6040.
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É até irônico não 
aparecer o nome 
de Adam McKay 

(Vice) nos créditos finais 
de O Escândalo. Durante 
a sessão, a cada piadinha 
fora de hora, me vinha 
à minha cabeça: “tenho 
certeza que o McKay está 
envolvido nisso”. Não 
está, mas parece que está 
fazendo escola. Ao menos 
em seus filmes, McKay 
brinca com temas polí-
ticos e econômicos em 
narrativas didáticas que 
podem ou não funcionar 
com cada espectador. 

Em O Escândalo, o di-
retor Jay Roach, de Austin 
Powers, parece ser um 
aprendiz de McKay, ávi-
do por tiradas sarcásticas, 

O Escândalo debate abuso
e brilha com protagonistas
Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman garantem êxito do longa

cortes bruscos, quebra 
da quarta parede e uma 
montagem ao estilo de 
esquetes de The Office. 
Não combina.

Um tema tão pesado 
quanto os casos de abuso 
sexual sofridos por fun-
cionárias da Fox News 
pelo então CEO Roger 
Ailes merecia maior res-
peito e cuidado do rotei-
rista Charles Randolph e 
do diretor, sedento pelos 
closes nas pernas e em 
poses sensuais de suas 
protagonistas.

Desconforto
Vislumbro uma tenta-

tiva de gerar desconforto 
no espectador nesses mo-
mentos mais tensos - é 
horrível a cena em que a 
personagem de Margot 
Robbie (Esquadrão Sui-

cida) se exibe para o pa-
trão. Entretanto, os zooms 
emulam uma tensão típica 
de uma sitcom e as tira-
dinhas nada pertinentes 
de qualquer personagem 
secundário que está pas-
sando pelo corredor da 
redação trazem ao longa 
uma sucessão de escolhas 
ruins, principalmente pelo 
tema que aborda. 

O projeto só não des-
camba totalmente graças 
ao trio de atrizes que está 
bem, Margot Robbie se-
gura, Charlize Theron 
(Mad Max: Estrada da 
Fúria) capricha na postura 
e no tom de voz da âncora 
Megyn Kelly, mas é Ni-
cole Kidman (Aquaman) 
quem entrega uma atua-
ção muito mais enérgica, 
dada a importância de sua 
personagem para a explo-

são do tal escândalo.
Ao final, O Escândalo 

me lembra Green Book: 
uma história que aborda 
um tema delicado, sendo 
contada pelas pessoas 
erradas. É revoltante sa-
ber que as mulheres en-
volvidas no caso sequer 
foram procuradas pela 
produção. Muitas pessoas 
vão assistir, se entreter e 
discutir os abusos da Fox 
News, e isso é bom, pon-
to positivo para o filme. 
No entanto, poderia ter 
rendido algo muito mais 
incisivo, caso as escolhas 
fossem mais maduras e 
Roach não brincasse com 
um tema tão espinhoso. 
Resumindo: não dá pra 
tratar abuso sexual como 
se estivesse dirigindo um 
filme do Austin Powers. 
(Angelo Cordeiro)
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Horóscopo de 24/01 a 30/01
Por Alex Costa Guimarães

O ariano vive momentos maravilhosos de expansão, pode 
ser chamado a ir para longe, realizar viagens ir para locais 
interessantes, conversar com pessoas que moram ou vem de 
longe ou com estrangeiros. Enfim, o momento pede que o 
nativo faça expansão em sua forma de agir, seja mais hones-
to consigo mesmo use uma nova filosofia de vida. 

O taurino vive momentos um pouco complicados na área 
afetiva, seus relacionamentos podem se tornar complica-
dos, suas emoções estão muito fortes e com tendências a 
explosões com poucos motivos. É provável que casamentos 
sejam encerrados ou fiquem abalados nesse período. Procure 
apenas ser verdadeiro consigo mesmo.

O geminiano tem que tomar as rédeas de sua vida neste 
período e isso envolverá saber lidar com suas emoções e 
um sentimento de tudo estar nublado em seus pensamentos. 
Sua vida profissional estará em destaque seja para ampliar 
como para enfrentar os limites que ela tem.

O canceriano vivencia muita exposição nos grupos diversos, os outros es-
tarão vendo o nativo com mais intensidade, muitas pessoas 
passam a ver o nativo e isso pode trazer oportunidades de 
realizar contratos ou encontrar o profissional certo para o 
que pretender fazer. Cuidados com contratos nesse período.

O leonino ficará um bom tempo focado no outro, ou no que 
o outro possa oferecer para si, mas o momento pede que en-
contre uma parte dentro de si que precisa ser trazida a tona e 
melhorada. Dificuldades na vida profissional ou no esforço 
pessoal que aplicar em sua vida diária.

O virginiano ainda estará nesta semana focado em sua saúde 
ou em seu trabalho. Seu serviço será o de organizar papeladas, 
ideias, fazer textos e corrigir alguns destes. Seu trabalho tam-
bém será o de aprender a falar e evitar fofocas, e saber manter 
a união entre pessoas e fatos aparentemente opostos.

O libriano estará lidando mais intensamente com sua 
saúde e com sua estabilidade mental, ou poderá se dedicar 
mais no seu trabalho. Poderá aprender muito nesse perío-
do, muitas informações surgem e novos conhecimentos 
passam a fazer parte de sua mente.

O escorpiano tem a possibilidade de lidar melhor com sua vida financeira, 
pois sua profissão estará facilitando novas oportunidades. 
Agora é um bom momento para aprender a lidar e estruturar 
sua forma de pensar e como harmonizar financeiramente 
sua vida. Muita instabilidade nos relacionamentos com os 
outros. Procure ter calma.

O sagitariano estará mais introspectivo do que antes, e isso pode ser con-
traditório pois estará com energia e vigor acentuado, mas 
sua mente estará desejosa de expansão e provavelmente virá 
até ele essa facilidade. Dentro de casa algumas tensões para 
manter o diálogo e as emoções e os sentimentos podem ficar 
acentuados. Procure ser razoável.

O capricorniano precisa tomar cuidado com sua irritação 
e sua maneira de agir, precisa igualmente ter cuidado com 
seus planos e a forma de planejá-los. É um momento mui-
to importante de mudanças de valores, de paradigmas, sen-
do necessário estar aberto ao entendimento. As dificuldades 
dentro de casa ou na família continuam ainda por boa parte destas semanas.

O aquariano vive agora a fase mais importante de todas aquelas semanas que 
viemos comentando. Durante semanas o nativo vem sofren-
do pressões internas para conseguir realizar mudanças im-
portantes, e a partir dessa semana, essas mudanças se tornam 
mais reais. Talvez por algumas semanas a sua mente não se 
dê conta, mas pode ter certeza que será muito bom. 

O pisciano terá contato com mulheres inovadoras que pos-
suem visão do futuro, assim como sua mente estará desejosa 
de mudar para o futuro. Mas nesse momento, o sentimento de 
solidão pode ser algo que incomoda, visto que está vivendo 
seu inferno astral. Sua mente pode querer romper com algu-
mas situações, tenha calma com os fatos.
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Unidade local oferece cursos gratuitos de iniciação musical e aprimoramento de instrumentos de cordas
Núcleo de Música do Sesi abre inscrições

Para integrar Camerata de Cordas, candidato precisa ter conhecimentos prévios sobre música e terá aulas de aprimoramento

No dia 28 de janei-
ro, nove unida-
des do Sesi-SP 

(Serviço Social da In-
dústria) abrem inscrições 
para cursos semestrais 
de Iniciação Musical e 
Camerata de Cordas, 
este último voltado para 
o aprimoramento de ins-
trumentos como violino, 
viola de arco, violoncelo 
e contrabaixo acústico. 
As aulas serão realiza-
das nos Núcleos de Mú-
sica em Araras, Bauru, 
Diadema, Indaiatuba, 
Jacareí, Jundiaí, Limei-
ra, São Carlos, além 
de Mogi Guaçu, que 
formará suas primeiras 
turmas em 2020.

Os cursos livres, de 
caráter não profissionali-
zante, são voltados para 
público com idade a par-
tir de oito anos de idade, 
sendo que jovens e adul-
tos até 90 anos também 
podem se candidatar.

O módulo de Inicia-
ção Instrumental promo-
ve a sensibilização para 
a linguagem musical, 
de forma lúdica. Visa 
desenvolver a percepção 
auditiva, o senso rítmi-
co, a capacidade motora, 

ro a 8 de fevereiro. As 
vagas remanescentes, 
abertas para a comuni-
dade em geral, podem 
ser preenchidas entre os 
dias 11 a 29 de fevereiro.

Camerata de Cordas
Para participar, o can-

didato necessita de co-
nhecimentos prévios so-
bre música. Estes passam 
por aulas de aprimora-
mento musical, formam 
repertório e se apresen-

FREEPIK

além de aperfeiçoar os 
fundamentos básicos da 
técnica instrumental e 
da leitura musical.

Mediante identifica-
ção, os alunos da rede es-
colar Sesi, beneficiários 
da indústria (industriários 
e seus dependentes) e 
interessados em rema-
trícula têm prioridade no 
número de vagas disponí-
veis e podem se inscrever 
para o curso semestral 
entre os dias 28 de janei-

tam em eventos dentro 
e fora da instituição. É 
necessário participar de 
processo seletivo, no qual 
terão que comprovar do-
mínio com um dos quatro 
instrumentos de cordas 

friccionadas (violino, 
viola de arco, violoncelo 
e contrabaixo acústico). 
As turmas serão distri-
buídas de acordo com o 
nível de conhecimento e 
idade (8 a 90 anos).

As inscrições para 
o processo seletivo de 
ingresso na Camerata 
de Cordas vão do dia 
28 de janeiro a 15 de 
fevereiro. A seleção, a 
divulgação dos resul-
tados e a matrícula dos 
aprovados acontecem 
de 18 a 29 de fevereiro.

Os interessados de-
vem comparecer a Se-
cretária Única da unidade 
que deseja se inscrever 
e apresentar Cópia de 
RG, CPF e comprovante 
de residência (menores 
de 18 anos devem com-
parecer acompanhados 
dos pais ou de um res-
ponsável legal, também 
munidos da cópia dos do-
cumentos citados acima).

O Sesi Indaiatuba 
fica na Avenida Francis-
co de Paula Leite, 2.701, 
no Jardim Califórnia. 
Mais informações po-
dem ser obtidas no tele-
fone (19) 3825-4650 ou 
pelo e-mail suindaiatu-
ba@sesisp.org.br.

O objetivo dos Núcle-
os de Música do Sesi-SP 
é promover com excelên-
cia o acesso à música, de 
forma interativa e lúdica, 
tendo em vista o desen-
volvimento pessoal, a 
sensibilidade estética e 

Núcleos de Música visam 
promover acesso e formar  

artística do aluno. São 
cursos livres, de caráter 
não profissionalizante, 
oferecidos ao público 
com idade a partir de 
oito anos. 

Iniciativa que con-
tribui para o desenvol-

vimento da capacidade 
crítica do aluno e na for-
mação de um cidadão 
mais ativo em seu con-
texto social. Para mais in-
formações, acesse www.
sesisp.org.br/cultura/nu-
cleo-de-musica.



FABIO ARAUJO 
SILVA - 22/01

JOELMA MORAES 
MENDES - 29/01

LEONARDO G. DE 
JESUS - 05/01

RENATA RIBEIRO 
CASTRO - 02/01

GILSON SILVA 
BATISTA - 11/01

JONATAS ARAUJO 
DE MATOS - 23/01

LUÍS MAURO DE O. 
SANTOS - 21/01

SAMARA ALVES 
CUNHA - 22/01

IVAN RIBEIRO DE 
BESSA JR -  28/01

LEOMAR FERREIRA 
SANTOS - 10/01

MARCIA DA SILVA 
SANTOS - 19/01

UMBERTO CARLOS 
DOS SANTOS - 03/01
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O tradicional grito de carnaval do Indaiatuba Clube ocorreu no último domingo (19) com o Feijão com Samba. 
Neste ano a escola de samba convidada foi a Sociedade Rosas de Ouro de São Paulo e também teve show do 
Mumuzinho. A animação do dia começou com o Grupo de Choro Manteiga de Garrafa, seguido pela animação 
do Grupo Na Alma do Samba. Parabéns Indaiatuba Clube por este evento que estava delicioso

A diversão durante as férias escolares que acontece no 
Parque Mall segue até domingo (25). As brincadeiras e 
as atividades são gratuitas, porém é necessário fazer 
inscrição prévia através do site do empreendimento

Sábado (18) foi dia de almoçar feijoada com o amigo 
Marcelo Amato, no Simetria, e experimentar a nova 
caipirinha  

Minha querida amiga Dany na abertura da exposição 
EXPERIENCE da dupla Sandy & Junior que 
acontece no Shopping Iguatemi até o dia 16 de 
fevereiro. Parabéns aos curadores do evento, 
Marcelo Dias e Michel Lebedka, que com o auxilio 
de Noely Lima, fizeram uma linda exposição   

Na noite do dia 16 aconteceu a primeira reunião, que 
será itinerante, do Núcleo de Aprendizagem Criativa 
de Indaiatuba e que já nasce com ideias para sua 
manutenção. Parabéns Indaiatuba por ganhar este 
lindo projeto, que promete revolucionar a área de 
ensino em nossa cidade

Na noite do dia 21 aconteceu na EUREKANDO no 
Parque Mall, o “Toró de Parpite” que é um encontro 
onde um dos participantes expõe o seu problema e os 
outros tentam ajuda-lo com novas ideias. No dia ainda 
houve a palestra sobre oratório com Jorge Okagawa

Um seleto grupo de brasileiros está em San Diego, 
na Califórnia, fazendo os cursos para governadores 
e coordenadoras do Rotary Club, dentre eles, o casal 
do Rotary Cocaes, Sergio e Alair Lelli, governador 
e coordenadoras eleitos para o ano 2020/2021 
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Risoto ou hambúrguer? A verdadeira definição de “Tanto 
Faz” No Grenelle Gastro Pub tem opções super vareadas 
para todos os gostos! Pegue a família, chame os amigos 
e vá saborear as delicias que o restaurante oferece. Av. 
Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802

Durval Bartolomai, proprietário da Mecânica Santo Antônio, 
recebendo o Bolo da Madre mimo do Jornal Mais Expressão

Clínica Bicho Amigo

A linda Loura com os proprietários Leandro e Antônio no 
banho e tosa na Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja

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

Casamento de Jéssica Ivana da Silva. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Adelaide Decorações

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, para sua casa, escritórios, 
empresas e comércios em geral. Sempre com os melhores 
preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 
99763-2829

Grenelle Gastropub

Mais uma obra realizada pela Mr Roof em Jundiaí. A 
Mr. Roof estruturas para telhados em aço galvanizado, 
trabalham com orientação na execução da montagem ou 
entregam seu telhado pronto. Telhados embutido para uso 
de telhas galvanizadas, fibrocimento e também telhados 
com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação em telhados. Faça 
orçamento sem compromisso por e-mail ou WhatsApp: 
comercial@mrroof.com. Br Fone (19) 98355-8383

Mr. Roof

Nádia e Driele saboreando as delicias do restaurante 
Kostela do Japonês

Os amigos Caio e Fernando, saboreando a deliciosa costela 
do restaurante Kostela do Japonês
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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

Leonardo, Senira e João da Academia 40+ 

Adilson saboreando o magnífico self service do Restaurante Jirau

Risoto de Pupunha com Banana da Terra

Amigos leitores, o final de semana chegou e o que acham de 
convidar os amigos para um jantar na sua casa? Um prato que caiu 
no paladar dos brasileiros foi o risoto, que pode ser preparado com 
diversas combinações, uma mais cativante que a outra e por isso, 
vou sugerir essa receita para vocês. Vamos lá!

Ingredientes:

• 250g de arroz para risoto
• 75g de manteiga
• 100g de parmesão ralado
• 50g de cebola picada
• Vinho branco seco
• Sal a gosto
• 1,5l de caldo de legumes
•1 banana da terra madura, corta em cubos e assada
•50g de pupunha cortado em cubos e assados

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga e “sue” a cebola. Em segui-
da, acrescente o arroz para refogar. Coloque o vinho e não mexa até 
que seque todo o caldo;

Aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes quente e me-
xendo delicadamente, sempre que o caldo secar, acrescente mais 
um pouco. Quando estiver ao dente, perto de finalizar, acrescente a 
banana e o palmito pupunha.

Para finalizar, acrescente o parmesão ralado e a manteiga em 
cubos e acerto o sal. Está pronto!

Bom apetite!

Os mais lindos looks infantis você só encontra na loja Amor 
Amor, Rua: Treze de Maio, 657, Centro - (19) 3318-3669

Engenheiros Rodrigo Claret Lopes e Letícia Gomes em mais 
uma de suas Obras em andamento Peça seu orçamento  19 
99687 0210

O simpático Renato da Cortaço no Cintra Restaurante essa 
semana

O lindo Shiro com o proprietário Ricardo no banho e tosa da Clínica 
Bicos e Focinhos. Ligue já (19) 3835-7750

O lindo Felipe, fez 7 aninhos de vida, ontem, dia 23, a mamãe 
Simone, o papai Robson e a irmã Júlia desejam muitas felicidades 
e que papai do céu continue te abençoando

Cláudia, Andréa e Samanta, na semana de planejamento no 
Colégio Meta

O presidente do Conselho do IC, Humberto Panzetti, o ex-
presidente do IC, Marcos Poli e o cantor Mumuzinho

Graziela e Edenira Equipe FarmaLupa recebendo um 
delicioso bolo da Bolo da Madre
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No dia 17/01 aconteceu na Igreja Candelária a 16 edição do Auto de Nossa Senhora da 
Candelária um grande musical que acontece dentro da Igreja, contando a história de Jesus. 
Parabéns a todos pela participação e organização foi perfeito

Rebeca Rodrigues e Dr. Bruno Acharezzi fizeram recentemente o curso de Intradermoterapia 
em São Paulo. Parabéns por sempre estarem se atualizando e trazendo o melhor para 
seus pacientes

Nessa semana foi dia do farmacêutico e não poderíamos 
deixar passar em branco. Parabéns Giovana e Juliana 
farmacêuticas da FARMAIS ITAICI. Na foto Jakeline, 
Giovanna, Juliana, Thairony e Matheus

Antonio Valini e Julyany Valini com amigos no último 
domingo dia 19 no Indaiatuba Clube no  Feijão com Samba

Ellen Negrão e Fabiano Negrão no ultimo domingo dia 19 
no Feijão com Samba no Indaiatuba Clube

Julia Pinink esteve participando da Colonia de Férias 2020 
do Clube 9 de Julho, que fez a alegria da criançada nessas 
férias

Bruna Couto participou do programa Expressão no Ar, 
comentou marcando 03 amigos e compartilhando a live. E 
foi a ganhadora da Pizza da Pizzaria Torrelaguna. Parabéns 
Bruna,  participe você também, todas as terças-feiras as 
20:00hs

Sérgio, e Márcia Borsari’ juntamente com as filhas Carla 
e Luiza, Comemoram a Formatura do caçula, Sérgio. 
Parabéns Sérgio!
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negócios & classificados
Nº 881

PARA 02 CARROSCOBERTOS E 02 DESCO-
BERTOS. R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095 EXCELENTE CASA EM 
CONDOMÍNIO COM: SALA, LAVABO, COZINHA, 

LAVANDERIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 
01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM MAIS 01 

QUARTO E 01 BANHEIRO, GARAGEM COBER-
TA PARA 02 CARROS E 02 VAGAS DESCOBER-

TAS. 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  

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 

SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, AREA 
GOURMET COM CHURRASQUEIRA.

R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA )  LOCAÇÃO 
R$ 3.500,00 + R$ 105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055 02 CASAS, POMAR, REPRESA  
AREA TOTAL 34.717,37 M² R$ 650.000,00

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM INDAIATUBA
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. SEGURANÇA E PORTEIRO 24 
HORAS, INFRAESTRUTURA  COMPLETA COM 
PISCINA , QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 

FESTAS,ACADEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMENTOS 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – 
DIN - DISTRITO EMPRESARIAL

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

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITORIO E WC.

R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA CONSTRUÍ-

DA R$ 2.000.000,00

SALA DE ESTAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA ELETRI-

CA, AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM
R$ 350.000,00

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

COZINHA, WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

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

COZINHA, WC, ÁREA GOURMET. 2 VAGAS R$ 
435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – CA03163
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,02 WC, 
EDÍCULA ABERTA, GARAGEM E QUINTAL. 

AREA DO TERRENO 318M² AREA CONSTRUIDA 
180M². R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, GARA-
GEM. CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, QUINTAL. TERRENO 352M² 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO 

HAOC. R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE REAL – 
CC00099  03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 

COZINHA, ÁREA GOURMET, GARAGEM 
COBERTA, AR CONDICIONADO E ENERGIA 

SOLAR. R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – CC00098
 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, GARAGEM. 

R$ 450.000,00

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

05 VAGAS, PISCINA, CHURRASQUEIRA. R$ 
450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BANHEIROS, 
SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COPA, CO-

ZINHA, 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, GARA-
GEM PARA 02 CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.

R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 SALA, 
02 COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 04 

VAGAS R$ 550.000,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,SALA 

AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 05 WC,
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 VAGAS DE 
GARAGEM COBERTA , AR CONDICIONADO,
ARMÁRIOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE 

LAZER COMPLETA. R$ 580.000,00 + CONDOMÍ-
NIO R$ 250,00 + IPTU R$ 160,00

BELA VISTA – CA03165
 CASA SOBRADO,  04 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 SUITE, SALA, COZINHA , 04 WC,
GARAGEM PARA 04 CARROS. EDÍCULA COM 

01 DORMITÓRIO,  COZINHA, WC. AREA TERRE-
NO 300M² R$ 580.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CASA 

COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AMPLA SUITE COM 
BANHEIRA, COPA, COZINHA, AMPLA SALA, 
BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM 

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –CA03146
 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA FINANCIA-

MENTO. DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

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

RO, ÁREA DE SERVIÇO. EDÍCULA COM  01 
DORMITÓRIO, SALA. GARAGEM PARA 02 

CARROS R$ 260.000,00

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

COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, EDICULA COM 
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS. ACEITA PERMUTA  NA 
CIDADE DE INDAIATUBA.

R$ 265.000,00

OPORTUNIDADE 
JARDIM SANTA RITA – CA03187

SOBRADO COM 216 M² DE AREA CONSTRUI-
DA. 03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, 

SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, LAVAN-
DERIA,  CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 
02 CARROS, COM AMPLA AREA DE JARDIM . 

R$ 279.000,00

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

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA AM-
PLA, COZINHA TIPO AMERICANA, BANHEIRO, 

ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

JARDIM ADRIANA – CA03185
02 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 

BANHEIROS, 02 VAGAS PARA CARRO. R$ 
290.000,00 ( ACEITA PERMUTA, ACEITA CARRO 

NO VALOR DE R$ 30.000,00 )

VILA ALMEIDA – CA03191
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM
PARA 02 CARROS. R$ 300.000,00

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 COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE GARAGEM 
CHURRASQUEIRA. ( ACEITA PERMUTA EM 

APARTAMENTO )  R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA AMERICANA, 02 WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS. 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, 

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC , 01 
VAGA DE GARAGEM. R$132.000,00 ( ACEITA  

FINANCIAMENTO)

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, BANHEIRO, COZI-

NHA. SEM GARAGEM R$ 150.000,00 + CONDO-
MÍNIO R$ 355,00 + IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROUPA 

EMBUTIDOS, SALA, COZINHA ,WC, AREA DE 
SERVIÇO. SEM  GARAGEM. R$ 150.000,00

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 + CONDO-
MINIO 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 (CONDOMINIO) + 

R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS R$ 190.000,000

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

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, GARAGEM 
PARA 02 CARROS.  

R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA POR IMÓ-
VEL DE MENOR VALOR EM INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, 02 WC.  GARAGEM PARA 02 
CARROS.

R$ 250.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

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

CIDADE NOVA – SA00009
SALA COMERCIAL DE 30M², 01WC.

R$ 1.100,00

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

CAMPO BONITO – SL00363
SALÃO COMERCIAL COM 147M² , 02 BANHEI-

ROS, MEZANINO DE 45M².
PORTA AUTOMÁTICA E LUZ DE LED.

R$ 1.800,00 + IPTU R$ 140,00

LOCAÇÕES CASAS

MORADA DO SOL – CA03188
01 DORMITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM, 

CASA DE FUNDO.
R$ 570,00 ( INCLUSO IPTU)

JARDIM PAULISTA – CA0000
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
R$ 750,00 ( IPTU INCLUSO )

JARDIM MORADA DO SOL – CA03183
PISO SUPERIOR - 01 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM.

R$ 750,00 ( IPTU INCLUSO )

JARDIM SÃO FRANCISCO – CA3190
01 DORMITÓRIO AMPLO, SALA, COZINHA,WC, 

QUINTAL AMPLO, GARAGEM 
DESCOBERTA PARA 06 CARROS.

R$ 800,00 + IPTU

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, COZINHA, 

01 SUITE, LAVANDERIA E 01 VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA02437
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, WC ,AREA DE SERVIÇO, 
VAGA PARA 02 CARROS.

R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

VILA ALMEIDA – CA03191
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM
PARA 02 CARROS.

R$ 1.300,00

VILA COSTA E SILVA – CA03182
03 DORMITORIOS, SENDO UMA SUITE, SALA, 
COPA, COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE GARA-

GEM. TERRENO 250M².
R$ 1.500,00 ( IPTU INCLUSO )

BELA VISTA – CC00103
03 DORMITORIOS.SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 02 VAGAS DE GARAGEM, 
LAZER COMPLETO. R$ 1.800,00 + COND. R$ 

388,00 + IPTU R$ 111,70

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AMBIENTES,COZI-
NHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PIZZA, AREA GOURMET, EDÍCULA ABERTA,  

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

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-

RO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 900,00 + 240,00  CONDOMINIO + IPTU R$ 

54,00

PARQUE SÃO LOURENÇO- AP00959
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM, AREA DE 
LAZER COMPLETA, PORTARIA 24 HORAS.
R$ 900,00 + CONDOMINIO R$ 280,00 + IPTU 

R$ 60,00

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, AREA 

DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1000,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

JARDIM SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 02 

WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, COM  CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PAR 02 CARROS. R$ 1.100,00 + 

COND. R$ 348,00 + IPTU R$ 106, 53.

SEVILHA/BELVEDERE – AP00960
APARTAMENTO NOVO, PRIMEIRA LOCAÇÃO 
COM 03 DORMITÓRIOIS, SENDO 01 SUITE, 02 
DORMITÓRIOS COM MÓVEIS, SALA, COZINHA 
COM MÓVEIS, ÁREA DE SERVIÇO E VARANDA, 

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA  DE GARAGEM 
DESCOBERTA. R$ 1.200,00 + CONDOMÍNIO  

R$ 380.00

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA AMERICA-
NA, VARANDA, WC, 02 VAGAS, . R$ 1.300,00 ( 

INCLUSO COND. E IPTU).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDIFICIO 
VANDO

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 
VAGA DE GARAGEM. R$ 1.300,00 COM CONDO-

MÍNIO E IPTU INCLUSO

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, GARAGEM. R$ 1.400,00 ( INCLU-
SO CONDOMÍNIO E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926 02 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 02 

VAGAS  NA GARAGEM.
R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 520,00 + IPTU 

R$ 113,00

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  
DI  FIORE – AP0000

03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 02 WC, 02 
VAGAS DE GARAGEM R$ 2.100,00 ( INCLUSO 

COND. E IPTU)

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)

VILA MERCEDES CA03189 03 DORM, SALA, COZINHA, 
COPA, WC, CHURRASQUEIRA E EDICULA 04 VAGAS TER-
RENO 360m²  R$450.000,00

COND PARQUE AVENIDA CC00093 04 DORM (02 SUÍTES), 04 
WCs, COZ PLAN, 01 SALA, CHURRASQUEIRA AREA DE LAZER 
COMPLETA. A.T 380m² / A.C 300m² R$ 1500.000,00

JD. SANTA RITA CA03187 03 DORM (02SUÍ-
TES), SALA DE ESTAR E JANTAR, CHUR-
RASQUEIRA, QUINTAL  E ÁREA DE JARDIM. 
216m² A.C , TERRENO 177m² R$ 278.000,00

BELVEDERE AP00960 LINDO APTO, PRIMEI-
RA LOCAÇÃO COM MOVEIS NOS DORMI-
TÓRIOS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO VA-
RANDA COM CHURRASQUEIRA. PORTARIA 
24HRS ALUGUEL R$ 1200,00 + COND.

APARTAMENTO REGIÃO CENTRAL AP00956 
02 DORM, SALA,COZINHA,AREA SERVIÇO.
R$ 150.000,00

APARTAMENTO – CIDADE NOVA AP00961 03 DORMITÓRIOS 
COM MOVEIS (1SUÍTE) SALA 2 AMB, COZ PLAN. 3 BANHEI-
ROS VENDA R$ 550.000,00 – ALUGUEL R$ 2.600,00

PORTAL DAS ACACIAS CA03192 03 DORM 
(02 SUÍTES), AMPLA SALA, COZ PLA, 05 
WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, E 02 VA-
GAS. ( AR COND, ARMARIOS) VENDA R$ 
580.000,00  ALUGUEL R$ 2.600,00 



B2 Imóveis

e hidro), WC social, mezanino, sala para 2 ambientes 
com pé direito alto, cozinha com armários e mesa de 
apoio em pedra, lavanderia planejada, quintal com 
churrasqueira, casa de boneca e lindo paisagismo e 
garagem para até 3 autos coberta com armário. R$ 
2.500,00 + IPTU

CA08604 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT. 200 m² AC.100 
m² - 2 dormitórios sendo (1 suíte), sala, cozinha, wc 
social, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 
1.100,00 (incluso IPTU)

CA08610 - JARDIM REGINA - AT.250 m² AC.130 m² - 
02 dormitórios (1 suíte), 02 salas, cozinha, wc social, 
lavanderia, churrasqueira e garagem para dois autos. 
R$1.600,00 incluso IPTU.

CA08505 - MORUMBI - AT. 125 m² AC. 147 m² - sobra-
do com 3 dormitórios (1 suíte, 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$ 
1.800,00 + IPTU

VENDA

SL00967 - SKY TOWERS OFFICE INDAIATUBA - AU 
55m² - 01 sala ampla (reversível para outros forma-
tos), lavabo. Infraestrutura de segurança com portaria 
e estacionamento. VENDA R$ 370.000,00

TE05915 - JARDIM COLONIAL - AT 183,30m2 - TERRE-
NO RESIDENCIAL DE ESQUINA- VENDA R$ 156.000,00.

CH01771 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT. 3000m² 

AC.216,61m² - 02 dormitórios (01 suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha, wc social, escritório, lavanderia, churras-
queira, casa de caseiro anexada. Venda R$ 850.000,00

CA08657 - JARDIM MORADA DO SOL - AT.125m² 
AC.99m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, wc social, la-
vanderia e vaga para 02 autos. R$ 240.000,00

CA08658 – MORADAS DE ITAICI - AT. 132m² - AC. 80m² 
- 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, WC 
social, sala 02 ambientes, quintal com área gourmet. 
Condomínio com Lazer completo. R$ 360.000,00

CA08653 - JD. DOS COLIBRIS - AT. 75m² - AC. 45m² 
- EXCELENTE CASA TERREA RECEM ENTREGUE - -01 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal, 02 vaga descoberta. O imóvel será entregue 
com estrutura para após entrega fazer sobrado com 
local definido da escada. R$ 179.900,00

CA08645 - VILA MARIA HELENA - AT .160 m² AC.140 
m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, churrasqueira, 02 vagas, preparada 
para ar condicionado e aquecimento solar. Próximo 
ao mercado pague menos, clube 9 de Julho, centro 
esportivo, Itaú, hospital Santa Inês, bairro plano. Va-
lor R$ 382.000,00

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² 
AC. 90 m² - 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala de 
estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha pla-
nejada integrada a área gourmet com churrasqueira, 
cooktop e coifa e 2 vagas de garagem sendo 1 cober-
ta. Condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 495.000,00

LOCAÇÃO

AP04642 - VARANDAS DO BOSQUE - AU. 78,76 m² 
- 02 dormitórios, WC social, sala para 2 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem para 
01 auto, descoberta. **Apartamento com piso em 
porcelanato**. R$ 1250,00 + COND + IPTU

AP04660 - AU 65m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO 
RECÉM ENTREGUE COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA DE LAZER E SEGURANÇA - RESER-
VA VISTA VERDE - 03 dormitórios (sendo 01 suíte com 
armários), WC social, sala 02 Ambientes (estar e jan-
tar), cozinha planejada,  lavanderia e garagem p/ 02 
autos descoberta - R$ 1.500,00 + condomínio + IPTU. 
(APARTAMENTO ENTREGUE COM PLANEJADOSE 
BOX SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO)

AP04658 - RESIDENCIAL VICTORIA - AU. 85,62 m² - 
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia, 
sendo cozinha, banheiro e dormitórios com armários, 
área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de fes-
tas, playground e quadra poliesportiva. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU.

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

CA08502 - CHÁCARAS AREAL- AT. 250 m² AC. 190 m² 
- casa térrea com 3 dormitórios (1 suíte com closet 

CA08651 - Jardim Tropical - AT. 142 m² - AC. 157 m² - Piso Sup.: 03 Dormi-
tórios sendo 01 suite com móveis Planejados e Ar condicionado, Sala de TV, 
Banheiro Social. A suíte, 01 dormitório e a Sala totalmente avarandada. Piso 
Inf.: Sala Estar, Sala de Jantar, Lavabo, Cozinha Planejada, Lavanderia Coberta, 
Área de Churrasqueira, Quintal, 03 Vagas sendo 01 coberta, Quintal amplo. 
Excelente acabamento - Escada com piso em granito e corre mão em madeira, 
Salas com piso porcelanato. Ótima localização - Próximo ao Polo shopping, 
Sesi, Avenida Francisco de Paula Leite (avenida de amplo comércio), bancos, 
açougues, farmácias. R$ 600.000,00

AP04670 - BOSQUES DOS INDAIÁS - AU.61,41 m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, 01 vaga para auto. R$ 800,00 + Cond. + IPTU.

AP04667- RESIDENCIAL BELVEDERE - 3 dormitórios (1 suíte) sendo 2 com armário, 
WC social, cozinha planejada, sala para 2 ambientes, lavanderia, varanda gourmet 
com churrasqueira e 1 vaga de garagem descoberta. Área de lazer completa com 
portaria 24 horas. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² - 3 dormitó-
rios (1 suíte), WC social, sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha planejada 
e área gourmet com churrasqueira e 2 vagas de garagem sendo 1 coberta. 
Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 2.100,00 
incluso (Aluguel + Condomínio) + IPTU.

CA08650 - RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT. 200 m² AC.136 m²  - 03 suítes, WC social, 
sala 02 ambientes, lavanderia, cozinha planejada, coifa, cooktop, forno, churras-
queira em vidro, garagem para 02 autos, condomínio com infra-estrutura de lazer 
completa (Piscina, Quadra de Esportes, Quiosques com Churrasqueira, Playgrou-
nd, Salão de Festas, Espaço Gourmet, Espaço para Fitness, portaria 24 horas) R$ 
595.000,00

AP04601 - LA SPEZIA - AU. 71 m² - LINDO APARTAMENTO TODO PLANEJADO 
com 2 dormitórios (1 suíte) planejados, sala, cozinha planejada, área gourmet, 
wc social e garagem para 1 auto coberta. R$ 350.000,00



B3Imóveis

TR01066 – TERRENO COND. JARDIM PIEMONTE – Com área dife-
renciada dos demais com 360 mts², plano, bem localizado, liberado p/ 
construção.   à vista R$ 190.000,00.

TR01096 – TERRENO COMERCIAL JD. HUBERT – Na av. Ruz Pe-
rez,  esquina, comércios entorno, prox. Pq. Ecológico, área 311M² - R$ 
310.000,00, (Estuda proposta).

TR01114 – TERRENO JARDIM PARADISO – Lindo lote com 400 mt², 
Quadra M, Cond. c/ S. festas, piscina, acad., 2 Q tênis, mini campo 
de golfe, campo de futebol, quadra poliesport., parq águas, parquinho, 
mata nativa. R$ 430.000,00(Estuda proposta).

AP00633 – APARTAMENTO – JD. MORADA DO SOL – C/ 02 Dor-
mitório, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga. – Área útil 
60m² - R$ 150.000,00 (Aceita Financ).

AP00736 – APARTAMENTO – SPAZIO ILLUMINARE – C/ 03 Dorm. 
sendo 1 suite, Sala 2 amb, Cozinha c/planej, WC, área de serviço e 1 
vaga. – Á/U 60m² - R$ 280.000,00.

CA03910 – CASA– JD. MORADA DO SOL - 01 Dormitório, Cozinha, 
WC, Área de serviço e garagem descoberta, A/C 60m² - Terreno 125m² 
- R$ 150.000,00. (á vista).

CA03910 – CASA– JD. RES. NOVA VENEZA - 01 Dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. – Área construída 60m² 
- Terreno 125m² - R$ 190.000,00.

CA03860 – CASA – PARK REAL 03 dormitórios sendo 1 suíte, Sala, 
Coz. Americana,1 WC, 2 vagas sendo uma coberta. Condom. com Sa-
lão de festas, Quadra poliesportiva, Playground, Portaria e segurança. 
– Á/C 105m² - Terreno 150 m² - R$ 410.000,00.

CH00235 – CHACARA PARA VENDA – COND. LAGOS DE SHANA-
DU,  Vc que gosta e deseja estar junto a natureza, esta é a sua oportu-
nidade! Casa c/ 03 dorm. sendo 1 suíte, Sala, Coz. Amer,WC, Piscina, 
Ac imóvel de menor valor c/ parte do pgto, cond. c/ Port. e seg. 24h, 
3 lagos, C. futebol, pista de cooper. AT 5280m2, A/C 258m2,Valor R$ 
790.000,00.

CA03404– CASA – JD. RES. DONA LUCILLA - 03 suítes sendo 01 
master c/ closet e 02 lavatórios, sala de estar/ jantar com pé direito alto, 
coz. amer. c/ ilha c/planej., espaço gourmet com churr.c/ coifa de inox, 
com planejados, piscina, paisagismo, 04 vagas sendo 2 coberta. (prep.
para aquec. Solar/ar condicionado). Condomínio c/ infr. rede subterr, sa-
lão de festas, quadra, piscina adulto/infantil, playground, minicampo de 
futebol, segurança 24 h. – A/C 190m², terr. 300m² R$ 920.000,00.

CA03233 – SOBRADO – COND. RESIDENCIAL SANTA CLARA – 
Cond. Prox. Centro, Sobrado c/  4 suítes c/ planej. e ar cond., ampla sala 
estar/Sala TV/Jantar, Coz. Americ. c/ planej, lavand., dormit. e WC p/ 
empregada, área gourmet c/ churrasqu., Piscina com cascata, 4 vagas 
sendo 2 cobertas. Condom. com port. e seg. 24h, Salão de Festa, Qua-
dra de tenis, Mini campo, Playground, Quadra poliesportiva. A/C 390,00 
M2 Terreno 450,00 M2. Valor R$2.000.000,00 (Aceita estudar PERMU-
TA até 3 imóveis como parte pagto).

IMÓVEIS PARA VENDA

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banhei-
ro, 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, lavan-
deria, garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$170 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, Cozinha, 
Lavanderia, wc, Piso Porcelanato. De R$180 MIL por R$170 MIL
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, 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 dormitórios com suíte, sala, cozi-
nha, dispensa, banheiro e lavanderia.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz 
americana, lavanderia, wc social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sen-
do 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasquei-
ra, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, 
coz com armários, wc, lavanderia, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD. SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, wc, 
lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chá-
cara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 car-
ros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no 
Condomínio Montreal. 
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 america-
na, 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, churrasqueira, 
aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, 
sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 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.
CA304 – JD. BRÉSCIA – R$560 MIL – Sobrado com 3 dormitórios e saca-
das amplas, sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, 
cozinha com ilha, dispensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia e garagem 

para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet integrada com cozinha e 
área de serviço, piscina, banheiro social externo, aquecedor solar, quintal com 
gramado e canteiro.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, todos os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 
2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com 
vidros temperado, e garagem para 2 carros.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall 
de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e 
jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP563 – JD. ALICE – R$200 MIL – 2dorms, (1 planejado), sala, coz planejada, 
wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, ba-
nheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro e garagem coberta para 1 carro.

 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$239 
MIL – 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta 
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$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa 
de caseiro, churrasqueira, sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa 
d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, captação água da chuva.

CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, 
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, sala, 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 
gramado, 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 comodos,2 
casas de 4 cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com cór-
rego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

 IMÓVEL COMERCIAL

 IC12 – JD. MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA – 2 dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 5 carros.
 

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, garagem co-
berta para 2 carros e quartinho nos fundos.
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$1500,00 – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia 
coberta, 2 banheiros e garagem coberta para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem. 

 APARTAMENTOS

CENTRO – R$900,00 – dorm, sala, coz, wc
VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dorm (1 c/armário), sala, cozinha planejada 
com fogão, wc, lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozi-
nha, banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
NÚCLEO HABITACIONAL FARIA LIMA – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
CENTRO – R$1500,00 – 3 dormitórios com armários embutidos, sendo 1 suí-
te, sala 2 ambientes, cozinha com armário embutido, varanda e garagem para 
2 carros.
JD. TROPICAL – R$1200 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, 
área de serviço, sacada e garagem para 1 carro.

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$1.100,00 – Área 75 m², 1 wc, copa, 2 Jardim de inverno CEN-
TRO – R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas grandes, 1 jardim de inverno, 
1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 – 
área de saúde já funcionando, piso porcelanato, ar-condicionado, pia, espaço 
para esterilização, salas com wc privativo. Incluso: secretária, água, luz, tele-
fone, IPTU. Fácil estacionamento.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA-84. CASA DE 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E GARAGEM PARA 02 AUTOS EM LOTE DE 125M ² 
, DE R$210.000,00, POR APENAS: R$180.000,00. OU R$75.000,00 DE ENTRADA + 90 X 
R$1.650,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA - 50. CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA AMERICANA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 AUTOS + 02 CÔMODOS 
NOS FUNDOS, EM LOTE DE 125M², DE R$210.000,00, POR APENAS: R$195.000,00. ACEITA 
CAMINHÃO NO NEGÓCIO ATÉ R$100.000,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

TROCO: CASA EM SALTO NO JARDIM LAGUNA COM 02 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, 
COZINHA AMERICANA, GARAGEM PARA DOIS AUTOS, EM LOTE DE 180M2 + UMA CHÁ-
CARA DE 1000M2 NO BAIRRO PEDREGULHO EM INDAIATUBA, POR EDICULA EM LOTE 
DE 250M2 OU CASA DE ½ LOTE ATÉ R$310.000,00 .  F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

MORADA DOS SOL-RUA-81 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) SALA/COZINHA AMERICA-
NA-ABRIGO NOS FUNDOS E GARAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO. CORRA! F=99762-7997/3935-3294.

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARAN-
DADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TAN-
QUES COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES 
FRUTÍFERAS, PLAY GROUD,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
F=19-99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM PIEDADE SP, 36.000M², 02 CASAS, BARRACÃO, LAGO COM PEIXES, TELEFONE 
FIXO, TORRE DE INTERNET A 500 METROS DA RODOVIA, R$300.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – ESCRITURADO. F=19-99762-
7997/3935-3294

CONDOMINIO LONDOM PARK- LOTE DE 300M2 POR APENAS R$180.000,00  - F=19-
99762-7997/3935-3294

        

VENDAS

CASAS

CA00224-VILA FURLAN-1 dorms + dep  .........................................R$ 180.000,00
CA00212-JD ADRIANA- 2 dorms + dep  2 vagas ............................R$ 270.000,00
CA00144-JD VALENÇA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...............R$ 320.000,00
CA00216- PAU PRETO- 3 dorms + dep 3 vagas. ............................R$ 370.000,00
CA00136- MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...........R$ 480.000,00
CA00224- JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...............R$ 650.000,00
CA00067- JD AMÉRICA- 03 dorms + dep + 2 vagas ......................R$ 380.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00120- MORADAS DE ITAICI- 02 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ...................... 
...............................................................................................................R$ 380.000,00
CA00220- PARK REAL- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................R$ 425.000,00
CA00227-VILLAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ......R$ 480.000,00
CA00027-VILLAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..R$ 480.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ........R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ............R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suite + dep 2 vags ...............R$ 950.000,00
CA00148-BEIRA MATA- 3 suítes + dep + 2 vagas .......................R$ 1.200.000,00
CA 00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. .................R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ..........................R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. ...............R$ 250.000,00
AP00064-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms +dep 2 vagas. ............R$ 405.000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga ...................R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas  ........R$ 605.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep .c/ piscina . R$ 980.000,00
CH00021-PORTEIRA DE FERRO- 02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas ...............  
‘ ..........................................................................................................R$ 450.000,00                                                
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/ piscina .......................  
............................................................................................................R$670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina . ...............R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ-4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina. .............  
...........................................................................................................R$ 950.000,00

CH00011-RECANTO DAS FLORES 5000m c/ área gourmet, lago e quiosque.  
...........................................................................................................R$ 720.000,00 

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. .......................................R$ 600.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. .........................................R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M. ..............................................R$ 150.000,00
TE00065-CIDADE NOVA I 800M ................................................R$ 1.500.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m  .........................................................R$ 296.000,00
TE00055-JARDIM EUROPA II 375M. ...........................................R$ 210.000,00
TE00175-JD. MONTE REI- SALTO 200M ......................................R$ 95.000,00
TE00173- PIEMONTE – 300M aceita permuta. ..........................R$ 180.000,00
TE00171- LAGUNA- 300M aceita permuta .................................R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M  ...............................................R$ 430.000,00
TE00177- VILA AVAI- 360M. ..........................................................R$ 324.000,00
TE00183-GREW PARK-300M .......................................................R$ 300.000,00
TE00184-SANTA CLARA-450M  ...................................................R$ 440.000,00

SÍTIOS

ST00010- RIO NEGRO 27.800M . ..............................................R$ 1.500.000,00
ST00003- CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M .......................R$ 1.500.000,00

ÁREAS

AR00003- ITAICI 11.000M  ........................................................R$ 18.000.000,00 

SALA COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M ..............................................R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas ....R$ 1300,00+ 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

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
CA00015-AMSTALDEN- 3 suítes + dep + 04 vagas .R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00207- PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas .R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 dorms + dep c/ elevador. . ...............  
..........................................................................................R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 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

TERRENO

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

SALÃO 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$900,00+ iptu
SL00010- OFFICE PREMIUM – 77M  .......................R$ 1.200,00+ iptu+cond

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.
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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 Projetos e Contruções 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 TRANSPORTES – Ex-
periência em programação de veículos 
e frotas. Contratação de terceiros e 
agregados. Desejável Superior completo 
ou cursando em Logística. Residir em 
Indaiatuba.

ASSISTENTE OPERACIONAL – CNH 
categoria B ou C. Para realizar entregas 
com veículos utilitários. Curso MOPP. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – De-
sejável Superior completo ou cursando. 
Pacote Office. Experiência em emissão 
de Notas Fiscal, noções de RH. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

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.

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. 

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.
corretiva em sistema de Climatização. 

OPERADOR DE LASER- Experiência na 
função e em preparação e regulagem das 
máquinas a Laser 2D. Leitura e Interpre-
tação de desenho e metrologia. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC 
– Experiência na função. Leitura e In-
terpretação de desenho e metrologia. 
Experiência na função e em ajustagem 
das máquinas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE MÁQUINAS – Experi-
ência em Operar máquinas de usinagem. 
Possuir Curso de Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho ou Técnico em 
Mecânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial.

TÉCNICO MECÂNICO CNC – Experien-
cia na função. Possuir Curso Técnico.

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.

EMPREGOS

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.
Confira as vagas por escolaridade exigida
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classificados

Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo ter-
reno Aceito terreno 
como parte do paga-
mento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: 
(19) 99482-6697 / (19) 
3875- 3201 João. Ten-
do interesse ver fotos 
na OLX
Casa venda Jd. Santa 
Rita - A.T 170m² A.C 
220m². Ótimo preço, 
sobrado em um óti-
mo bairro próximo av. 
Conceição, 03 dormi-
tórios, (02 suítes), sala, 
cozinha, amplo quintal 
com churrasqueira e 
garagem coberta R$ 
278.000,00 – Victor F.: 
(19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² 
A.C 120m² - Casa em 
excelente localização, 
próximo ao centro e ao 
lado do parque ecológi-
co 02 dormitórios, sala, 
cozinha, a.s, 2 banhei-
ros, mais um cômo-
do externo e garagem 
p/02 carros coberta R$ 
300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Merce-
des - 03 dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, 
churrasqueira e edí-
cula , quintal e 4 va-
gas r$ terreno 360m² 
R$ 450.000,00 Zilda 
F.:(19) 9 9130.3602
Casa em Capivari - 
Venda 01 dorm,sala, 
cozinha, 2wc, área de 
lazer R$110,000,00 Zil-
da F.: (19) 9 9130.3602

Casa Jd. Itamaracá- 
Venda 03dorm, sa-
la,coz,a,s, 2 vagas r$ 
320.000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – 
Venda 02 dorm, sala, 
cozinha,2 banh, a.t 150, 
2 vagas, permuta por 
carro ate 30mil e apto. 
R$ 290.000,00 Zilda f.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda Ven-
da - 03 dorm(1 suí-
te) sala 02 amb, coz 
plan, quintal e gara-
gem p/02 vagas r$ 
450.000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
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 constru-
tores é possível, des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
(19) 98254 7703 CRE-
CI 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 entra-
da + 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! 
Morada do Sol Rua: 
50 - Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozi-
nha Americana, wc, 
lavanderia, garagem 
para 02 autos + 02 
cômodos nos fundos, 
em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-
gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna 
- com 02 dormitórios 
sendo um suíte, co-
zinha americana, ga-
ragem para dois au-
tos, em lote de 180m2 
+ uma chácara de 
1000m2 no bairro pe-
dregulho 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!
Jardim Belo Horizon-
te - 02 dormitórios, 
sala, cozinha e wc so-
cial 02 vagas F.: (19) 
98409-4119
Parque Real - 03 dor-
mitórios c/ suíte. Sala, 
cozinha e wc social. 
02 vagas. Acabamento 
em porcelanato e ar 
condicionado. F.: (19) 
98409-4119

CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 
01 Dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. 
– Área construída 60m² 
- Terreno 125m² - R$ 
190.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormitór io, 
Sala, Cozinha, banhei-
ro, área de serviço. + 
edícula com quartinho e 
01 banheiro. Garagem 
coberta para 02 car-
ros. Próximo do Parque 
ecológico, Mercado 
Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 
105m² - Terreno 125m² 
- R$ 235.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03921– Casa – Jar-
dim dos Colibris - 02 
Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 
vagas. +Grande quintal 
nos fundos c/ possi-
bilidade de ampliação 
dos cômodos, 02 vagas 
cobertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03915 – Casa Es-
quina – São Judas 
II (Elias Fausto) - 03 
Dormitórios, sala de 
estar e TV, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço 
e garagem 05 vagas 
cobertas. - Área cons-
truída 110m² - Terreno 
200m² – R$ 250.000,00 
*Aceita permuta em re-
sidência em Indaiatuba/
SP do mesmo valor.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dor-
mitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, 
área de serviço e ga-
ragem 04 vagas. + 
edícula, área de luz 
e mini jardim. - Área 
construída 156m² - 
Terreno250m² - R$ 
375.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA03842 – Casa – 
Park Real - 03 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
Sala, Cozinha America-
na,1 banheiro, 2 vagas 
sendo uma coberta. 
Condomínio com Salão 
de festas, Quadra po-
liesportiva, Playground, 
Portaria e segurança. - 
Área construída 105m² 

- Terreno 150 m² - R$ 
400.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master 
c/ closet e 02 lavatórios, 
sala de estar e jantar 
com pé direito alto, co-
zinha americana c/ ilha 
e armários embutidos 
e mesa para refeição, 
espaço gourmet com 
churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário em-
butido, paisagismo, 04 
vagas. (preparado para 
aquecimento solar e ar 
condicionado). Condo-
mínio c/ infraestrutura 
subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina 
adulto, infantil, play-
ground, minicampo de 
futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CA03873 – Casa – Re-
sidencial duas Marias 
- 04 suítes, sendo 01 
master com closet, sala 
estar jantar c/ pé direito 
alto, cozinha americana 
com ilha com planeja-
dos, espaço gourmet 
com churrasqueira com 
coifa de inox, jardim 
de inverno, preparado 
para aquecimento so-
lar, garagem 04 vagas. 
Condomínio com toda 
infraestrutura: Salão de 
festas, piscina, play-
ground, academia. - 
Área construída 220m² 
- Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00
Lindo Sobrado alto 
padrão Vila Verde - So-
brado novo 4 dorms com 
uma suíte principal 40m² 
com sacada , Closet , ar-
mários planejados , es-
cada em granito , ampla 
sala 40 m², sala de jantar 
,lavabo, cozinha com ar-
mários Planejados , área 
de serviço, quintal com 
churrasqueira coberta,  
3 vagas. Área terreno 
280 m² ,área construída 
230 m² Aceito   imóvel  
como parte de paga-
mento até 50 % do valor. 
Tratar    pelo whats 19-
995579761
Jardim Impérios Vila 
Itu – Casa 105m² terre-
no 150m² Lote:12 Q.12. 
Ótima localização, 3 
dorm. 1 suíte, wc social, 
sala, copa e cozinha. 
Área com churrasqueira, 
lavanderia, garagem 3 
carros 1 coberta, por-
celanato, instalação de 
aquecimento solar e ar 
condicionado. Fachada 
alta, paredes internas 
com reboque, teto acar-
tonado menos na lavan-
deria. Condomínio pisci-
na, salão de festa, park 
infantil, academia etc. 
Preço R$430.000,00 
Tel: (19) 98716-9978 
Proprietário
Vendo uma proprie-
dade em São Paulo. 
Região de Santo Ama-
ro -  Avenida mais pavi-
mentada em São Paulo. 
Com 8 linhas de ônibus, 
4 agências bancárias, 
todos os tipos de co-
mércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. 
Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em 
Indaiatuba valor até R$ 
1.000.000,00 F.: (19) 
3318-0378

Lindo Sobrado - 730 
mil Condomínio Bres-
cia - 200 m2  de área 
construída. Três suítes 
com sacadas, sala de 
jantar, sala de estar, 
lavabo, cozinha pla-
nejada, lavanderia e 
espaço gourmet pla-
nejado. Aquecimento 
solar instalado e pon-
tos para ar condicio-
nado nos quartos e 
salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, 
salão de festas, chur-
rasqueira e quadra (R$ 
220,41). Aceito imóvel 
até 300 mil, como par-
te do pagamento. 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$210.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964
Casa Vendo ou Tro-
co - Por chácara ou 
casa maior Parque São 
Lourenço 3 dorm. 1 
suite + 1 banheiro, sala, 
cozinha, garagem para 
2 carros, portão ele-
trônico, churrasqueira, 
lavanderia e quintal. 
Tratar Tel.: (19) 3816-
8112 / (19) 98168-7146
Venda Imperdível: 
Casa Frente a 50 me-
tros da praça Bona-
chello, bairro: Costa 
e Silva Indaiatuba – 
SP. Casa frente com 
03 vagas para carros, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro, lavanderia. 
Casa fundo edícula, 
01 dormitório, sala, co-
zinha, banheiro. Com 
total de área construída 
165 metros quadra-
dos. Terreno com 228 
metros quarados, por 
apenas R$370.000,00 
ou trocamos por terre-
no e menor valor em 
Indaiatuba – SP. Di-
reto com proprietário. 
OBS: Só terreno nes-
se bairro está valendo 
R$220.000,00. Fone: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550

 
Aluga-se 02 casas no 
mesmo terreno -  en-
trada de água e luz in-
dependente, vagas para 
03 carros, sendo a casa 
da frente com 03 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
copa, guarda roupas 
embutidos, lavanderia. 
Já na casa dos fundos 
com 1 dormitório, sala 
cozinha, banheiro. Lo-
camos os dois imóveis 
para o mesmo locatário. 
O valor e R$2.500,00, 
pelas 02 unidades, já 
incluso o IPTUS. Traba-
lhamos com 01 Fiado. 
Direto com proprietário 
Fone: (19) 99714-4113 
/ (19) 3875-4550

 
Apto  á  Venda no 
Centro próximo anti-
ga Rodoviáris 2 dorm. 
Sendo uma suíte, sala 
dois ambientes. Ar-
mários embutidos. R$ 
340.000,00.  Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Cidade 
Nova - 3 dorm, sendo 
uma suíte sala 3 am-
bientes, cozinha, dis-
pensa área de serviço. 
Armários embutidos. 
01 vaga de garagem. 
Locação R$ 1835,00 
cond +  Iptu Venda R$ 
550.000,00.  Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Jardim 
Pau Preto - à venda 
com 03 dormitórios 
sendo uma suíte, com 
móveis planejados em 
todo o imóvel, ar-condi-
cionado, piso laminado, 
sacada envidraçada 
com fechamento com-
pleto,  aquecimento 
a gás, churrasqueira 
gourmet, elevador de 
serviço, portaria 24 ho-
ras. R$ 850.000,00. 
Corretora Selma Ribei-
ro F.: (19) 98346-2299

Apartamento Venda 
Hercules Mazzoni - 
amplo apto 02 dorm., 
sala, cozinha, a.s, 1 
banheiro sem vaga. R$ 
150.000,00  Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Apartamento Venda 
Cidade Nova - 03 dorm. 
plan, (1suíte) sala dois 
ambientes com sacada, 
coz plan. 3 wc, 1vaga 
R$ 550,000 Zilda F.:  
(19) 9 9130.3602
Apartamento Bel -
vedere Venda - 03 
dorm com armários em 
2, 1 suíte, sala, cozi-
nha e area de serviço 
plan,1 vaga, varada 
com churrasqueira R$ 
320.000,00 Victor (19) 
9 9698-2366
Apartamento Alto Pa-
drão, preço excelente- 
R$ 320.000,00 cidade 
nova, prox a Av. Ken-
nedy 03 dorm com mo-
veis (1 suíte). 155m², 2 
apto por andar. Valor 
do cond. R$ 1000,00. 
R$320.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Mo-
rumbi - 02 dorm, sala, 
cozinha, a,s, e garagem 
excelente preço R$ 
135.000,00 Victor F.: 
(19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 
02 dormitórios., sala, 
cozinha, a.s, banheiro 
1 vaga. Quitado. R$ 
95.000,00 Victor F.: 
(19)99698-2366
AP00680 – Aparta-
mento – JD. Morumbi– 
2 dormitórios, sala, co-
zinha com planejados, 
banheiro com armários, 
com 01 vaga de gara-
gem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
AP00600 – Aparta-
mento – Jardim Alice- 
02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 
para 01 carro. - Área 
construída 52m² - R$ 
192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Vendo AP 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - 
Chácara do Trevo. 2 
vagas cobertas, 85 m2 
de área util. Móveis pla-
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classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.SANDRA CARDOSO 
FERREIRA com 50 anos, 
Solteiro (a)  Sendo Filho (a) 
de MANOEL CARDOSO 
FERREIRA e de MARIA 
BARBOSA FERREIRA. 
NÃO DEIXA FILHO (S). Fa-
lecido (a) em: 27/12/2019, 
e Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO JARDIM MEMO-
RIAL INDAIATUBA-SP aos 
28/12/2019.

2.MARIA CADAN ROMA-
NO com 85 anos, Viúvo (a) 
de JOSE ROMANO, Sen-
do Filho (a) de BORTOLO 
CADAN e de GEORGINA 
BOTELHO. Deixa Filho 
(s): JOSE, MARIA LUZIA, 
VALDENIR, VALENTINA, 
LUIZA, ZENAIDE, JOZINA, 
VALDIR (MAIORES), SE-
BASTIÃO (FAL). Falecido (a) 
em: 01/01/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
MOREIRA SALES-PR aos 
02/01/2020.

3.ELIZA DA SILVA CAR-
VALHO com 96 anos , Era 
Viúvo(a) de ERNESTO BA-
TISTA CARVALHO sendo 
filho(a) de JOSE JOAQUIM 
DA SILVA e MARIA LUIZA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
NEUZA,NELCI,NASDIDA 
(MAIORES), Falecido em: 
14/01/2020, e sepultado(a) 
no CREMAT. VILA ALPINA 
SP aos 15/01/2020. 

4.NOEL FREDERICO 
com 88 anos , Casado 
(a) com ANA MARIA DA 
COSTA sendo filho(a) de 
ANTONIO FREDERICO e 
CAROLINA MARIA.deixa 
filho(s): JOSE,MARIETE,-
NILSON,CILSO,IVONE-
TE,ROSA,APARECIDA ( 
MAIORES), Falecido em: 

15/01/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/01/2020. 

5.PERCI ALVES PINTO com 
78 anos , Era Separado(a) de 
DELIZETE DO NASCIMENTO 
sendo filho(a) de PERCILIO 
JOSE PINTO e MARIA PE-
REIRA ALVES PINTO.deixa 
filho(s): EDNEA ,EDNEY , 
EDILENE ( MAIORES), Fa-
lecido em: 15/01/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/01/2020. 

6.VERONICA SCACHETTI 
KREITHON com 97 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTONIO 
KREITHON sendo filho(a) 
de LUIZ SCACHETTI e GUI-
LHERMINA MAGNUSSON.
deixa filho(s): HELIO ,MARIA 
APARECIDA,EDNA,ELEN 
(MAIORES ), Falecido em: 
15/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
16/01/2020. 

7.CLAUDIO ANTONIO GIA-
COBBE com 84 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ANGELO GIACOBBE e AN-
GELICA BETIM.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 16/01/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
16/01/2020. 

8.CARLOS ALEXANDRE DA 
COSTA com 43 anos , Era Di-
vorciado(a) de CRISTINA DA 
SILVA sendo filho(a) de AU-
GUSTO DA COSTA e MARIA 
JOSE DA SILVA COSTA.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 16/01/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/01/2020. 

9.BENEDITO FRANCIS-
CO DIAS com 62 anos , Era 

Separado(a) de MARILDA 
ARANHA sendo filho(a) de 
BENEDITO DIAS e TEREZA 
RODRIGUES DIAS.deixa fi-
lho(s): LEANDRO ( MAIOR), 
Falecido em: 17/01/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 18/01/2020. 

10.HIDERALDO ANTONIO 
CARDOSO com 55 anos , 
Era Divorciado(a) de CLAU-
DIA REGINA FERREIRA 
sendo filho(a) de BENEDIC-
TO CARDOSO e ANA MA-
RIA DA CRUZ CARDOSO.
deixa filho(s): JAQUELINE 
30, MONICA 24, Falecido 
em: 17/01/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
18/01/2020. 

11.FUMIKO YUKI com 97 
anos , Era Viúvo(a) de CHIYO-
MATSU YUKI sendo filho(a) 
de USHISO MIYASHITA e 
KIMI MIYASHITA.deixa fi-
lho(s): RENATO 74,VALDIR 
72 ., Falecido em: 18/01/2020, 
e sepultado(a) no CEMITERIO 
DA PAZ - SP aos 19/01/2020. 

12.MANOEL LAZARO TEI-
XEIRA com 78 anos , Era Vi-
úvo(a) de MARIA APARECIDA 
GRIGOLIN TEIXEIRA sendo 
filho(a) de LAZARO TEIXEIRA 
DE SOUZA e MARIA GUI-
LHERMINA BATISTA.deixa 
filho(s): JOSE,MARIA ,MARIA 
REGINA,ROBERTO,ALES-
SANDRA - TODOS MAIORES, 
Falecido em: 18/01/2020, e 
sepultado(a) no CEMITERIO 
CURUÇA SANTO ANDRE SP 
aos 19/01/2020. 

13.ELIZA CATARINA PA-
CHECO com 64 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ANTONIO DE JESUS PA-
CHECO e NAIR STAHL PA-

CHECO.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
18/01/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
19/01/2020. 

14.BENVINDO ALMEIDA 
NETO com 83 anos , Casado 
(a) com MARIETA RODRI-
GUES DE ALMEIDA sendo 
filho(a) de ALCEBIADES 
JOSE DE ALMEIDA e ELISIA 
MARIA DE ALMEIDA.deixa 
filho(s): ELISA,JOAREZ,OS-
MARINA, SUELI,DEVANIL-
DO,ODENIR,LUCINEI,OSNI 
(MAIORES), Falecido em: 
18/01/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
19/01/2020. 

15.CLAUDINEY ANTONIO 
BUENO com 37 anos , Era 
Divorciado(a) de LEANDRA 
ANGELA DA SILVA sendo 
filho(a) de LUIZ BUENO e 
APARECIDA POSSARI BUE-
NO.deixa filho(s): GABRIEL 
10,ANA BEATRIZ 7., Falecido 
em: 18/01/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 19/01/2020. 

16.MARCELO DOS SANTOS 
com 37 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ANTONIO 
PLACIDO DOS SANTOS e 
ERNESTINA MARIA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
18/01/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/01/2020. 

17.ROGELIO RIBEIRO 
GONÇALVES com 53 anos , 
Era Divorciado(a) de MARIA 
MADALENA ARANTES sen-
do filho(a) de FELIX RIBEI-
RO GONÇALVES e OLGA 
MARIA GONÇALVES.deixa 
filho(s): CAMILLE 16, WI-

LIAN (MAIOR ), Falecido em: 
18/01/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/01/2020. 

18.ITALO ALBERTO RUSSO 
com 79 anos , Era Viúvo(a) 
de WILMA BARROS RUSSO 
sendo filho(a) de AUGUSTO 
RUSSO e ELVIRA MASULLO 
RUSSO.deixa filho(s): MAR-
CELO 53, SIMONE 51, Fale-
cido em: 19/01/2020, e sepul-
tado(a) no DO ARAÇA SÃO 
PAULO aos 20/01/2020. 

19.DIRCE DE OLIVEIRA SIL-
VA com 72 anos , Era Viúvo(a) 
de DURVAL CORREA DA 
SILVA sendo filho(a) de FRAN-
CISCO DE OLIVEIRA e JO-
SEFA SANTIAGO DE OLIVEI-
RA.deixa filho(s): MARCELO, 
MARIO, MARCIA, MARLENE, 
MARIA LUIZA, MARLI (MAIO-
RES) MARIA JOSE ( FAL ), 
CLEUSA ( FAL ), Falecido em: 
19/01/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/01/2020. 

20.JAIR FERREIRA DA 
SILVA com 51 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ADEMAR FERREIRA DA SIL-
VA e MARIA ANA DO NASCI-
MENTO SILVA.deixa filho(s): 
JEFFERSON, WESLEY 
(MAIORES), Falecido em: 
19/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
20/01/2020. 

21.ANNA VIEGAS NAS-
CIMBENI com 88 anos , Era 
Viúvo(a) de NESTOR NAS-
CIMBENI sendo filho(a) de 
MANOEL VIEGAS SANCHES 
e MARIA MOLINA SEVILHA.
deixa filho(s): MARCIA, ED-
MILSON (MAIORES), Faleci-
do em: 19/01/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 20/01/2020. 

22.RONALDO MIGUEL FA-
RIA com 52 anos , Casado (a) 
com LUCINEIA RIBEIRO FA-
RIA sendo filho(a) de CELSO 
FARIA e LEONILDA CAMARA 
FARIA.deixa filho(s): JOAO 
VITOR,LARISSA (MAIORES), 

Falecido em: 20/01/2020, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 21/01/2020. 

23.ANA PAULA EXPEDITA 
CORDEIRO DE AGUIAR com 
33 anos , Casado (a), sendo 
filho(a) de JOÃO APARECIDO 
CORDEIRO e SONIA APARE-
CIDA PEREIRA CORDEIRO.
deixa filho(s): GABRIELLI  12, 
Falecido em: 20/01/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/01/2020. 

24.MARIA TEREZA CAI-
NELLI MARTINS com 77 
anos , Casado (a) com BA-
SILIO MARTINS JUNIOR 
sendo filho(a) de EUGENIO 
CAINELLI e CLOTILDE FIO-
RE CAINELLI.deixa filho(s): 
BASILIO,MARIA FERNAN-
DA (MAIORES), Falecido 
em: 20/01/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
21/01/2020. 

25.PHILOMENA PORCEL 
GUIDE com 87 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE GUIDE 
sendo filho(a) de ANTONIO 
PORCEL GARCIA e MAGDA-

LENA MORAES SALCEDO.
deixa filho(s): LENI, ANTO-
NIO CARLOS (MAIORES), 
Falecido em: 21/01/2020, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
21/01/2020. 

26.LURDES APARECIDA 
NAREZZI AMERICO com 
67 anos , Casado (a) com 
RUI AMERICO sendo fi-
lho(a) de BENEDITO NARE-
ZZI e JULIA HUBERT NA-
REZZI.deixa filho(s): SAMIR 
48, THAIS 42, Falecido em: 
21/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/01/2020. 

27.JOSE CLAUDIO TRU-
JILLO com 71 anos , Casa-
do (a) com LUZIA FRANCIS-
CA TRUJILLO sendo filho(a) 
de FRANCISCO TRUJILLO 
FILHO e ISABEL DE CAR-
VALHO TRUJILLO.deixa 
filho(s): EDUARDO 48, ANA 
CLAUDIA 43, Falecido em: 
21/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
22/01/2020.

nejados na cozinha e 
banheiros. R$340.000 
a vista ou aceita per-
muta com terreno no 
cond. Residencial Dna 
Lucilla, Duas Marias 
ou Maria Dulce. Direto 
com o proprietário, 19-
98339-7316
Premium Residen-
ce - 03 dormitórios c/ 
suíte, sala, wc social e 
cozinha, 02 vagas F.: 
(19) 99166-8272
Skay Tawers - 01 suí-
te c/ planejados. Sala, 
cozinha americana e 
lavabo. Imóvel locado. 
F.: (19) 98409-4119
Vende - se aparta-
mento condomínio 
Vi la das Praças - 
Sendo 2 dorm., 1 wc, 
sala, copa, cozinha, 
lavanderia e garagem 
p/ 1 carro. Valor R$ 
225.000,00 Doc. OK. 
Aceito proposta F.: 
(19) 99762-7708

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294

Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio Elias Fausto 
- 20.000 metros R$ 
300.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Sít io Indaiatuba - 
27.800 metros com 
pequena casa. F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7   al-
queires, ótimos topo-
grafia porteira fechada 
F.: (19) 99166-8272
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suí-
tes, sala, cozinha. Edí-
cula c/ escritório e sala 
tv. Vagas p/ 2 carros, 
churrasqueira e pisci-
na. Água encanada e 
poço F.: (19) 99721-
0395
Chára Fogueteiro - 2 
suítes, sala, cozinha, 
toda cercada. Entra-
da de R$250.000,00 
e  R $ 6 0 . 0 0 0 , 0 0  a 
combinar. Valor to-
tal R$320.000,00 F.: 
(19) 3875-3201 / (19) 
99482-6697

 
Vila Suiça - Próximo 
ao Parque Ecológico, 
murado 300m². Valor 
R$225.000,00. Tratar 
com proprietário. Acei-
to carro como parte 
do pagamento F.:(19) 
98324-3243 
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$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Terreno Jardim Brasil 
- 250 metros F.: (19) 
99115-8368
Grew Wiew - Lotes co-
merciais 310 metros F.: 
(19) 99166-8272
Jardins do Sabiá - 150 
metros R$ 100.000,00 
F.: (19) 4105-7479
Vende-se em Poranga-
ba-SP - No km 162, da 
rodovia Castelo Branco. 
Terreno 1.040m² em um 
loteamento com toda in-

fraestrutura totalmente 
construído na cidade. 
Irineu F.: (19) 99290-
2079 / (19) 3935-6376
Vende-se Terreno 
Jardim Panorama 
Salto - 158m². Valor 
R$125.000,00. Vila Ver-
de Indaiatuba 150m² 
Valor R$ 135.000,00 
direto com proprietário 
F.: (19) 3875-0540
Terreno Comercial  
próximo  Vila Furlan - 
Vendo  lote de esquina  
180 m² na avenida prin-
cipal , Plano,próximo a 
varias torres de prédios 
,excelente para ponto 
comercial  com planta 
de comercio e residên-
cia  já aprovada. Aceito 
pagamento 70% á vista 
e o restante parcelado 
24x. Tratar  pelo whats 
19 995579761

 
Vendo ponto comer-
cial - Borracharia pron-
ta para trabalhar, está 
em funcionamento. 
Avenida Ário Barnabé, 
511. Falar com Sebas-
tião F.: (19) 3936-3171
Aluga-se: Salão Co-
mercial com 60 me-
tros quadrados – todo 
com azulejos, 02 ba-
nheiros, 02 entradas, 
energia trifásico, já tem 

extintor, alarme conec-
tado com celular, com 
divisórias ao seu modo 
de uso, fica na Rua: 
Alagoas nº 90, Cidade 
Nova, Indaiatuba – SP. 
Ao lado do Centro Es-
portivo, do mercado 
Pague Menos. Por ape-
nas R$ 1.700,00, já 
incluso IPTU. Direto 
com proprietário Fone: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550

 
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para subli-
mação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. 
F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com col-
chão, jogo de lençol, 
mosquiteiro. R$ 200.F.: 
(19)98125-2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000,00 por 
R$800,00.  F.: (19) 
3935-6985
Vendo - Carrinho de 
bebe Burigoto sem bebe 
conforto com ninho 
Preto e Cinza F.:(19) 
98301-6220 Lidia
Vendo Triciclo (Adulto) 
F.: (19) 99280-9180 / 
(19) 9959-9756

Vendo Teclado Cassio 
CTK 1200 - 99 Ritmos, 
entrada para caixa de 
son, microfone s/ fio. 
Long Bank controller, 
novo na caixa. Pre-
ço de loja R$968,00 
Vendo 550,00 F.: (19) 
98728-2491 /  (19) 
99158-5475
V e n d o  -  B a t e r i a 
musical, marca Pe-
ace cor: vinho semi 
nova R$1.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790
Vendo carr inho de 
raspadinha. Valor a 
combinar Vina F.: (19) 
99769-7055
Vendo bicleta CX anti-
ga F.: (19) 99769-7055
Vendo bicleta mona-
reta antiga F.: (19) 
99769-7055
Vendo  Luhier  Ins -
trumentos de sopro. 
Manuteção   em Ins-
trumentos de sopro 
(Saxofone, Clarinete 
etc. Tratar  pelo whats 
F.: (19) 99557-9761
Vendo ou Troco - For-
no elétrico novo marca 
Muller “modelo prelu-
dio questo G2” 44Lts. 
Troco por aspiraor e pó 
ou lavadora de pressão 
F.: (19) 98378-2312 
Walter

 
Vendo Celta 2015 - 
completo com airbags 
frontais R$ 26.000,00 F.: 
(19) 99766-6478

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica em 
geral (prática & teoria) 
– Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: 
portões, cercas, pc’s, no-
tebooks, nobreaks, tv’s, 
aparelhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/
Hora (19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento persona-
lizado: para sua como-
didade, compre em sua 
residência ou na sua 
empresa. Contato: Zé-
lia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me como pe-
dreiro, jardineiro, enca-
nador e eletricista F.: 
(19)99776-6841 What-
sApp
Ofereço-me  como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 

construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
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 Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como 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
Ofereço-me  como 
trabalho administrati-
vo parte da manhã. 20 
anos de experiência em 
Industrias nacionais e 
internacionais F.: (19) 
99170-2945 
Ofereço-me para traba-
lhar como acompanhan-
te de idoso ou copeira. 
Tereza Marques F.: (19) 
99738-2266
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