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NUTRIÇÃO

ATENÇÃO CRIME EDUCAÇÃO

Amanda no País das Vitaminas 
estrela novo projeto da Nutriplus

Saúde alerta 
para novo 
Coronavírus 
e Estado tem 
primeiras 
notificações 

CPFL registrou 
459 ocorrências 
de fraude e 
furto de energia 
elétrica durante 
o ano passado

Fiec ofertará 
mais de cinco 
mil vagas 
de cursos 
gratuitos ao 
longo de 2020

CINEMA

Bad Boys para Sempre reúne 
Will Smith e Martin Lawrence
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A história da menina Amanda, que não gosta de comida saudável e que não tem 
hábitos de higiene, é a nova Contação de História que a Nutriplus passa a apre-
sentar aos alunos da Educação Infantil nas escolas atendidas em todo o Brasil, 
a partir de fevereiro. O projeto faz parte do Programa de Educação Nutricional 
‘Histórias que Alimentam’. A primeira temporada será apresentada na cidade 
de Uberaba, em Minas Gerais, e depois percorre todo o Brasil. 

Zagueiro Victor Henrique comemora único gol do Fantasma em Porto Feliz: equipe voltou mal na etapa final e perdeu por 4 a 1

Dezessete anos após o segundo filme, Marcus Burnett (Lawrence) agora é um inspetor 
e Mike Lowrey (Smith) se encontra numa crise de meia-idade. Mas a dupla tem que 
se juntar novamente quando um mercenário albanês, cujo irmão foi capturado por 
eles, promete vingança. Bad Boys para Sempre é novidade no Topázio Cinemas.

Edital cancela título de 34.448 eleitores 

Após estreia vitoriosa, Primavera sofre goleada 

Intimação da sentença da revisão do eleitorado é assinado pela Dra. Daniela Faria Romano
Por meio do Edital 

01/2020, de intimação 
da sentença da revisão 
do eleitorado, a Dra. 
Daniela Faria Romano, 
juíza eleitoral da 211ª 
Zona, de Indaiatuba, 
determina o cancela-
mento da inscrição dos 
eleitores que não com-
pareceram ao processo 
revisional. Após a ho-
mologação do Edital, 
todos os 34.448 eleito-
res que não fizeram o 
cadastramento biomé-
trico obrigatório, terão 
seus títulos cancelados. 
Os eleitores têm até o 
dia 6 de maio para re-
gularizar sua situação, 
diretamente no Cartório 
da 211ª Zona Eleitoral, 
que fica na Rua 13 de 
Maio, 834, no Centro. 
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Editorial
Simplesmente esquecemos

Artigo

Mais uma vez, somos surpreendidos com a che-
gada de um novo e potencial perigo para a saúde 
pública, representado desta vez pelo Coronavírus, 
detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na 
China. Se a ameaça parecia distante, engana-se. Já 
temos alguns casos suspeitos no Estado de São Paulo. 

No entanto, não queremos aqui destacar a po-
tencial ameaça do Coronavírus (2019-nCoV), cujos 
principais sinais e sintomas clínicos referidos são 
essencialmente respiratórios, como febre, tosse e 
dificuldade para respirar. É claro que precisamos 
prestar atenção, inevitavelmente, mas assim como 
em outros casos recentes, a dica é: muita calma 
nessa hora. Em tempos de redes sociais e aplicativos 
de mensagem instantânea, o compartilhamento de 
notícias e fatos acaba sendo bom e (muito) ruim. 

Como assim? Oras, quem nunca recebeu vídeos 
alarmantes sobre a doença que apavora a vida de 
todos naquele momento? Ou então, informações 
escritas dando conta que faltam vacinas e profis-
sionais de saúde? Cria-se uma histeria coletiva que, 
na grande maioria dos casos, simplesmente se esvai 
na mesma velocidade. Simplesmente esquecemos. 

Ressaltando: não estamos aqui dizendo para fazer 
de conta que nada está acontecendo. Pelo contrário: 
existe um novo vírus por aí fazendo vítimas. Mas 
tomemos cuidado com as informações, sejam aquelas 
que ouvimos ou recebemos, para não sermos porta-
dores de notícias que nós mesmos não gostaríamos 
de receber. Informar-se com qualidade é essencial.

A2

Em meio à acalorada discussão sobre um mundo que pende perigosamente para os extremos, a comovente história do senhor 
Andor Stern veio à tona no fim do ano passado. Stern é o único brasileiro vivo sobrevivente do holocausto. Uma prova viva de 
que a guerra vai além de seus horrores inerentes – vidas perdidas, destruição, crises humanitárias –, e tem uma face ainda mais 
perversa: a morte não somente física, mas também psicológica daqueles que por ela são dragados.

Histórias de reencontros de descendentes de irmãos, pais, filhos, amantes... separados pelo campo de batalha ou pelos muros 
e grades dos Campos de Concentração e Trabalhos Forçados ainda gera grande comoção, mesmo depois de 75 anos da Segunda 
Grande Guerra. Casos reais, que renderiam roteiros emocionantes em livros de ficção, mas que, infelizmente, não saíram da mente 
criativa de um autor, mas da pulsão doentia que disseminou ódio, discriminação e morte.

Histórias como a do senhor Stern, que viu a família ser morta na câmara de gás, e dos irmãos Abram e Chaim, que se separaram 
em 1939, época da ocupação da Polônia, e morreram sem terem se reencontrado. Enquanto Chaim fugiu para a União Soviética, 
Abram foi levado para um Campo de Concentração, ao qual sobreviveu milagrosamente. Em seguida, emigrou para os EUA, onde 
morreu em 2011. Nunca mais soube do irmão, que faleceu de um tumor cerebral aos 51, na terra de Stálin.

A saga dos irmãos poloneses ganhou conhecimento mundial através de reportagem publicada nos meios de comunicação de Nova 
Jersey, quando a neta de Abram conseguiu contatar o filho de Chaims utilizando as redes sociais. Exatamente a mesma trajetória 
triste de injusta de outros Abrams e Chaims, e também de Josephs, Andrejs, Annas, e tantos outros. História também compartilhada 
pelos personagens de “A Filha do Reich” (Ed. Jangada, 2019), minha última obra literária, a qual desemboca no tempo presente e 
em uma série de reencontros – e desencontros – que têm como de partida o Brasil de hoje.

Para Aristóteles, a arte imitava a vida. Porém, nem o melhor e mais sensível artista do mundo, seja ele um escritor, poeta, pintor 
ou fotógrafo, conseguiria sintetizar em palavras, paletas de cores e movimentos, a infinita dimensão da dor de se dizer adeus pela 
última vez àqueles que amamos.

Após 75 anos de tragédias assim, continuamos a repetir os 
mesmos erros, gerando novos personagens imersos em vivências 
dramáticas na África, Ásia e em localidades carentes da América 
Latina. Os protagonistas desses episódios certamente já apren-
deram o que podiam através da dor; resta-nos saber quando a 
outra parcela do planeta entenderá que a única forma de fugir 
de tamanho sofrimento e evitá-lo, eliminando o radicalismo e 
a intolerância.

*Paulo Stucchi é jornalista e psicanalista. Formou-se em 
Comunicação Social pela Unesp Bauru. Ele é especialista em 
Jornalismo Institucional pela PUC-SP e Mestre em Processos 
Comunicacionais, com ênfase em Comunicação Empresarial 
pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou como 
jornalista em revistas e jornais impressos, tornando-se editor, 
por treze anos, de uma publicação segmentada para o setor 
gráfico. Divide seu tempo entre o trabalho de assessor de comu-
nicação e sua paixão pela literatura, principalmente, romances 
históricos. Também é autor de Menina – Mitacuña, O Triste 
Amor de Augusto Ramonet, Natal sem Mamãe e A Fonte.

A tragédia da vida ecoa na arte: há 75 anos, 
uma guerra dividia almas e famílias

 As redes sociais estão totalmente integradas no nosso 
dia a dia. 

A todo instante somos bombardeados por notícias de 
todos os lados. 

E frequentemente o comentário é que o mundo está 
perdido, só tem violência e que as noticias estão cada 
vez piores.  

O que é pior: compartilhamos más noticias, fazendo 
delas uma força que não tem. Ou não deveria ter. 

Lembro-me daquela pergunta. - Tenho duas notícias: 
uma boa e outra ruim. 

Qual você quer primeiro? Assim sendo, que tenhamos 
sempre a primeira opção como escolha. 

Procura-se por boa notícia, mas esquecem de que nós 
mesmos podemos fazer a boa notícia. 

E aí?  
Qual a boa de hoje? 

QUAL É A BOA? 

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

Talvez você não saiba, mas Indaiatuba é a terceira maior produtora de uva do Estado de São Paulo, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados são de 2017, mas a vocação é ainda mais antiga e rende fotos como esta!

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Edital de Intimação de Sentença da Revisão de Eleitorado é assinado pela Dra. Daniela Romano

Por meio do Edital 
01/2020, de inti-
mação da sentença 

da revisão do eleitorado, 
a Dra. Daniela Faria Ro-
mano, juíza eleitoral da 
211ª Zona, de Indaiatuba, 
determina o cancelamento 
da inscrição dos eleitores 
que não compareceram 
ao processo revisional. 
Após a homologação do 
Edital, todos os 34.448 
eleitores que não fizeram 
o cadastramento biométri-
co obrigatório, terão seus 
títulos cancelados. 

Em seu artigo 1º, o 
edital – com data de 27 de 
janeiro deste ano – explica 
que o Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São 
Paulo (TRE/SP) determi-
nou a Revisão do Eleitora-
do de Indaiatuba no prazo 
de 4 de fevereiro a 19 de 
dezembro de 2019, de 
acordo com Provimento 
CRE/SP 08/2018. 

Publicado o Edital 

01/2019, datado de 9 de 
janeiro do ano passa-
do, foram convocados 
os eleitores inscritos e 
transferidos até 31 de 
agosto de 2015, com 
inscrição em situação 
regular ou liberada. Ao 
final do prazo, não com-

pareceram ou não com-
provaram domicílio um 
total de 34.448 eleitores. 

Em seu artigo 4º, o 
Edital 01/2020 especi-
fica que “encerrados os 
trabalhos de revisão do 
eleitorado, por decisão 
proferida em 27 de janei-

ro de 2020, foi determi-
nado o cancelamento da 
inscrição dos eleitores 
que não compareceram 
ao processo revisional 
ou não apresentaram do-
cumentação suficiente a 
comprovar o seu domi-
cílio no município”. 

Edital cancela título de 34.448 eleitores 
ROBERTO JAYME/ASCOM/TSE

Eleitores têm até 6 de maio para regularizar situação: após esta data, somente em 3 de novembro

Regularização
Segundo Daisy Garcia, 

Chefe de Cartório Substitu-
ta da 211ª Zona Eleitoral, 
os 34.448 eleitores que não 
fizeram o cadastramento 
biométrico ainda têm até o 
dia 6 de maio para regulari-
zar sua situação. “Voltando 
do recesso no dia 20 de 
janeiro, a juíza eleitoral 
analisou o cenário e ela-
borou a sentença. Assim 
que o TRE/SP homologar 
a decisão, todos os títulos 
serão cancelados”, afirma. 

Os eleitores devem 
comparecer ao Cartório 
Eleitoral. “A revisão destes 
34.448 eleitores fica no 
banco de dados do Tribu-
nal até o dia 6 de maio”, 
afirma Daisy. Enquanto o 
processo revisional não for 
realizado, a situação conti-
nua pendente. “Aquele que 
não compareceu ao proces-
so revisional tem o título 
de eleitor cancelado e não 
consegue sua certidão de 
quitação eleitoral”, conta.  

O título de eleitor preci-
sa estar regular para que o 

cidadão esteja em dia com 
outros documentos, tais 
como passaporte e carteira 
de identidade. A regularida-
de do título é exigida para: 
obtenção de empréstimos 
em qualquer estabeleci-
mento de crédito mantido 
pelo governo; inscrição em 
concurso público, investi-
dura e posse em cargo ou 
função pública; renovação 
de matrícula em estabeleci-
mento de ensino oficial ou 
fiscalizado pelo governo; e 
prática de qualquer ato para 
o qual se exija quitação do 
serviço militar ou Imposto 
de Renda, entre outros.

“Se o eleitor não com-
parecer ao Cartório até 
o dia 6 de maio, poderá 
regularizar sua situação 
somente no dia 3 de no-
vembro, após as Eleições 
2020”, explica Daisy, ou 
seja, não poderá exercer 
o seu direito ao voto. O 
dia 6 de maio também é 
prazo final para emissão do 
título, alteração de dados 
cadastrais e transferência 
do domicílio eleitoral. 
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Departamento de Vigilância Epidemiológica também orienta sobre as Febres Hemorrágicas Virais
Saúde alerta sobre novo Coronavírus
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Seis casos suspeitos de coronavírus foram notificados em SP

DIVULGAÇÃO

O Ministério da 
Saúde enviou por 
meio do Estado 

de São Paulo orientações 
sobre possível infecção 
pelo novo Coronavírus. 
Em São José dos Campos, 
Mogi das Cruzes e na 
capital paulista já foram 
notificados seis casos sus-
peitos da doença. 

O documento destaca 
que, diante da emergên-
cia por doença respirató-
ria, causada pelo Corona-
vírus (2019-nCoV), con-
forme casos detectados 
na cidade de Wuhan, na 
China, e considerando-se 
as recomendações da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), as equipes 
de vigilância dos estados 
e municípios, bem como 
quaisquer serviços de 
saúde, devem ficar alertas 
aos casos de pessoas com 
sintomatologia respira-
tória e que apresentam 
histórico de viagens para 
áreas de transmissão lo-

cal nos últimos 14 dias.  
Os sinais e sintomas clí-
nicos referidos são prin-
cipalmente respiratórios, 
como febre, tosse e difi-
culdade para respirar.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde foi de-
finido como transmissão 
local a confirmação labo-
ratorial de transmissão do 
2019-nCoV entre pessoas 
com vínculo epidemioló-
gico comprovado. Geral-
mente para os coronavirus 
(SARS e MERS) essa 
transmissão ocorre entre 
os contatos próximos e 
profissionais de saúde. 
Para afirmar a ocorrência 
de infecção é necessária à 
coleta de duas amostras na 
suspeita de 2019-nCoV. 

As duas amostras se-
rão encaminhadas com 
urgência para o LACEN 
(Laboratórios Centrais 
de Saúde Pública). O LA-
CEN deverá entrar em 
contato com a CGLAB 
(Comitê Gestor de Re-
cursos Laboratoriais) para 
solicitação do transpor-
te. Uma das amostras 

será enviada ao Centro 
Nacional de Influenza 
(NIC) e outra amostra 
será enviada para análise 
de metagenômica.

O Departamento de 
Vigilância em Saúde 
da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Indaia-
tuba enfatiza que toda 
Rede de Saúde já está em 
alerta para os protocolos 
de casos suspeitos e irá 
seguir as orientações do 
Ministério da Saúde. 

“Entendemos a situ-
ação de risco e estamos 

alertas aos cuidados ne-
cessários, pedimos tam-
bém que a população ado-
te medidas de prevenção 
como lavar as mãos, usar 
álcool em gel, evitar luga-
res com aglomerados de 
gente, manter a casa are-
jada e cumprir a etiqueta 
respiratória em caso de 
tosse e espirro”, destaca 
a secretária da Saúde, 
Graziela Garcia.

“Esses são cuidados 
básicos, mas que no ponto 
de vista epidemiológico 
podem evitar a contami-

nação por qualquer tipo 
de vírus e sempre manter 
hábitos saudáveis para 
manter a imunidade em 
dia”, completa.

Arenavírus
O Departamento de 

Vigilância Epidemioló-
gica, em parceria com a 
Assistência Médica de 
Urgência/Emergência do 
município de Indaiatuba, 
informa que no último dia 
17 de janeiro, o Centro de 
Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde 
(Central/CIEVS) da Se-
cretária do Estado de São 
Paulo recebeu do Instituto 
Adolf Lutz a confirmação 
de um caso de Arenavirus 
– vírus da Febre Hemor-
rágica Brasileira.

Diante disso, o muni-
cípio salienta que as equi-
pes médicas das portas de 
Urgência e Emergência 
estão aptas para diante de 
um caso suspeito da do-
ença, notificar aos órgãos 
competentes – Vigilância 
Municipal e Estadual – 

coletar material biológico 
para diagnóstico e tratar 
este paciente. Ressal-
tamos que estes profis-
sionais de saúde devem 
sempre utilizar-se das 
medidas de prevenção.

Este evento é classifi-
cado como incomum ou 
inesperado, por se tratar 
de um caso que envolve 
um agente patológico que 
não é identificado no terri-
tório brasileiro há mais de 
duas décadas. Até o mo-
mento, as investigações 
epidemiológicas apontam 
para um único caso restri-
to a uma região do país – 
mais especificamente em 
Sorocaba – sem histórico 
de viagem internacional.

Não há risco para trân-
sito de pessoas, bens ou 
mercadorias a nível na-
cional ou internacional. 
Este evento é isolado e 
sua transmissão é restri-
ta. Este é o quarto caso 
identificado em décadas, 
desde a ocorrência do pri-
meiro caso de vírus Sabiá 
no início de 1990.
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CPFL Piratininga identificou 1,5 mil casos de fraude e furto de energia elétrica na região em 2019

Cidade é 2º lugar em furto de energia

Dando continui-
dade ao com-
bate às fraudes 

e furtos de energia, a 
CPFL Piratininga di-
vulgou que, somente 
na região de Indaiatuba, 
distribuidora encontrou 
cerca de 1,5 mil ocor-
rências de irregulari-
dades no ano passado. 
Nas ações para coibir os 
delitos, a empresa con-
seguiu recuperar quase 
9,7 mil megawatts-hora 
(MWh) com a regu-
larização de ligações 
feitas de forma ilegal, 
o suficiente para abas-
tecer 5,4 mil residências 
durante um ano inteiro.

Para identificação 
das infrações, a compa-
nhia realizou 14,7 mil 
inspeções no sistema. 
Além disso, o grupo faz 
regularmente a blinda-
gem de rede e quando 
encontra indícios de 
fraude, passa a organi-
zar medições periódicas 

DA REDAÇÃO
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de padrões de consumo 
do local flagrado, de 
forma a evitar a reinci-
dência de furtos. Essas 
tecnologias de monito-
ramento contínuo e à 
distância permitem que 
a distribuidora aumen-
te a produtividade das 
equipes e intensifique 
suas iniciativas contra o 
crime sem a necessidade 
de deslocar os técnicos.

Entre as cinco maio-
res cidades da região, 
Itu foi a que registrou o 
maior número de frau-
des identificadas, alcan-
çando a marca de 658 
ocorrências em 2019. 
Em segundo lugar ficou 
Indaiatuba com 459 ir-
regularidades e, na se-
quência, Boituva, Salto 
e Porto Feliz (confira 
tabela ao lado).

 “A CPFL Piratinin-
ga contou com a ajuda 
dos órgãos públicos e 
autoridades policiais 
para identificar e coibir 
as práticas criminosas. 
Com tecnologias mais 
inteligentes, a empresa 

também tem trabalhado 
para aumentar a efici-
ência do seu trabalho 
de combate às irregula-
ridades”, afirma Carlos 
Zamboni Neto, presi-
dente da distribuidora.

Crime
Fraudes e furtos de 

energia são crimes pre-
vistos no Código Penal 
com penas que podem 
chegar a até quatro anos 
de prisão. Além disso, a 
pessoa que for flagrada 
cometendo a irregula-
ridade terá cobrados 
os valores retroativos 
referentes ao período 
em que deixou de pagar 
pelo fornecimento. 

O auxílio dos mo-
radores tem sido fun-
damental para coibir o 
crime. As distribuidoras 
da CPFL Energia rece-
beram, em 2019, mais 
de 96 mil contatos de 
consumidores relatando 
alguma irregularidade 
na rede, sendo que uma 
denúncia em cada qua-
tro acabam sendo confir-

madas pela companhia 
em suas inspeções. 

Denúncias podem 
ser realizadas pelo apli-

cativo “CPFL Energia”, 
disponível para todas 
as plataformas de dis-
positivos móveis, pelo 

site www.cpfl.com.br/
fraude, ou pelo e-mail 
denunciafraude@cpfl.
com.br.
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Cursos profissionalizantes, técnicos, inclusão digital, pré-vestibular e tecnólogo terão inscrições gratuitas

Fiec ofertará 5.596 vagas durante 2020

Em coletiva promo-
vida na quarta-feira 
(29), o prefeito Nil-

son Gaspar e o superinten-
dente da Fundação Indaiatu-
bana de Educação e Cultura 
(Fiec), Prof. Mário Cesar 
Cobianchi, anunciaram que 
serão ofertadas 5.596 vagas 
para os cursos profissiona-
lizantes, técnicos, inclusão 
digital, pré-vestibular e tec-
nólogo da autarquia. Todas 
as opções são gratuitas. 

Gaspar deu início à 
coletiva ressaltando a im-
portância dos cursos na 
qualificação profissional, o 
que atrai diversas empresas 
ao município. “Indaiatuba 
possui um polo empresarial 
significativo e muitas em-
presas escolhem nossa cida-
de porque encontram aqui 
profissionais que atendem 
suas necessidades”, destaca 
o prefeito. “A Fiec também 
realiza cursos em parcerias 
com multinacionais, o que 
ajuda o setor com capacita-
ção específica”.

O superintendente da 

Fiec detalhou o planeja-
mento e preparação de 
sua equipe para atender a 
população. “Realizamos 
um treinamento com os 
funcionários, abordamos 
várias questões dentro do 
cronograma e surgiu a ne-
cessidade de disponibili-
zar as inscrições também 
em aparelhos celulares, 
uma vez que é o principal 
meio utilizado para acesso 
à informação atualmente”, 
informa Cobianchi.

Além dessa facilidade, 
os computadores da biblio-
teca da Fiec em sua unidade 
do Jardim Regina serão 
disponibilizados para que 
os interessados realizem sua 
inscrição, podendo contar 
com o auxílio de um fun-
cionário da autarquia.  

As inscrições aconte-
cem exclusivamente pelo 
site www.fiec.com.br e o 
preenchimento das vagas 
será realizado de acordo 
com a classificação por 
ordem de inscrição no site 
(data e hora) registrados no 
sistema, observado o limite 
de vagas disponíveis para 
cada curso ofertado.

Cobianchi alerta a po-
pulação para ficar atenta 
às redes sociais e aos sites 
da Fiec e Prefeitura. “É de 
extrema importância acom-
panhar os canais oficiais 
de comunicação para se 
informar sobre a abertura 
das inscrições e demais 
atividades da Administração 
Municipal e da Fundação”, 
aponta. Também partici-
param coletiva a diretora 
da Fiec, Eliane Geiss, a 
vice-diretora, Nilza Cha-
vier, e a gestora do Prona-
tec (Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego) na autarquia, 
Regina Pigatto.

Calendário
O curso de Inclusão Digi-

tal oferece aproximadamente 
quatro mil vagas. As aulas 
com fundamentos básicos, 
intermediários e avançados 
tem inscrições abertas até 
esta sexta-feira (31). Neste 
primeiro momento, serão 
disponibilizadas 800 vagas 
para os polos localizados 
na Fiec I e II, Associação 
Nazarena Assistencial de 
Indaiatuba (Anai), Centro 

de Esportes e Artes Unifi-
cados, Liga Regional Des-
portiva Indaiatuba, Instituto 
Educacional Sócio Cultural 
Filhos da Promessa e Co-
munidade Independente.

Os candidatos devem 
realizar a inscrição online, 
através do www.infobasi-
ca.fiecdev.com.br, ou pre-
sencialmente nas Unidades 
I e II da Fiec, das 8h às 19h. 
Para a inscrição presencial, 
é necessário levar RG, CPF 
e cópia de comprovante 
de endereço com CEP da 

rua. Menores de idade 
devem estar acompanha-
dos do responsável e caso 
não possuam RG, deverão 
apresentar cópia da Certi-
dão de Nascimento.

O vestibular de Nível 
Superior para Tecnólogo 
em Processos Químicos 
tem previsão de inscrição 
para o mês de junho. Serão 
disponibilizadas 40 vagas. 
Para os cursos técnicos 
serão oferecidas 281 vagas 
para estudantes que com-
provem estar cursando a 2ª 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

série do ensino médio da 
rede pública de ensino. 

As inscrições aconte-
cem ainda em fevereiro e 
serão disponibilizadas 120 
vagas para os cursos de 
enfermagem, informática 
e farmácia (40 vagas por 
curso). Existe a previsão 
de mais 161 vagas para o 
segundo semestre, com 41 
vagas para administração e 
40 para os cursos de edifi-
cações, mecatrônica e lo-
gística. Todos têm duração 
média de três semestres.

A Fiec oferece ainda, 
por meio do Programa 
Novos Caminhos, criado 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), 715 vagas 
para cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) 
com a duração média de 
dois meses e a finalidade 
de capacitar, aperfeiçoar e 
atualizar o estudante que 
deseja entrar ou retornar 
ao mercado de trabalho. 

Estão previstas 320 
vagas para inscrições no 

Novos Caminhos terá 715 vagas
mês de fevereiro, sendo 
50 vagas para assistente 
administrativo, cuidador 
de idoso e inspetor de 
qualidade, 45 vagas para 
desenhista da constru-
ção civil e 40 vagas para 
operador de empilhadei-
ra e inglês básico.

Em abril, 210 vagas 
serão disponibilizadas: 40 
para os cursos de inglês bá-
sico, vendedor, desenhista 
mecânico e mecânico de 
motores ciclo Otto. Já o 

curso de cuidador infantil 
contará com 50 vagas.

Para julho são previstas 
185 vagas, sendo 50 para 
os cursos de assistente 
administrativo e inspe-
tor de qualidade, 45 para 
desenhista da construção 
civil e 40 para inglês inter-
mediário. Para saber mais, 
acesse www.fiec.com.br. 
A Unidade I da fundação 
fica na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
3.405, no Jardim Regina. 
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Loteamentos clandestinos preocupam
Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia soma 12 ações civis e uma penal

ARQUIVO RIC-PMI
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A Secretaria de 
Planejamento 
Urbano e En-

genharia faz um alerta 
para a população sobre 
a venda de loteamentos 
irregulares no municí-
pio. Trata-se de parcela-
mentos clandestinos de 
solo que acontecem em 
áreas rurais, com ter-
renos em torno de mil 
metros quadrados onde 
não são permitidos lotes 
com metragem inferior 
a 20 mil metros quadra-
dos. Entre os processos 

administrativos em an-
damento movidos contra 
loteadores, a Prefeitura 
já soma 12 ações civis e 
uma ação penal.

Antes de comprar um 
imóvel localizado em 
áreas mais afastadas dos 
centros urbanos e com 
preços muito abaixo do 
mercado, é aconselhável 
fazer uma consulta di-
retamente na Engenha-
ria para garantir que o 
empreendimento esteja 
devidamente aprovado.

Conforme informou 
o secretário da pasta, o 
arquiteto Rubens de Oli-
veira Júnior, as pessoas 

que compram esses lotes 
correm o risco de perde-
rem o dinheiro investido, 
porque tanto a legislação 
municipal como a federal 
não permitem a regulari-
zação desse tipo de par-
celamento de solo rural. 

“Mesmo a Lei Federal 
13.465/2017, conhecida 
como a Lei do Reurb, 
que consiste no conjunto 
de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais 
e sociais que visam à 
regularização de núcleos 
urbanos informais, não 
permite a regularização 
de nenhum loteamen-
to irregular constituído 

posterior a dezembro de 
2016”, destaca. “Para dar 
uma ideia da gravidade 
do problema, entre os 
nossos processos temos 
um caso de uma pro-
priedade rural que foi 
loteada e que se encontra 
uma área que será inun-
dada de acordo com o 

projeto de construção 
da represa do Piraí”.

A fiscalização é feita 
por meio de diligências 
de rotina ou motivadas 
por denúncias que che-
gam à Prefeitura pelo Mi-
nistério Público, Cartório 
de Registro de Imóveis 
ou pela própria popula-

ção. As denúncias podem 
ser encaminhadas pelos 
canais de comunicação 
da Prefeitura como o 
telefone 0800-770-7702; 
o e-mail indaiatuba@
indaiatuba.sp.gov.br ou 
pelo Fale Conosco em 
www.indaiatuba.sp.gov.
br/fale-conosco/.

Em caso de dúvida, é aconselhável fazer consulta direta na Secretaria para conferir projeto

HISTÓRIAS QUE ALIMENTAM
Nutriplus estreia nova contação de história em Minas Gerais

A história da meni-
na Amanda, que não 
gosta de comida saudá-
vel e que não tem hábi-
tos de higiene é a nova 
Contação de História 
que a Nutriplus passa 
a apresentar aos alunos 

da Educação Infantil 
nas escolas atendidas 
em todo o Brasil ,  a 
partir de fevereiro. O 
projeto faz parte do 
Programa de Educação 
Nutricional ‘Histórias 
que Alimentam’.

Montada numa re-
leitura do livro homô-
nimo, escrito por Leo-
nardo Mendes Cardoso 
e desenvolvida pela Pe-
dagoga e Contadora de 
Histórias, Nádia Bar-
buglio, a apresentação 

narra como Amanda, 
na hora da fome, busca 
alimentar-se de salga-
dinhos e outras gulo-
seimas nada saudáveis, 
vendo seu corpo sofrer 
com esses hábitos, pela 
falta de vitaminas e 

nutrientes essenciais 
para a saúde.

A primeira tempora-
da de Amanda no País 
das Vitaminas acontece 
na cidade de Uberaba, 
Minas Gerais, a partir 
do dia 10 de fevereiro. 

O projeto permane-
ce na cidade mineira 
até o dia 21 de feverei-
ro, com mais 35 apre-
sentações nos Centros 
Municipais de Educa-
ção Infantil e depois 
percorre todo o Brasil. 
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Jovem morre após cair da garupa de moto
Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Ítalo Pinfai e a Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé
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Uma jovem de 
17 anos morreu 
após cair de uma 

moto no cruzamento en-
tre a Rua Ítalo Pinfai 
e Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a adolescente 
estava na garupa de uma 
moto Honda CB300R, 
que era conduzida pelo 
seu irmão, quando ao 
trafegar pela avenida, 
sentido bairro ao centro, 
perdeu o controle da di-

reção por causa da pista 
molhada devido a chuva.

Com a queda, tanto 
o motorista e a ocupan-
te da garupa sofreram 
ferimentos, sendo que a 
jovem apresentava com 
maior gravidade. Ela foi 
socorrida pela ambulân-
cia municipal e encami-
nhada para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), no Jardim Mora-
da do Sol, e veio a falecer 
logo após dar entrada.

Acidentes
Ainda nesta semana, 

uma mulher ficou ferida 
após seu carro capotar 
na Avenida dos Traba-
lhadores, no bairro Vila 
Castelo Branco, na tarde 
de quarta-feira (29).

De acordo com in-
formações do Corpo de 
Bombeiros, a motorista 
perdeu o controle do 
veículo ao bater em ou-
tros dois veículos que 
estavam parados, e foi 
socorrida por uma equi-
pe de resgate ao Centro 
Traumato Ortopédico 
(CTO). Não há informa-
ções sobre o estado de 

saúde da motorista.
Ainda no mesmo dia 

outro acidente foi re-
gistrado em Indaiatuba. 
Desta vez um motorista 
errou o cálculo e acabou 
subindo em uma das 
barreiras localizada na 
rua Osvaldo de Cam-
pos, que faz parte do 
desvio do pedágio. 

No acidente nin-
guém se feriu, porém 
a passagem de carros 
ficou fechada, até a re-
tirada do veículo, já que 
a via é de mão dupla.
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ARMADOS

Um motor is ta  de 
aplicativo foi rendido 
por homens armados na 
madrugada do último dia 
25. Segundo o Boletim 

de Ocorrência (BO), ao 
chegar ao destino indi-
cado os três indivíduos 
que estavam no carro, 
mediante arma de fogo, 

renderam o motorista 
e um deles assumiu o 
controle da direção.

Ainda de acordo com 
informações, o carro da 

vítima foi utilizado para 
assaltar um comércio 
da cidade onde os me-
liantes, encapuzados, 
renderam todos os fun-

Motorista de aplicativo é feito refém e carro usado em assalto
cionários e subtraíram 
o valor de R$ 2 mil, em 
dinheiro, e cinco apare-
lhos Palm Top. 

O sistema de mo-

nitoramento do co-
mércio flagrou toda a 
ação dos bandidos. Do 
motorista do aplicati-
vo, nada foi levado. 

Adolescente de 17 anos foi levada ao UPA, mas não resistiu

ARQUIVO RIC-PMI
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LUCAS MENEZES/E.C. PRIMAVERA

Depois de vencer o Capivariano na estreia, equipe acumula erros em Porto Feliz e perde por 4 a 1 
Primavera é goleado pelo Desportivo
DA REDAÇÃO
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Jogadores comemoram gol do zagueiro Victor Henrique em jogo disputado em Porto Feliz

Esportes | A13

A12

Uma vitória e uma 
derrota. Este é o 
saldo do Esporte 

Clube Primavera nas duas 
primeiras partidas dispu-
tadas pela Série A3 do 
Campeonato Paulista. No 
entanto, o que preocupa é a 
diferença nos placares. Na 
estreia contra o Capivarino, 
no último dia 25, o Fantas-
ma superou o Capivariano 
pelo placar mínimo, de 
1 a 0. Na quarta (29), a 
equipe foi goleada pelo 
Desportivo Brasil por 4 
a 1. O próximo desafio 
será contra o Marília, no-
vamente fora de casa, no 
sábado (1º), às 19h30, no 
Estádio Bento de Abreu. 

Comandado por Daniel 
Sabino, o Primavera ini-
ciou a partida contra o Ca-
pivariano com a seguinte 
formação: Cleber Alves; 
Lucas Mateus, Rodri-
go Arroz, Victor Henri-
que e Alan Rodrigues; 
Jairo Blumer, Mateus 
Silva e Luiz Jardisson; 
Alessandro Scheppa, 

Thiago Nonato e Robson 
Juninho. 

A equipe adversária 
começou melhor e levou 
perigo logo aos sete mi-
nutos, com Nolasco. O 
Primavera respondeu na 
sequência, com Thiago 
Nonato acertando a trave. 
A primeira etapa seria 
marcada pelo pênalti so-
frido pelo lateral-direito 
Denis, do Capivariano. 
O próprio jogador para 
a cobrança, defendida 
pelo goleiro Cleber. 

Na etapa final, o Ca-
pivariano levaria perigo 
aos 19 minutos, com mais 
uma bola na trave e a de-
fesa de Cleber no rebote. 
A vitória primaverina 
viria aos 28 minutos, com 
Alan Rodrigues arriscan-
do de meia distância e o 
goleiro Christofer falhan-
do ao encaixar a bola, no 
único gol da partida. 

O Estádio Ítalo Mário 
Limongi recebeu um 
total de 598 pagantes, 
com a renda R$ 3.580. 
O árbitro da partida foi 
Rodrigo Santos, assis-
tido por Marcos Santos 

Vieira e Ademilson Lo-
pes da Silva Filho.

Revés
Com a mesma forma-

ção da estreia, o Primavera 
entrou em campo para en-
frentar o Desportivo Brasil 
em Porto Feliz. O primeiro 
tempo foi igual e os gols 
saíram de bola parada. O 
primeiro, aos 24 minutos, 
foi marcado pelo meia 
Neto Alexandre. Aos 41, o 
zagueiro Victor Henrique 
empataria a partida. No 
entanto, dois minutos de-
pois, em outro escanteio, 
o zagueiro Jorge Miguel 
colocou o time da casa na 
frente do placar. 

Na segunda etapa, o 
Primavera começou bem, 
mas logo sofreria uma 
pane. Foi assim que Caio 
Vieira ampliou o placar 
aos 13 minutos e o meia 
Caio César fechou o placar 
em 4 a 1 para o Desportivo 
Brasil, ainda aos 21 minu-
tos de partida. O Fantasma 
esboçou uma reação, mas 
o placar elástico parece ter 
desanimado a equipe. 

Ao final da partida, em 

entrevista à Rádio Cor-
reio Esportivo, o técnico 
Daniel Sabino comentou 
a derrota. “Na primeira 
etapa fizemos um jogo 
equilibrado, mas toma-
mos dois gols de bola 
parada, o que já tínhamos 
treinado para evitar”, afir-
mou. “No segundo tempo, 
voltamos melhor, mas não 
conseguimos chegar ao 
gol. Em dois contra-ata-
ques, levamos dois”. 

Sabino ressaltou que 
o placar foi atípico. “Foi 
um jogo decidido nos 

detalhes, mas não temos 
equipe para levar quatro 
gols”, destacou. “Isso não 
pode se repetir. Temos 
dois dias para treinar e 
vamos nos preparar para 
evitar que esses erros 
aconteçam novamente”. 

Próximo adversário 
do Primavera, o Marília 
perdeu seus dois primei-
ros jogos na competição. 
Na estreia, jogando em 
casa, perdeu para o Li-
nense por 1 a 0. Na últi-
ma quarta (29), atuando 
fora, perdeu pelo mesmo 

placar para o Noroeste. 
Resultados que colocam 
a equipe na penúltima 
posição da classificação, 
na zona de rebaixamento 
para a Segundona. 

Já o Primavera man-
tém-se com três pontos 
na classificação e figura 
na nona colocação da 
tabela, fora da zona de 
classificação para a pró-
xima fase da Série A3 do 
Campeonato Paulista. A 
equipe volta a jogar em 
casa no próximo dia 8, às 
15h, contra o Rio Preto.  



Sorriprime: felicidade é sorrir com confiança
Clínica odontológica prioriza o atendimento humanizado e a excelência no trabalho
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Dr. Thiago Passos, dentista e supervisor clínico da unidade Sorriprime: 17 anos de experiência

DIVULGAÇÃO

A fim de somar 
benfeitoria na 
saúde de Indaia-

tuba e com a proposta de 
atendimento humaniza-
do, a rede de franquias 
em clínicas odontoló-
gicas Sorriprime está 
presente na cidade desde 
novembro do ano passa-
do oferecendo especiali-
dades como ortodontia, 
implantodontia, estética 
dental, harmonização 
facial, laserterpia, tra-
tamento para pacientes 
oncológicos e gestantes, 
periodontia, endodontia 
e clínico geral.

“Buscamos oferecer 
o melhor atendimento 
em odontologia com es-
pecialistas. No primeiro 
atendimento eu abordo o 
paciente para saber qual 
é a fonte do problema e 
encaminho para um dos 
nossos profissionais que 
irão realizar um atendi-
mento com excelência”, 
disse o Dr. Thiago Pas-
sos, dentista e supervisor 

clínico da unidade de 
Indaiatuba, com 17 anos 
de profissão.

A Sorriprime Indaia-
tuba conta com uma sala 
de avaliação, um centro 
cirúrgico e mais cinco 
consultórios. A clínica 
também possui exames 
de Raio-X panorâmico 
e telerradiografia ( uma 
radiografia do crânio em 
que o paciente é posicio-
nado em norma lateral 
ou frontal ). “Contamos 
com os melhores pro-
fissionais e com ma-
teriais de alto padrão. 
Oferecemos aos nossos 
pacientes tratamentos 
com equipamentos de 
última geração. Tudo 
isso buscando a satisfa-
ção dos nossos clientes”, 
enfatiza Passos.

Implantodontia
Uma das especiali-

dades da Sorriprime é 
a implantodontia que 
se destina ao tratamento 
do edentulismo (perda 
parcial ou total dos den-
tes) com reabilitações 

protéticas suportadas 
ou retidas por implan-
tes dentários. Com a 
implantodontia são fei-
tas desde reabilitações 
unitárias até grandes 

conforto e segurança do 
que as próteses móveis 
tradicionais. “Por ter 
aparência natural e ser 
fixa, ela tem uma enorme 
influência positiva na au-
toestima e autoconfiança 
do paciente”, afirma o 
dentista. “Nesse caso 

somente o profissional 
pode instalar ou retirar 
a prótese protocolo e é 
muito importante que 
ao realizar esse tipo de 
procedimento o pacien-
te procure um dentista 
capacitado para que o re-
sultado seja o esperado, 

tanto na estética como na 
mastigação”, comenta.

A Sorriprime possui 
a melhor equipe de pro-
fissionais e infraestrutu-
ra de ponta, para você se 
sentir em casa na hora 
de realizar o seu pro-
cedimento. Ser prime 
é isso! Dedicação total 
aos pacientes, desde o 
momento da avaliação 
até o final do tratamen-
to. Com a Sorriprime, 
você pode transformar 
o seu sorriso. 

A unidade Sorripri-
me Indaiatuba está lo-
calizada na Rua Quin-
ze de Novembro, 336 
– Centro.  Para mais 
informações (19) 3834-
6506, ou (19) 99868-
6506 (WhatsApp) ou 
atendimento1.indaiatu-
ba@sorriprime.com.br.

Siga a Sorriprime nas 
redes sociais: Facebook 
- Sorriprime Indaia-
tuba / Instagram - @
sorriprimeindaiatuba.

Visite o site www.
sorriprime.com.br e 
saiba mais.

reabilitações totais fi-
xas ou removíveis. 

E o destaque fica para 
o Protocolo que é uma 
prótese total fixa indica-
da para pessoas que per-

deram grande parte ou 
a totalidade dos dentes. 
Instalada sobre 4, 5 ou 
6 pinos de implantes, a 
prótese protocolo garan-
te ao paciente muito mais 
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Um dos precur-
sores da dança 
na internet chega 

para agitar a programa-
ção e verão do Wet’n 
Wild. Neste sábado (1º), 
o parque vai receber a 
Cia. Daniel Saboya, do-
nos de um dos canais de 
dança mais bombados do 
YouTube. O grupo vai se 
apresentar na piscina de 
ondas, com coreografias 
oficiais das músicas de 
maior sucesso, para nin-
guém ficar parado.

Criado em 2012, o 
canal da Cia. Daniel Sa-
boya no YouTube soma 
mais de 15 milhões de 
inscritos e ultrapassa a 
barreira de 4,5 bilhões de 
visualizações. Como resu-

Cia. Daniel Saboya agita a
Wave Lagoon do Wet’n Wild 
Coreografias oficiais de músicas de sucesso integram repertório

me o professor de dança, 
“nosso objetivo é sempre 
levar até vocês as coreo-
grafias das músicas mais 
bombadas do momento”.

Mas as atrações para 
quem curte dançar não 
param por aí. As aulas 
de Aqua Dance, que vem 
animando o público do 
Wet, continuarão durante 
todo o mês de fevereiro. 
Todos os sábados e do-
mingos serão realizadas 
três aulas na piscina de 
ondas ao longo do dia. A 
atividade é coordenada 
por professores de dança, 
que garantem a diversão 
dos participantes com au-
las embaladas pelos prin-
cipais hits do momento.

Além das atrações, 
até o final do mês o 
Wet’n Wild abrirá suas 
portas de domingo a do-

mingo, garantindo diver-
são para toda a família 
nos sete dias da semana.

Diversão
Inaugurado em ou-

tubro de 1998, o parque 
aquático celebrou recen-
temente seus 21 anos 
de operação. O Wet’n 
Wild tem mais de 25 
atrações classificadas 
como família, modera-
das e radicais, que juntas 
totalizam sete milhões 
de litros de água tratada 
e reciclada. É diversão 
garantida para todas as ida-
des, durante o ano inteiro.

O parque está locali-
zado no km 72 da Rodo-
via dos Bandeirantes, em 
Itupeva, e oferece toda a 
infraestrutura necessária 
- lanchonetes, banhei-
ros, vestiários, fraldário, 

área de descanso e esta-
cionamento - para que 
seus visitantes possam 
mergulhar na alegria e 
viver uma experiência 
incrível. O parque acaba 
de inaugurar duas novas 
atrações: o Cyclone e 
o Meteor, este último 
sendo o tobogã mais alto 
do mundo (com cápsula).

Cia. Daniel Saboya 
no Wet’n Wild
Data: 1º de fevereiro
Horário: 16h
Local: Wet’n Wild – 
Wave Lagoon 
Endereço: km 72 da 
Rodovia dos Bandeiran-
tes – Itupeva-SP
Informações: www.
wetnwild.com.br
Telefone: (11) 4496-
8000

Um dos precursores na criação de canal com coreografias de sucessos, Cia. Daniel Saboya soma mais de 15 milhões de inscritos
vá
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Horóscopo de 31/01 a 06/02
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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Uma deliciosa noite de domingo com as amigas Edna e Adriana na Baboo Indaiatuba e na Flor de Pitanga

O Parque Mall realiza a Feirinha de Adoção de 
Animais, evento que faz parte da campanha Pet 
Friendly, que acontece no dia 1º de fevereiro, entre 10h 
e 13h, nas dependências do shopping. Nos demais 
meses, as feirinhas de adoção serão realizadas nos 
dias 7 de março, 4 de abril, 2 de maio, 6 de junho, 4 
de julho, 1º de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, 
7 de novembro e 5 de dezembro

O que falar de minha cidade de nascimento, São 
Paulo, uma enorme megalópole, um doidera todos 
os dias, mas apesar de tudo, uma cidade com C 
maiúsculo, onde reina a cultura, a diversão gratuita, 
mesmo contra as adversidades dos dirigentes sem 
cultura, onde se come a melhor gastronomia do Brasil 
e  quiças do mundo. Ela é linda, ela é gloriosa, ela 
ainda é a capital econômica deste Brasil tão judiado, 
mas que eu amo de paixão! São Paulo comemorou 
seus 366 anos no último dia 25 de janeiro. Parabéns 
sua lindona, meu corpo hoje está em Indaiatuba, mas 
coração será sempre seu. (foto @serjosoza)

A cantora e maestrina, Sonia di Mores, deu um show a parte 
cantando e encantado com sua linda voz, no evento da CONGESA 
em prol da VOLACC, e por sorte, ainda pudemos curtir a palinhha 
de Sonia e Kika Baldasseirine, agora Kelsang Norwang, fazendo 
um dueto maravilhoso!

Reunião Ordinária Do Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes na noite do dia 287/01/2020, na Esfiha & Cia

A banda Skive é atração no Boteco do Barão, hoje 
(31), que apresentará um show acústico com pop 
e rock clássicos, a partir das 22h. Reservas estão 
disponíveis. O Boteco do Barão está localizado à rua 
Humaitá, 700, Centro — Indaiatuba

Manhã deliciosa, o canteiro der obras do Edifício Life da Congesa, que em parceria com a VOLACC, realizaram o 
evento ̈ Canteiro Solidário ̈ , onde eram vendidos a preços mais que especiais todos o objetos que guarneciam o 
apartamento decorado do plantão de vendas do LIFE, logo ao raiar do dia já tinha uma fila na porta do plantão de 
vendas, para as compras previstas, mas um comprador, oriundo do Rio de Janeiro, chegou primeiro que todos, 
e praticamente comprou tudo, desde móveis a objetos de decoração, diz ele que como tem um apartamento no 
LIFE que comprou para a filha, ele resolveu decorá-lo, com tudo que avia de melhor e mais bonito no apartamento 
do plantão de vendas. Onde será a garagem do LIFE, aconteceu o Bazar B eneficente em prol da VOLACC, 
com muito artesanato bonito, roupas da Lis Rose, sapatos da Eva Maria, a artista plástica Raissa Schroeder 
fazendo seu sempre lindo trabalho de customização nas peças vendidas no bazar, tinha também os famosos 
pasteis da VOLACC, e a Portucália, com suas deliciosas guloseimas portuguesas, Café da Santa Ana, Cerveja 
da Donnerstag, O Rei do Assaí, Colégio Objetivo, com toda a recreação infantil, Musica ao vivo e eletrônica, ao 
vivo Derico Sciotti e também pudemos apreciar a cantora e maestrina, Sonia di Mores, cantando e encantado 
com sua vós maviosa, e por sorte ainda pudemos curtir a palinhha de Soninha e Kika Baldasseirine.
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No Grenelle Gastro Pub você encontra o maravilhoso 
Espaguete à Carbonara super bem servido e com precinho 
maravilhoso, acompanha salada de entrada. Você pode 
deliciar essa maravilha a partir das 11h30 Avenida 
Conceição, 250. *Válido apenas para consumo na casa

Luiz Carlos e Vitor saboreando a maravilhosa costela super 
macia do Kostela do Japonês 

O Pensionato Fênix possui três unidades: Indaiatuba, 
Jundiaí e Campinas. Na foto unidade de Indaiatuba, uma 
bela chácara, super tranquila, muito verde e muito amor e 
carinho para com os idosos. Lá seu parente vai se sentir 
como se estivesse em seu lar. Os idosos passeiam, vão 
ao cinema, parques, zoológicos, missa e etc. O mais 
importante é que se sentem felizes e recebem as visitas 
de familiares, quando eles quiserem. Se informe já! Fone: 
(19) 3894-5037 / fenixindaiatuba.com.br

Clínica Bicho Amigo

O lindo Jaguar com os proprietários Joaquim e Bruno, em 
consulta na Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja

Você não pode deixar de conhecer a coleção Peônia da A 
Nova Loja que está fazendo o maior sucesso. Padronagens 
diferenciadas, com muita pedraria e brilho, uma coleção de 
muito glamour com modelos deslumbrantes que encanta 
todas as noivas, venda e aluguel. Dê um pulinho na loja e 
confira de perto! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: 
(19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Casamento de Susan Amorim. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Adelaide Decorações

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

Grenelle Gastropub

Impulse E-trail. Conta com: Pedal assistido, canote retrátil, 
rodas ST SWISS, grupo completo Shimano SLX/XT. A 
Impulse E-Trail é uma mountain bike elétrica ideal para o 
biker que procura novas sensações, ela é o impulso para 
você chegar onde nunca imaginou! Vá conferir de pertinho 
na Duas Rodas Bicicletas, Avenida Presidente Kennedy, 
624, Cidade Nova, (19) 99731-0269

Duas Rodas

Fênix Pensionato

Rubens, Stevan e Germano no restaurante Kostela do 
Japonês essa semana
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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

Dica da semana: como preparar uma 
carne de porco macia 

A carne suína é uma carne super saborosa, nutritiva e versá-
til. Considerada impura por algumas religiões, sofreu muito pre-
conceito quando sua produção era feita de forma artesanal, em 
quintais de sítios, fazendas e chácaras como forma de subsistên-
cia. Por transmitir doenças, era muito comum ser servida muito 
seca, devido ao medo que as pessoas tinham. Hoje a suinocultura 
é uma indústria que tem processos para entregar uma carne sau-
dável para o consumidor e, quando faço cardápios, sempre incluo 
a carne de porco, porque sei que agrada muito o paladar, além de 
ser uma opção de rico valor nutricional.  

Para a última edição do Restaurant Week, optei pelo filé suí-
no, um corte super macio e suculento e de simples preparo, que 
combina muito com sabores cítricos como laranja, limão ou soja, 
ou molhos picantes, como alho e cebola. 

Começo sempre temperando, gosto de usar sal e pimenta 
branca. Podemos incrementar colocando um pouco de alecrim 
bem picado, esse faz uma grande diferença no sabor, depois vou 
selando ou grelhando a peça na chapa ou em uma frigideira gran-
de, faço de todos os lados da peça, dando uniformidade, que in-
terfere na textura da carne. Em seguida, a deixo descansar, corto 
os medalhões com cerca de dois dedos e levo à frigideira para 
selar na parte de cima e de baixo. Aproveito a frigideira para co-
locar cebola picada e a manteiga e deglacear com vinho branco. 
Por fim, acrescento mostarda antiga e creme de leite e “voilà” o 
molho já está pronto para guarnecer a carne. Para acompanhar, 
sugiro mini batatas assadas com ervas. É o suficiente!

Bon appetit!

A Fast Escova atende noivas, madrinhas, debutantes e 
formandas

A graça da menina Rafaela com o seu linfo Lolobel, em 
consulta com a Dra. Andréa da Clínica Bicos e Focinhos

O simpático Adriano na última terça almoçando no Cintra 
Restaurante

Gabriel, aluno do 2º ano do Fundamental I e Adriana, da 
Unidade I do Colégio Meta em dia de volta às aulas

Cristina, Marcílio e Neide almoçando no Jirau Restaurante 
essa semana

Luís da FarmaLupa desejando boa luta ao parceiro 
Anderson da Favacho Studio Personal Fight que viaja a 
Lima no Peru para defender o Brasil no Samurai Fight 
Contest 2 no próximo dia 8! Edson da DICASA Móveis com a cliente Dona Maria, 

satisfação em atende la

Alina, Rita, Carolina, Ana Paula, Lina e Izaura da Academia 
40+ Mateus com sua mãe Carla no Grenelle Gastro Pub
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A DoctorFit inaugurou no dia 23 de janeiro , chegando com 
uma proposta diferente , dinâmica e divertida de manter o 
corpo em forma. Na foto Juliana Assumpção Assessoria 
de Casamentos & Eventos com os proprietários Daniel e 
Débora Panserini, Parabéns e Sucesso. Credito foto de 
Abner Sanches.

A atleta Isabella Franco Soares campeã de Bicicross , 1º 
lugar - Ranking Campeonato Paulista, 1º lugar - Ranking 
Copa Ricardo Alves, 3º lugar -Campeonato Brasileiro, 4º 
lugar - Latino-americano e 1º lugar - Ranking Copa Brasil, 
esteve aos cuidados da nossa cliente Angelica Mariano 
Terapeuta Capilar, Parabéns Isabella pelas conquistas e 
por escolher essa excelente profissional para cuidar de você

No ultimo dia 28/01 o programa EXPRESSÃO NO AR 
recebeu para uma entrevista o Prefeito de Elias Fausto 
Maurício Baroni, em um clima descontraído ele falou dos 
projetos de sua cidade. Parabéns Prefeito. Na foto Koringa, 
Prefeito Maurício Baroni e Fabio Alexandre

Equipe Pedagógica Yázigi Indaiatuba finalizando o período 
de preparação de professores para 2020!

No dia 25 de janeiro aconteceu o Canteiro Solidário, 
uma parceria entre Volacc e o empreendimento Life 
da Congesa de Adriana Maschietto e Athos Mazzoni , 
estiveram presentes durante todo o dia quase 300 pessoas 
que aproveitaram o sábado  para participar desse dia de 
solidariedade, alguns parceiros com barracas de artesanato, 
Joias, Moda, decoração fizeram parte desse dia e parte das 
vendas foi revertida para a Volacc,  a Congesa participou 
com a venda do seu mobiliário de exposição onde a renda 
foi toda revertida para Volacc. Parabéns a todos que 
participaram.Obrigada Tut propaganda e Daniel Pieri pela 
foto

Os Coordenadores do Colégio Candelária, Marcos Roberto 
de Paula e Leila Bonate em encontro pedagógico dos 
sistemas de Ensino da Somos Educação, que aconteceu 
nos dias 23/11 e 25/11, nesse dia aconteceu o convite da 
editora para a implementação no Colégio Candelária do 
sistema de ensino PH, hoje já implantado. Parabéns ao 
Colégio por trazer o melhor para o ensino dos seus alunos.

Fabiano do Armazém Natural recebendo um delicioso 
bolo, da Bolo da Madre, e convida à todos para conferir as 
novidades da loja, R.Treze de Maio,1266 - Cidade Nova 
I - (19) 99976-6822

Juliana Araújo de Lima  aluna do Curso VIP de Formação  
Profissional Analista de Recursos Humanos da Factor 
Humano

Clóvis Pires Barbosa foi um dos ganhadores do sorteio 
do programa EXPRESSÃO NO AR, e foi até a Pizzaria 
Torrelaguna para saborear o seu prêmio, as deliciosas 
pizzas da Torrelaguna

Romualdo , Maria e sua equipe da Farma3 em treinamento 
de Probiótica com a nutricionista Gabriela. Parabens 
Farma3 sempre se atualizando para melhor atender seus 
clientes



20



negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 882

CA08505 - MORUMBI - AT. 125 m² AC. 147 m² - so-
brado com 3 dormitórios (1 suíte, sendo 2 com va-
randa), wc social, sala ampla, escritório, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 
coberta. Casa nova com porcelanato e portão eletrô-
nico. R$ 1.800,00 + IPTU

CA08662- VILA RUBENS-AT.125m² AC 265m²- 03 dor-
mitórios com armários, sendo 02 suítes, Wc social, 
sala, cozinha com armários, lavanderia, churrasquei-
ra, garagem 02 autos.R$ 2.100,00 + IPTU

VENDA

AP04674 - DAL CANTON - AU. 484 m² - Apartamen-
to sendo um por andar com 5 dormitórios (sendo 4 
suítes) com varanda, WC social, sala ampla para 2 
ambientes, cozinha planejada, lavabo, despensa, va-
randa gourmet e 4 vagas de garagem coberta. Condo-
mínio com portaria 24 horas, quadra de tênis, pisci-
nas, sauna seca e à vapor, academia e salão de festas 
com cozinha. R$ 2.000.000,00.

AP04672 - VILA DAS PRAÇAS - AU. 54 m² - 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, WC social, lavanderia e garagem 
para 1 auto. R$ 235.000,00

AP04677 - EDIFÍCIO TUIUTI - 2 dormitórios (1 suíte), 
sala para 2 ambientes com sacada, WC social, cozi-
nha, lavanderia e garagem para 2 autos. Edifício com 
portaria diurna localizado no centro de Indaiatuba. R$ 
300.000,00

CA08665 - JARDIM MORADA DO SOL - 03 dormitó-
rios (sendo 01 Suíte com Hidro com planejado), WC 
social,  Sala ampla, Área de Serviço, Cozinha planeja-
da, Churrasqueira em Alvenaria, Sistema de Câmeras 
de Segurança, Portas e Janelas de Alumínio marca 
Sassazaki;, sistema de Aquecimento de água por 
Energia Solar, ótimo acabamento, próximo ao par-
que ecológico, hospital, supermercados, fácil acesso 
para o distrito industrial. R$ 550.000,00.

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

CA08658 – MORADAS DE ITAICI - AT. 132m² - AC. 
80m² - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha pla-
nejada, 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

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 
planejada integrada a área gourmet com churras-
queira, cooktop e coifa e 2 vagas de garagem sendo 
1 coberta. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 495.000,00

LOCAÇÃO

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, varan-
da gourmet com churrasqueira e 1 vaga de garagem 
descoberta. Área de lazer completa com portaria 24 
horas. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

AP04671 - PÁTIO ANDALUZ - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala para 2 ambientes com varanda, WC social, la-
vanderia e garagem para 2 autos. Condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24h. R$ 2.000,00 
+ COND + IPTU. OBS: só ficam os móveis planejados

CA06416 - PARQUE SÃO LOURENÇO AT.160 m² AC.60 
m²   03 dormitórios, sendo 01 suite, sala, cozinha com 
gabinete e armário na parte superior da pia , WC so-
cial, lavanderia, quintal amplo,  banheiros com box, 02 
vagas de garagem.  R$ 1.800,00 INCLUSO IPTU

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

CA08328 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220 m² - casa térrea em 
condomínio com 3 suítes planejadas com ar condicionado, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo, cozinha planejada com dispensa, área gourmet com chur-
rasqueira e piscina aquecida e garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com segurança armada e área de lazer com lagos, playgrond, salão de festas 
e quadra de futebol. R$ 993.000,00.

CA08666 - AC. 470m² - AT. 630m² - CHACARAS AREAL - INDAIATUBA - SP - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte (suíte master com closet e banheira | 01 dormitório com 
closet avarandado), sala de estar, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada com 
despensa e saída para o jardim, 01 dormitório com entrada independente rever-
sível para home office, lavanderia planejada, área gourmet com churrasqueiras, 
lavabo, jacuzzi com cromoterapia, piscina aquecida, WC área gourmet, jardim, ga-
ragem para 06 carros. Todos os ambientes climatizados, aquecimento em todas as 
saídas de de água, decoração e paisagismo assinados. R$ 4.700,00 + IPTU.

CA08626 - JARDIM ITAMARACÁ - SOBRADO - AT 125 m², AC 190 m², No Térreo: 
Cozinha c/Armários, Lavanderia, 01 banheiro e Garagem p/01 Auto; Primeiro 
Andar: Sala de Estar, 02 Suítes; Segundo Andar: Sala de TV ou Escritório, 01 
Suíte e Varanda. R$ 1.700,00 (Já incluso o IPTU).

CA06077- VISTA VERDE - AT-175 m²- AC-105 m², Casa térrea com 03 dor-
mitórios sendo 01 suite, sala 02 ambientes, cozinha planejada, despen-
sa, lavanderia, churrasqueira, 02 vagas de garagem. R$ 2.500,00+ COND+ 
IPTU.

CA08633 - RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ -  AT. 300 m² AC 179,82 m² 03 suítes 
sendo (01 master com closet) banheiros com cuba e ducha dupla, sala de estar, 
sala de jantar integrada com a cozinha, área gourmet, quintal, garagem cobertas 
para 02 autos, área de laze completa, piscina adulta e infantil, espaço gourmet, 
campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, portaria com seguran-
ça 24 horas, região privilegiada R$ 850.000,00

CA08664 -RESIDENCIAL BRÉSCIA -AT.200 m² AC.176 m² 03 suítes, sala 02 
ambientes, cozinha, com banheiro, espaço gourmet com WC, lavabo, clara 
boias, depósito, despensa.Projetos : arquitetônico, estrutural, hidráulico, 
elétrico, iluminação, paginação, lajes, sondagem, todos com ART,s indivi-
duais, infraestrutura elétrica e hidráulica 100% pronta para 4 aparelhos 
de ar condicionado, telas mosqueteiros em 100% das janelas, esquadrias 
em alumínio preto, persianas motorizadas, aquecimento por energia solar, 
condomínio com área de lazer e  portaria 24 horas, a poucos minutos do 
centro, excelente localização. R$ 625.400,00



B2 Imóveis

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

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

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS TR 
000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO PRIVI-

LEGIADA ÁREA TOTAL 674,45M°
R$ 2.023.000,00

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 CONS-

TRUÍDA
R$ 2.000.000,00

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
CHURRASQUEIRA , GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 160.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC E 

GARAGEM.
R$ 200.000,00

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
  

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

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

NHA, 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 CONSTRUI-
DA 180M².

R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, GA-

RAGEM.
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

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

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, WC, AREA DE SERVI-

ÇO. GARAGEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

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

COM ARMÁRIOS E SACADA, 02 SALAS, COZI-
NHA PLANEJADA, COM FORNO E FOGÃO, 04 
WC, LAVANDERIA, EDÍCULA COM 01 QUAR-
TO, COZINHA E WC, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 

( ACEITA PERMUTA EM TERRENO NO PARQUE 
REAL OU IMÓVEL DE MENOR VALOR )

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

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

GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANEJADO, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 

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

R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 

VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO SEPARADA DA COZINHA, 

01 WC, E UMA VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

DE SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000 

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 2 

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

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, COZI-

NHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

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

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 VAGA 
GARAGEM. R$ 290.000,000

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS, SENDO 

01 SUITE,SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACADA, COZINHA 

COM ARMÁRIOS,
03 WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 

GARAGEM.
R$ 550.000,00 

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

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 CONDOMÍNIO E IPTU IN-
CLUSO

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU).

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

COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

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

VAGAS  NA 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)

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO PRE-
MIUM RESIDENCIAL

03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, SALA 02 
AMBIENTES, WC SOCIAL, COZINHA PLA-

NEJADA, AREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS DE 
GARAGEM.

R$ 2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. R$ 
382,00 

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES COM 
CLOSET, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 382,00 + IPTU 
R$ 146,00

( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, COZI-

NHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO 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 DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 

VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE R$ 200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA COZINHA E 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 
ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS COMER-

CIAIS 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

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 BA-

NHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

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

TÓRIO E VAGA PARA 10 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDOMINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA MARTINI
GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓRIO, COZI-
NHA, ESCRITÓRIOS, WC, AREA FABRIL 368M².

R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

MORADA DO SOL – CA03188
CASA  DE FUNDO, 01 DORMITÓRIO, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
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 )

CENTRO – CA03194
CASA DE FUNDO INDIVIDUAL ( ENTRADA E 

QUINTAL) , 01 DORMITÓRIO,
SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, 01 BA-

NHEIRO AMPLO, QUINTAL, GARAGEM
PARA MOTO.

R$ 800,00  - ISENTO 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

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 VALENÇA – CC00104
SOBRADO COM 03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 

SUITES COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS,
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, AREA GOUR-

MET COM CHURRASQUEIRA,
LAVANDERIA, GARAGEM PAR 02 CARROS, 

COZINHA PLANEJADA, PORTARIA
24 HORAS, AREA DE LAZER.

R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO R$ 525,00 + IPTU 
R$ 55,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, COZINHA 

PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA DE SERVIÇO,
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU R$ 
113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, SENDO 03 

SUITES,02 SALAS, COZINHA PLANEJADA,
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

CIDADE NOVA I – CASA / COMERCIAL – 
CA03186

RECEPÇÃO, 03 SALAS, 01 WC, COZINHA, 04 
VAGAS DE GARAGEM, EDÍCULA E QUINTAL.

R$ 2.800,00 + IPTU R$ 160,00

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, COM 05 
QUARTOS, 04 BANHEIROS, 03 SUITES, SALA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 
PARA 02 CARROS.

R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 

BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JAN-
TAR AMPLA, COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, SALÃO DE 

JOGOS, SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM DUAS CASCA-
TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GARAGEM PARA 
06 CARROS. TODOS OS AMBIENTES CLIMATI-

ZADOS E COM SOM.
R$ 20.000,00

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

ALUGA - LINDA CASA EM COND FECHA-
DO - 03 DORM (02 SUÍTES), SALA 2 AMB, 
ÁREA GOURMET, MÓVEIS NOS DORMI-
TÓRIOS E COZINHA. PORTARIA 24HR
R$2.500,00 + COND.

VENDA - ÓTIMA OPORTUNIDADE JD. MO-
RUMBI - AP00954 - 02 DORM, SALA , COZI-
NHA, A.S, 1 BANHEIRO R$132.000,00

JD. SANTA RITA - CA03187 - 03 DORM 
(02SUÍTES), SALA DE ESTAR E JANTAR, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL E ÁREA DE 
JARDIM. 216M² A.C , TERRENO 177M²  - R$ 
278.000,00

BELVEDERE AP00960 - LINDO APTO, PRI-
MEIRA 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

VENDA - ÓTIMO PREÇO VILA FURLAN 
CA03196 - OPORTUNIDADE- 01 DORM, 
SALA, COZINHA, A.S GARAGEM P/MOTO É 
POSSIVEL FAZER GARAGEM P/ CARRO R$ 
170.000,00 

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 LOCAÇÃO 
R$7.000.00

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



B3Imóveis

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 Dormi-
tório, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga. – Área útil 
60m² - R$ 150.000,00 (Aceita Financ).

CA03938 – CASA NOVA– JD. MORADA DO SOL - 02 Dorm, Sala, 
Coz, WC, Lavand, Gar. 2 vagas desc, Prep. Aquec. Ot. Acab. A/C 
60m²/Terr: 125m² - R$ 230.000,00. (Financ).

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.

CA03999 – SOBRADO – JD. BELA VISTA, c/ 04 dorm. sendo 1 suíte 
com terreço, Sala 2 amb, Coz. Amer.,esp. gourmet, 4 vagas / 2 cob, 
cômodos amplo com arm. planej, e 1 edíc. c/ sala, coz, dormit e wc. 
A/C 234m²/Terr. 250m², ac. 40% permutaR$ 580.000,00.

CH00235 – CHACARA PARA VENDA – COND. LAGOS DE 
SHANADU- Vc que gosta e deseja estar junto a natureza, esta 
é a sua oportunidade! 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.

CA03533 – CASA (Piso Superior) – JD PAULISTA- 01 dormi-
tório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço.  R$600,00+IP-
TU.

CA03026 – CASA – JARDIM PAULISTA II - 01 dormitório, 
WC, área de serviço, cozinha, garagem para 01 carro (Entrada 
independente, garagem para 02 carros é dividida com a casa 
do fundo, água e luz individual). – R$700,00 + IPTU

CA03885– CASA (Fundos) – JD MORADA DO SOL - 02 Dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, não possui 
garagem.  R$850,00+IPTU.

SL00416– SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – 
Ótima localização em avenida movimentada! Possui 100m² 
com 01 banheiro, cozinha e área de luz. R$2.500,00+IPTU.

SL0055– SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – Lo-
calizado na marginal do parque ecológico! Possui 100m² com 
02 banheiros, sendo 01 adaptado e estacionamento frontal. 
R$2.500,00+IPTU.

IMÓVEIS PARA VENDA

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edí-
cula, 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, lavanderia, ga-
ragem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, la-
vanderia, 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, cozinha, 
dispensa, banheiro e lavanderia.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banhei-
ro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz ameri-
cana, lavanderia, wc social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 
suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, 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, la-
vanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banhei-
ros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha pla-
nejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita 
permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com 
ar condicionado e 1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, 
lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, churrasqueira e garagem coberta 
para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavande-
ria, 2 banheiros e garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 

  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 americana, lavanderia, 
dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, gara-
gem 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 sacadas amplas, 
sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, cozinha com ilha, dis-
pensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 cober-
tas. 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 dormitórios, sen-
do 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 banhei-
ros, 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, banheiro 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, churras-
queira, 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 córrego, 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 coberta 
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$1300,00 – 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. 
CIDADE NOVA – R$1000,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro.
CONDOMINIO MONTREAL – R$2800,00 – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro (casa mobiliada).

 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, cozinha, 
banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
CECAP – 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$1.100,00 – Área 75 m², 1 wc, copa, 2 Jardim de inverno CENTRO 
– R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas grandes, 1 jardim de inverno, 1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 – área 
de saúde já funcionando, piso porcelanato, ar-condicionado, pia, espaço para es-
terilização, salas com wc privativo. Incluso: secretária, água, luz, telefone, 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



B4 Imóveis

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

CA00239-JD NOVO HORIZONTE3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................  
..................................................................................................R$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. .........R$ 348.000,00
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
CA00170-ESPLANADA 1- 3 suítes +dep 2 vagas. .................R$ 590.000,00
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
CA00239- JD NOVO HORIZONTE 3 dorms + dep 2 vagas. Aceita permuta.  
..................................................................................................R$ 550.000,00

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-VILAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .R$ 480.000,00
CA00027-VILAGIO 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/ suíte + dep 2 vagas. ....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 quios-
que............................................................................................R$ 750.000,00

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 vagasR$ 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

CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas . ........................  
.............................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00238-JD ALPES SUÍÇO- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .....................  
.............................................................................................R$ 2.600,00+iptu
CA00240-JD BELA VISTA-03 dorms c/ suíte c/ planejados + dep 2 vagas. ..  
.......................................................................................R$ 2500,00( incluso)

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 vagasR$ 5.500,00+cond+iptu
CA00207- PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagasR$ 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 +depR$    600,00 cond+iptu

TERRENOS

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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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 394802 - Jardim Portal de Itaici - 300 m² terreno/ 245 
m² area construída/ 3 dormt/ 1 suíte / 1 wc / sala de estar/ 
jantar/TV / coz/ lavabo/ despensa/ lavand/ garagem p/6 carros 
– R$860,000

ref. site 256802 - Duas Marias Residencial - 3 suítes/ varanda 
/ WC / closet / ar condicionado/ escritório/  Home planejado c/ 
WC / Sala 2 amb/ coz planej/ piscina/ cascata/ hidro/ quintal/ 
coz/ despensa/ lavanderia / 4 gar R$1.790.000,00

ref. site 736802 - Terra Magna - 3 dormit/ 1 suíte c/closet/ 
WC social/ sala de TV e estar/ despensa/ sala de jantar/ cozi-
nha/ churrasqueira/ lavabo/ lavanderia/ 4 vagas de garagem 
/ quintal gramado/ jardim arborizado R$940.000,00

ref. site 655802 - Jardim Bem-te-vi - 2 dormt/ sala/ coz/ WC / 
lavand / quintal/ garagem / R$1.000,00

ref. site 544802 - Jardim Monte Carlo - 2 dormt/ sala/ coz/ wc 
social/ lavand/ garagem. R$1.200,00

ref. site 152702 -  Cidade Nova I -  2 dormt/ 1 suite/ sala/ coz/ 
WC / lavanderia R$1.350,00 + IPTU 

ref. site 196802 - Jardins do Império - 3 dormit/ 1 suíte/ 
sala 2 amb/ coz/ WC / lavanderia/ 2 garagem / jardinagem 
R$370.000,00

ref. site 59432 – Itaici – 2 dormt/ sala/ coz/ WC / lavand / 
churrasq/ garagem / R$1.000,00

ref. site 690881- Portal das Flores – 3 dormt/ sala/ coz plan/ 
WC / lavand / gar descoberta R$1.200,00 + cond + IPTU / 
R$300.000,00

ref. site 445802 - Terras de Santa Isabel - Área do Terreno 
1.050,00 m² R$190.000,00

ref. site 694802 - Jardim Morada do Sol - 3 dormit/ sala/ coz/ 
WC / lavand / garagem R$200.000,00

ref. site 988151 - Jd.m.do sol - at.125m² ac.70m² - 2 dorm.
(suite) / sala / coz.amer. / wc / 2 as / gar.2 vagas /  R$ 1.200,00 
+ iptu .
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LOCAÇÃO

VENDA

CA1283  Casa térrea com 3 suítes à venda e locação, 174 
m² por R$ 600.000,00 ou R$ 2.500,00 + IPTU - Vila Sfeir  In-
daiatuba/SP

AP0761  Apartamento com 3 dormitórios para alugar, 107 
m² por R$ 3.500,00/mês - Parque São Tomaz de Aquino  In-
daiatuba/SP  

AP0774  Apartamento com 3 dormitórios à venda e locação, 
180 m² por R$ 1.800.000,00 ou R$ 5.000,00 + encargos  - Vila 
Sfeir  Indaiatuba/SP  

AP0779  Lindo apartamento, 3 dormitórios à venda e loca-
ção, por R$ 235.000,00 ou R$ 1.200,00 + encargos, - Spazio 
Illuminare, IndaiatubaSP

CA1282  Casa com 3 quartos à venda e locação, 105 m² por 
R$ 350.000,00 ou R$ 1.800,00 + IPTU - Jardim Alice  Indaia-
tuba/SP  

SA01369  Sala para alugar, 50 m² por R$ 1.600,00/mês - Jar-
dim Pompéia  Indaiatuba/SP

AP0778  Apartamento com 3 quartos à venda e locação, 172 
m² por R$ 950.000,00 ou R$ 4.000,00 + encargos, - Vila Sfeir  
Indaiatuba/SP 

CA1281  Casa com 3 dormitórios à venda, 170 m² por R$ 
540.000  - Jardim Bréscia  Indaiatuba/SP

 AP0759  Apartamento com 4 dormitórios para alugar, 350 m² 
por R$ 10.000,00/mês  - Centro  Indaiatuba/SP

SO0438  Sobrado com 5 dormitórios para alugar, 455 m² por 
R$ 13.800,00/mês - Vila Suíça  Indaiatuba/SP  

CA1284  Lindo sobrado, 3 dormitórios sendo 1 suíte à venda 
e locação, 106,74 m² por R$ 350.000,00 ou R$ 2.000,00 + en-
cargos, Residencial Belle Ville Itaycy, IndaiatubaSP 

SO0427  Sobrado com 4 dormitórios à venda, 240 m² por R$ 
1.400.000,00  - Jardim Residencial Dona Lucilla  Indaiatuba/
SP  
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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 Produtos NaturaisMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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B12 Serviços / Utilidades

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experiência 
em limpeza de indústria. Disponibilidade para tra-
balhar em turnos e aos finais de semana. Residir 
em Elias Fausto/SP.

ANALISTA ADMINISTRATIVO – Desejável Superior 
completo ou cursando. Pacote Office. Experiência em 
emissão de Notas Fiscais, noções de RH e compras. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

ANALISTA DE INFORMÁTICA – Experiência em 
desenvolvimento de sistemas. Superior completo 
ou Cursando. Conhecimentos em report services e 
programação. Inglês intermediário.

ANALISTA  DE RECURSOS HUMANOS – Superior 
completo. Pacote Office. CNH B. Experiência em toda 
rotina de RH e departamento pessoal. Treinamento 
e Recrutamento & Seleção.

ASSISTENTE CALL CENTER – Ensino médio com-
pleto. Pacote Office. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

ASSISTENTE COMERCIAL – Desejável Superior 
completo ou cursando. Experiência com vendas 
interna e área administrativa. Para trabalhar em 
empresa próxima ao pedágio de Indaiatuba. 

ASSISTENTE FINANCEIRO – Desejável Superior 
completo ou cursando. Experiência em contas a 
pagar, conciliação bancária e extratos bancários. 
Pacote Office. CNH B.

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Superior completo 
ou Cursando em Contabilidade, Direito ou Adminis-
tração. Desejável conhecimento em licitação pública. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros da empresa na 
Região de Campinas. Pacote Office.

ASSISTENTE OPERACIONAL / MOTORISTA – 
CNH categoria B ou C. Para realizar entregas com 
veículos utilitários. Curso MOPP atualizado. Conhe-
cimentos em São Paulo. 

CALDEIREIRO – Experiência na função comprovada 
na carteira de trabalho. Experiência com maçarico, 
solda e caldeiraria pesada. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

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

DOMÉSTICA – Experiência na função com registro 
em carteira. Com carta de referência dos empregos 
anteriores. Residir em Indaiatuba. Para trabalhar de 
segunda a sexta das 8H as 18H.

INSPETOR OPERACIONAL – Para trabalhar lide-
rando equipe de Porteiros. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Experiência em ta-
refas administrativas. Disponibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. CNH categoria B. corretiva em 
sistema de Climatização. 

PROMOTOR (A) DE VENDAS – Experiência em 
atendimento ao público e informática. Disponibilidade 
para trabalhar aos finais de semana. Para trabalhar 
em Stand de vendas de empreendimento imobiliário. 
Residir em Indaiatuba.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA – Ex-
periência em manutenção mecânica de máquinas 
CNC’s. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC – Experiência 
na função. Leitura e Interpretação de desenho e me-
trologia. Experiência na função e em ajustagem das 
máquinas. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

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 Parque 
dos Indaias – 8 cômodos, 
sendo 4 na parte superior, 
duas casas em mesmo 
terreno Aceito terreno 
como parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875- 3201 
João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX
Casa venda Jd. Santa 
Rita - A.T 170m² A.C 
220m². Ótimo preço, so-
brado em um ótimo bairro 
próximo av. Conceição, 
03 dormitórios, (02 suí-
tes), sala, cozinha, amplo 
quintal com churrasqueira 
e garagem coberta R$ 
278.000,00 – Victor F.: (19) 
99698-2366
Casa Venda A.T 130m² 
A.C 120m² - Casa em 
excelente localização, pró-
ximo ao centro e ao lado 
do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
a.s, 2 banheiros, mais um 
cômodo externo e gara-
gem p/02 carros coberta 
R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes 
- 03 dorm, sala, copa, 
cozinha, wc, churrasquei-
ra e edícula , quintal e 4 
vagas r$ terreno 360m² R$ 
450.000,00 Zilda F.:(19) 9 
9130.3602
Casa em Capivari - Ven-
da 01 dorm,sala, cozi-
nha, 2wc, área de lazer 
R$110,000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Ven-
da 03dorm, sala,coz,a,s, 2 
vagas r$ 320.000,00 Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – Venda 
02 dorm, sala, cozinha,2 
banh, a.t 150, 2 vagas, per-
muta por carro ate 30mil e 
apto. R$ 290.000,00 Zilda 
f.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda 
- 03 dorm(1 suíte) sala 
02 amb, coz plan, quintal 
e garagem p/02 vagas r$ 
450.000,00 Zilda F.: (19) 
9 9130.3602
Casas 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa ecô-
nomica do terreno e da 
construção – consulte-
-nos F.: (19) 98254 7703  
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
- (19) 98136-7331 

Casa  com 3 dorms ( 1st) 
no Pq. Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.
Oferta imperdível! Mora-
da 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 ape-
nas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada 
+ 50 x R$2.100,00 F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 85 - Casa 
de 01 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, 
quintal e garagem para 02 
autos em lote de 125m², de 
R$180.000,00, por apenas: 
R$130.000,00.  F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra!
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 50 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha Americana, wc, 
lavanderia, garagem para 
02 autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00. 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 
suíte, cozinha americana, 
garagem para dois autos, 
em lote de 180m2 + uma 
chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em In-
daiatuba, por edícula em 
lote de 250m2 ou casa de 
½ lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Parque Real - 03 dormitó-
rios c/ suíte, sala, cozinha 
e wc social.02 vagas. Aca-
bamento em porcelanato 
e ar condicionado. F.: (19) 
4105-7479
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. – Área constru-
ída 60m² - Terreno 125m² 
- R$ 190.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormitório, Sala, 
Cozinha, banheiro, área 
de serviço. + edícula com 
quartinho e 01 banheiro. 
Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Par-
que 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, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem 02 vagas. +Gran-
de quintal nos fundos c/ 
possibilidade de ampliação 
dos cômodos, 02 vagas 
cobertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitórios, 
sala de estar e TV, cozi-
nha, banheiro, área de ser-
viço e garagem 05 vagas 
cobertas. - Área construída 
110m² - Terreno 200m² 
– R$ 250.000,00 *Aceita 
permuta em residência 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 garagem 04 
vagas. + edícula, área de 
luz e mini jardim. - Área 
construída 156m² - Terre-
no250m² - R$ 375.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios sen-
do 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. 
Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliesporti-
va, Playground, Portaria e 
segurança. - Área constru-
ída 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, cozinha ame-
ricana c/ ilha e armários 
embutidos e mesa para 
refeição, espaço gourmet 
com churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário embuti-
do, paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aqueci-
mento solar e ar condi-
cionado). Condomínio c/ 
infraestrutura subterrânea, 
salão de festas, quadra, 
piscina adulto, infantil, 
playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar jan-
tar c/ pé direito alto, cozi-
nha americana com ilha 
com planejados, espaço 
gourmet com churrasquei-
ra com coifa de inox, jar-
dim de inverno, preparado 
para aquecimento solar, 
garagem 04 vagas. Con-
domínio com toda infra-
estrutura: Salão de festas, 
piscina, playground, aca-
demia. - Área construída 
220m² - Terreno 360m² 
– R$ 1.250.000,00
Lindo Sobrado alto pa-
drão Vila Verde - Sobrado 
novo 4 dorms com uma 
suíte principal 40m² com 
sacada , Closet , armários 
planejados , escada em 
granito , ampla sala 40 
m², sala de jantar ,lavabo, 
cozinha com armários Pla-
nejados , área de serviço, 
quintal com churrasqueira 

coberta,  3 vagas. Área 
terreno 280 m² ,área cons-
truída 230 m² Aceito   imóvel  
como parte de pagamento 
até 50 % do valor. Tratar    
pelo whats 19-995579761
Jardim Impérios Vila 
Itu – Casa 105m² terreno 
150m² Lote:12 Q.12. Óti-
ma localização, 3 dorm. 
1 suíte, wc social, sala, 
copa e cozinha. Área com 
churrasqueira, lavanderia, 
garagem 3 carros 1 cober-
ta, porcelanato, instalação 
de aquecimento solar e ar 
condicionado. Fachada alta, 
paredes internas com rebo-
que, teto acartonado menos 
na lavanderia. Condomínio 
piscina, salão de festa, park 
infantil, academia etc. Preço 
R$430.000,00 Tel: (19) 
98716-9978 Proprietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região de 
Santo Amaro -  Avenida 
mais pavimentada em São 
Paulo. Com 8 linhas de 
ônibus, 4 agências ban-
cárias, todos os tipos de 
comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. Pre-
ço R$ 2.500.000,00. Aceito 
propriedade em Indaiatuba 
valor até R$ 1.000.000,00 
F.: (19) 3318-0378
Lindo Sobrado - 730 mil 
Condomínio Brescia - 200 
m2  de área construída. 
Três suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de estar, 
lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia e espaço gour-
met planejado. Aquecimen-
to solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra (R$ 
220,41). Aceito imóvel até 
300 mil, como parte do pa-
gamento. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
Vende-se casa em Carde-
al - dois quartos, sala, cozi-
nha americana, 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 Troco - 
Por chácara ou casa maior 
Parque São Lourenço 3 
dorm. 1 suite + 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
para 2 carros, portão ele-
trônico, churrasqueira, la-
vanderia e quintal. Tratar 
Tel.: (19) 3816-8112 / (19) 
98168-7146
Venda Imperdível: Casa 
Frente a 50 metros da praça 
Bonachello, bairro: Costa e 
Silva Indaiatuba – SP. Casa 
frente com 03 vagas para 
carros, sala, copa, cozinha, 
banheiro, lavanderia. Casa 
fundo edícula, 01 dormitó-
rio, sala, cozinha, banheiro. 
Com total de área constru-
ída 165 metros quadrados. 
Terreno com 228 metros 
quarados, por apenas 
R$370.000,00 ou trocamos 
por terreno e menor valor 
em Indaiatuba – SP. Direto 
com proprietário. OBS: Só 
terreno nesse bairro está 
valendo R$220.000,00. 
Fone: (19) 99714-4113 / 
(19) 3875-4550

Vendo ou Troco - Casa 
com 3 dormitórios sendo 3 
suites, 1 banheiro social, 
churrasqueira, lavande-
ria, garagem p/ 3 carros, 
portão eletronico, ener-
gia solar. Troco por casa 
menor ou duas casas em 
mesmo terreno. F.: (19) 
99250-3154 Direto com 
proprietário
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, de laje toda 
reformada 82m² de terre-
no, 45m² de construção 
(não tem garagem). Docu-
mentação toda em ordem 
R$155.000,00. Tratar F.: 
(19) 98979-4700

 
Aluga-se 02 casas no 
mesmo terreno -  entrada 
de água e luz independen-
te, vagas para 03 carros, 
sendo a casa da frente com 
03 dormitórios, sala, cozi-
nha, copa, guarda roupas 
embutidos, lavanderia. Já 
na casa dos fundos com 
1 dormitório, sala cozi-
nha, banheiro. Locamos 
os dois imóveis para o 
mesmo locatário. O valor e 
R$2.500,00, pelas 02 uni-
dades, já incluso o IPTUS. 
Trabalhamos com 01 Fia-
do. Direto com proprietário 
Fone: (19) 99714-4113 / 
(19) 3875-4550

 
Apto á Venda no Centro 
próximo antiga Rodoviáris 
2 dorm. Sendo uma suí-
te, sala dois ambientes. 
Armários embutidos. R$ 
340.000,00.  Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Cidade 
Nova - 3 dorm, sendo 
uma suíte sala 3 ambien-
tes, cozinha, dispensa 
área de serviço. Armá-
rios embutidos. 01 vaga 
de garagem. Locação R$ 
1835,00 cond +  Iptu Venda 
R$ 550.000,00.  Correto-
ra Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Jardim Pau 
Preto - à venda com 03 
dormitórios sendo uma 
suíte, com móveis plane-
jados em todo o imóvel, 
ar-condicionado, piso lami-
nado, sacada envidraçada 
com fechamento completo, 
aquecimento a gás, chur-
rasqueira gourmet, ele-
vador de serviço, portaria 
24 horas. R$ 850.000,00. 
Corretora Selma Ribeiro 
F.: (19) 98346-2299

Apartamento Venda Her-
cules 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 Cida-
de 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 Belvede-
re Venda - 03 dorm com 
armários em 2, 1 suíte, 
sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, vara-
da 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. Kennedy 03 
dorm com moveis (1 suíte). 
155m², 2 apto por andar. 
Valor do cond. R$ 1000,00. 
R$320.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Morumbi 
- 02 dorm, sala, cozinha, 
a,s, e garagem excelente 
preço R$ 135.000,00 Victor 
F.: (19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozinha, 
a.s, banheiro 1 vaga. Quita-
do. R$ 95.000,00 Victor F.: 
(19)99698-2366
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413
AP00600 – Apartamento 
– Jardim Alice- 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e 
garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² 
- R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Vendo AP 3 dorm no Ver-
tentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cobertas, 
85 m2 de área util. Móveis 
planejados na cozinha e ba-
nheiros. R$340.000 a vista 
ou aceita permuta com ter-
reno no cond. Residencial 
Dna Lucilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto com o 
proprietário, 19-98339-7316
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte Sala, wc 
social e cozinha 02 vagas 
F.: (19) 99166-8272
Skay Tawers - 01 suíte c/ 
planejados, Sala, cozinha 
americana e lavabo, Imóvel 
locado. F.: (19) 4105-7479
Vende - se apartamen-
to condomínio Vila das 
Praças - Sendo 2 dorm., 
1 wc, sala, copa, cozinha, 
lavanderia e garagem p/ 1 
carro. Valor R$ 225.000,00 
Doc. OK. Aceito proposta 
F.: (19) 99762-7708
Apartamento Palazzo 
Royale - centro, 100 m2, 
duas suítes, possibilidade 
3º. Dormitório, 2 vagas 
cobertas, rua candelária, 
próximo de comércio e 
serviços variados, próximo 
do parque ecológico, sol da 
manhã, vista linda apenas 
R$ 450.000,00 -   F.:(19) 
97412-0317 – CRECI 
Apartamento Residen-
cial Vitória -  84 m2, 3 
dormitórios, suíte, vaga 
coberta, próximo do Parque 
Mall e poupa tempo.  R$ 
300.000.00 F.: (19) 97412-
0317 - CRECI 64690

 
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Guilher-
mina - à 50m da praia, 
para finais de semana e 
temporada. F.: (19) 99564-
4054
Alugo apto - térreo, dois 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 1 vaga 
de garagem. Endereço: 
apto 13, na Rua: Regente 
Feijó, 329 (Condomínio 
Edíficio Maria Eliza). Vi-
zinho do Supermercado 
“CATO”. Ligar (19) 3875-
0752. Falar com Ledyr

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 300.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Recanto das Flores - com 
área gourmet lago e po-
mar 5.000 metros F.:(19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7   al-
queires, ótima topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suítes, 
sala, cozinha. Edícula c/ 
escritório e sala tv. Vagas 
p/ 2 carros, churrasqueira 
e piscina. 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$60.000,00 a combinar. 
Valor total R$320.000,00 
F.: (19) 3875-3201 / (19) 
99482-6697

 
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– R$1060,00p/ m2 -es-
criturado. 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
Maison Du Parc - 495m² 
F.: (19) 99115-8368
Grew Wiew - lotes comer-
ciais 310 metros F.: (19) 
99166-8272
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. Iri-
neu F.: (19) 99290-2079 / 
(19) 3935-6376
Vende-se Terreno Jardim 
Panorama Salto - 158m². 
Valor R$125.000,00. Vila 
Verde Indaiatuba 150m² 
Valor R$ 135.000,00 direto 
com proprietário F.: (19) 
3875-0540
Terreno Comercial  pró-
ximo  Vila Furlan - Ven-
do  lote de esquina  180 
m² na avenida principal 
, Plano,próximo a varias 
torres de prédios ,exce-
lente para ponto comercial  
com planta de comercio e 
residência  já aprovada. 
Aceito pagamento 70% á 
vista e o restante parcela-
do 24x. Tratar  pelo whats 
19 995579761
Park Real - Terreno óti-
ma localização plano e 
compacto, a 30 metros da 
portaria, taxa do condomí-
nio R$112,00 mensal. Pre-
ço R$160.000,00 F.: (19) 
98716-9978 proprietário
Terreno Comercial  Vila 
Verde - Vendo  lote de es-
quina  na avenida principal 
, Plano, próximo a varias 
torres de prédios ,exce-
lente para ponto comercial  
com planta de comercio e 
residência  já aprovada. 
Aceito pagamento 70% á 
vista e o restante parcela-
do 12x Tratar  pelo whats 
F.: (19) 995579761
Colinas de Indaiatuba 
- lindo lote, murado, em 
aclive, região com muito 
verde,   espetacular ,  com 
1.000m2,  documentação 
idônea.  R$ 318.000,00 
estudo proposta F.: (19) 
97412-0317 – CRECI 
64690
Terreno Industrial, Re-
creio Campestre Jóia 
- 1.100 m2, em aclive, 
menor preço da região, 
oportunidade rara R$ 
365.000.00 à vista F.: 
(19) 97412-0317 – CRECI 
64690

 
Vendo ponto comercial 
- Borracharia pronta para 
trabalhar, está em fun-
cionamento. Avenida Ário 
Barnabé, 511. Falar com 
Sebastião F.: (19) 3936-
3171
Aluga-se: Salão Co-
mercial com 60 metros 
quadrados – todo com 
azulejos, 02 banheiros, 
02 entradas, energia tri-
fásico, já tem extintor, 
alarme conectado com 
celular, com divisórias ao 
seu modo de uso, fica na 
Rua: Alagoas nº 90, Cida-
de Nova, Indaiatuba – SP. 
Ao lado do Centro Espor-
tivo, do mercado Pague 



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1. MARIA DO SOCORRO 
MOREIRA com 79 anos, 
Viúvo (a) de NOEL MO-
REIRA, Sendo Filho (a) 
de LADISLAU GABRIEL 
DA CRUZ e ANTONIA 
PEREIRA DE SOUZA. 
Deixa Filho (s): CLAUDIO, 
FATIMA, JOSE CARLOS, 
EURIDES, JOSE NIL-
SON, CLEONICE, JOSE 
ROBERTO, LUIZ (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
08/12/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE BARUERI-SP aos 
09/12/2019.

2.RITA EUGENIA DA 
COSTA com 85 anos, 
Viúvo (a) de EUCLIDES 
EUGENIO DA COSTA, 
Sendo Filho (a) de LINO 
JOSÉ DA SILVA e MARIA 
EUGENIA DA SILVA. Dei-
xa Filho (s): EDUARDO 
50, EUCLIDES (FAL). Fa-
lecido (a) em: 11/01/2020, 
e Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO PARQUE GRAMA-
DO EM AMERICANA-SP 
aos 12/01/2020.

3.DORALICE MARIA 
DA CONCEIÇÃO com 
95 anos, Viúvo (a) de 
JOSE ALVES DE SOU-
ZA, Sendo Filho (a) de 
ISABEL MARIA DA CON-

CEIÇÃO. Deixa Filho (s):E-
VA, DIAMANTINA, RUTE, 
MOISÉS, MIRIAM, LIDIA, 
ANTONIO (MAIORES), JU-
DITE, ADÃO, LINDRINAL-
VA, ENOQUE, JOSIAS (FA-
LECIDOS). Falecido (a) em: 
17/01/2020, e Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO JARDIM 
VALE DA PAZ DIADEMA-
-SP aos 18/01/2020. 

4.JOCELIR DE ANDRADE 
com 87 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECIDA 
MARTINS DE ANDRADE 
sendo filho(a) de JOÃO 
ANDRADE e EMMANUE-
LA ELISA CREDIDIO.deixa 
filho(s): JOVANISE 62 ,JO-
CELIR  59, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
22/01/2020. 

5.ALICE VITORIA FERRA-
RI RIBEIRO com 0 anos , 
sendo filho(a) de EDUAR-
DO RIBEIRO BARBOSA e 
ALINE CRISTINA FERRA-
RI RIBEIRO. Falecido em: 
22/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
23/01/2020. 

6.WALTER ELIAS FER-
REIRA com 69 anos , Era 
Divorciado(a) de ANA RITA 
ANDRADE, sendo filho(a) 
de JOSE ELIAS CANDIDO 

FERREIRA e FILOMENA 
FERREIRA PINTO.deixa 
filho(s): FERNANDO 44, LE-
ONARDO 41, WALTER 36, 
Falecido em: 22/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
23/01/2020. 

7.ELPIDIO REINALDO 
BAEZ com 72 anos , União 
Estável com GRACIA ALVA-
RENGA DINIZ sendo filho(a) 
de JUAN TOMAZ BAEZ 
e CONCESA RODAS.
deixa filho(s): JAVIER,VA-
NESSA,BIANCA (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
23/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
24/01/2020. 

8.JOILSON COÊLHO DOS 
SANTOS com 53 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ADONIAS CÔRREIA DOS 
SANTOS e IVANILDE CO-
ÊLHO DOS SANTOS.deixa 
filho(s): VANDIEL 20, VITOR 
18, ALLYFER( MAIOR ), 
Falecido em: 24/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/01/2020. 

9.ALZIRINA DA ROCHA 
DUCATI com 81 anos 
, Casado (a) com FER-
NANDO DUCATI sendo 

filho(a) de AUGUSTO 
FERNANDES DA ROCHA 
e FRANCISCA ANTONIA 
MOREIRA.deixa filho(s): 
JOSE 50, ELISABETE 48, 
DANUSE 46, Falecido em: 
25/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/01/2020. 

10.IVO GIAN DA SILVA 
com 27 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
DAVID SOUTO DA SILVA 
e MARIA LUCIA BRAGAN-
ÇA DA SILVA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 25/01/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 27/01/2020. 

11.AMILTON JOSE RI-
BEIRO DA SILVA com 70 
anos , Era Divorciado(a) de 
MARIA DA SALETE FEI-
TOZA BEZERRA sendo 
filho(a) de CLARISMINDO 
RIBEIRO DA SILVA e JO-
ANA RIBEIRO DA SILVA.
deixa filho(s): ADEMILTON, 
JERRI, JULIO, MAICON ( 
MAIORES ), Falecido em: 
25/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/01/2020. 

12.MARIA PAULA DE 
SOUZA com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTERINO 

JOSE DE SOUZA sendo 
filho(a) de SIMPLICIANA 
DA SILVA.deixa filho(s): 
ALCIDES , ALMERITO 
, ADÃO , MARCELINO 
(MAIORES), SILVIO( FAL) 
, JOSE (FAL), Falecido em: 
26/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/01/2020. 

13.HUMBERTO PRANDINI 
NETO com 64 anos , Ca-
sado (a) com ANA MARIA 
MALDANIS PRANDINI sen-
do filho(a) de JOSE PRAN-
DINI e MARIA IRZE DE 
OLIVEIRA PRANDINI.deixa 
filho(s): PATRICIA (MAIOR), 
FELIX (FAL), Falecido em: 
26/01/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
27/01/2020. 

14.ANGELO LUCARELLI 
com 71 anos , Era Viúvo(a) 
de ZILDA APARECIDA LU-
CARELLI sendo filho(a) de 
ANGELO LUCARELLI e 
MARGARIDA TAVARES 
LUCARELLI.deixa filho(s): 
ELIZABETH 49,ROSANGE-
LA 47,ROSANA 46,ELIANE 
45,ANGELO 42., Falecido 
em: 26/01/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/01/2020. 

15.BENEDITA TORRES 

ARAUJO BARROS com 
65 anos , Casado (a) com 
CICERO DE SOUZA BAR-
ROS sendo filho(a) de MA-
NOEL  EVANGELISTA DE 
ARAUJO e JOSINA TOR-
RES ARAUJO.deixa filho(s): 
FABIO, MARCIO, TIAGO 
(MAIORES), Falecido em: 
26/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 27/01/2020. 

16.JOSE EDNALDO BAR-
ROS com 39 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE SILVA DE BARROS e 
MARIA ELENITA MADALE-
NA BARROS.deixa filho(s): 
NAO DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 26/01/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 27/01/2020. 

17.LUIZ CARLOS DE SOU-
ZA com 55 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de DO-
MINGOS JOSÉ DE SOUZA 
e HELENA CONCEIÇÃO 
DE SOUZA.deixa filho(s): 
ALINE 20, Falecido em: 
26/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/01/2020. 

18.MARIA APARECIDA 
MENDES com 67 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIO DIAS 
MENDES sendo filho(a) de 

JOSE GENARO e FLORIN-
DA PATRONIERI GENARO.
deixa filho(s): FERNANDO 
(MAIOR), Falecido em: 
27/01/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
27/01/2020. 

19.ORIDES WAIDEMAN 
DE OLIVEIRA com 63 anos , 
Casado (a) com ORIVALDO 
BUENO DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de ARLINDO WA-
IDEMAN e LEONOR BE-
LIADO WAIDEMAN. deixa 
filho(s): ODINEI ,ODIMAR 
(MAIORES), Falecido em: 
27/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/01/2020. 

20.NEIDE PASTORI TRAS-
FERETI com 69 anos , Ca-
sado (a) com OSVALDO 
DE JESUS TRASFERETI 
sendo filho(a) de ARMAN-
DO PASTORI e ANA DOS 
SANTOS PASTORI.deixa 
filho(s): MARCELO 48, OS-
VALDO JUNIOR 37, ROGE-
RIO ( FAL ), Falecido em: 
27/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/01/2020. 

21.CLEUZA PEREIRA CA-
RATO com 64 anos , Ca-
sado (a) com ARMANDO 
CARATO sendo filho(a) de 

APARECIDO JOSE PE-
REIRA e JOSEFA MEIA-
DO GONÇALVES.deixa 
filho(s): CARLOS, RODRI-
GO,CELSO - MAIORES, 
Falecido em: 27/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/01/2020. 

22.JULIO CARDOSO 
DOS SANTOS com 78 
anos , Casado (a) com 
LINDAURA ALVES DA 
SILVA SANTOS sendo 
filho(a) de ANTONIO 
CARDOSOS DOS SAN-
TOS e MARIA BALBINA 
DO ESPIRITO SANTO.
deixa filho(s): ANTONIO, 
ODILON, GERSON, GIL-
SON (TODOS MAIORES) 
, MARIA (FAL), Falecido 
em: 27/01/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/01/2020. 

23.JOSE GILBERTO 
GASTALDO com 75 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ANTONIO GAS-
TALDO e AUGUSTA BO-
NATO GASTALDO.deixa 
filho(s): MARIA CRISTINA 
, DAIANE (MAIORES), 
Falecido em: 28/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/01/2020.

Menos. Por apenas R$ 
1.700,00, já incluso IPTU. 
Direto com proprietário 
Fone: (19) 99714-4113 / 
(19) 3875-4550

 
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, 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 carrinho de raspadi-
nha. Valor a combinar Vina 
F.: (19) 99769-7055
Vendo bicleta CX antiga F.: 
(19) 99769-7055
Vendo bicleta monareta 
antiga F.: (19) 99769-7055
Vendo Luhier Instrumen-
tos de sopro. Manuteção   
em Instrumentos de sopro 
(Saxofone, Clarinete etc. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo ou Troco - Forno 
elétrico novo marca Muller 
“modelo preludio questo G2” 
44Lts. Troco por aspiraor e 
pó ou lavadora de pressão 
F.: (19) 98378-2312 Walter
Vendo uma geladeira 
R$150,00 F.: (19) 99193-
2917  WhatsApp
Vendo uma camera teck-pi-
cks nova na caixa R$250,00 
F.:(19) 99193-2917 What-
sApp
Vendo uma escada de me-
tal por R$50,00 F.: (19) 
99193-2917
Vendo Dvd’s diversos gene-
ros 20 por R$10,00 F.: (19) 
99193-2917

Vendo aromatizadores 
para ambientes, banheiro 
e carro. Grande promoção 
F.: (19) 99193-2917
Vendo Kit banheiro, nicho, 
porta papel e lavatório. 
Mármore, travetino e porce-
lanato F.: (19) 99193-2917
Vendo máquina Interloque 
Industrial modelo: Yamata 
F.:(19) 98420-6000 Ma-
risete
Vendo objetos antigos F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Gerador Pramac 
(Italiano) AVR 4 T  6800 
Kwa com cabine acústica. 
Valor 3500,00. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Saxofone CONN 
Shooting star   Raridade 
case original Sapatilhas 
novas. Valor 2890,00. Tra-
tar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo Diversos aparelhos 
de Ginástica. Estação mus-
culação ,Remo Abdominal   
marca  Athetic. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Barraca de feira 
Desmontável  super forte 

Seminova nas medidas (  
2 x 2.10 mts) Valor 690,00 
Parcelo 5x no cartão. Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Esteira Ergométrica  
Eletrônica  Athetic  Extreme  
3200 T  Professional Semi-
nova Valor 1990,00  Parcelo 
5x no cartão.Tratar  pelo 
whats 19 995579761

 
Vendo Celta 2015 - com-
pleto com airbags fron-
tais R$ 26.000,00 F.: (19) 
99766-6478

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fon-
tes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 

nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento personaliza-
do: para sua comodidade, 
compre em sua residência 
ou na sua empresa. Con-
tato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro, jardineiro, encanador e 
eletricista F.: (19)99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Manicure 
e Pedicure pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. Aten-
do tambem a domicilio F.: 
(19) 99369-5615
Ofereço-me como faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene 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
O f e r e ç o - m e  c o m o 
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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